
De elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte en terug-

geleverde energie. U kunt bijvoorbeeld energie terugleveren als 

u zonnepanelen heeft. De meter geeft de meterstanden auto- 

matisch door. Met deze gegevens wordt uw energierekening  

opgemaakt door uw energieleverancier. De meetgegevens 

worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven. 

Basisinformatie

Korte handleiding slimme meter 
Kamstrup 162 J NTA of 382 J NTA

Wanneer het lampje  
continu rood brandt, is 
de meter geblokkeerd. 
Continu groen betekent 
dat de meter vrij is voor 
inschakeling. Is het 
lampje uit dan is de meter 
in gebruik. Als het linker 
controlelampje ook knip-
pert, verbruikt u energie.

Wanneer het lampje con-
tinu geel brandt, is er geen 
verbruik. Hoe meer energie u 
verbruikt of teruglevert, hoe 
sneller het lampje knippert. 

Aan de meter kan een  
apparaat worden aangesloten
dat informatie geeft over uw 
energieverbruik. Kijk voor een 
overzicht van de producten die u kunt 
koppelen aan de slimme meter op 
www.energieverbruiksmanagers.nl 

Met de bedieningsknop 
kunt u de meterstanden 
handmatig opvragen en  
de schakelaar in de meter 
in- en uitschakelen.

Weergave meterstand

Aansluiting 
verbruiksmanager (P1)

Rechter  
controlelampje 

Linker  
controlelampje 

Onder de P1-poort is,  
achter de kap van de  
meter, de communi-
catie-LED geplaatst.  
Dit lampje kan rood  
knipperen. 

Communicatie
LED



Informatie display 

Op onderstaande afbeelding leggen we de belangrijkste  

informatie op het display uit. Let op: na 10 seconden krijgt u  

de volgende meterstand te zien. 

De meter legt verbruikte en teruggeleverde energie in twee tarieven vast. De manier van verrek-
ening is in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief? Dan zal 
de leverancier hier rekening mee houden. 

 *  Deze telwerken meten de netto teruggeleverde energie.   
(= de eigen energieopwek minus het directe verbruik in uw woning).

1.8.1       4850  In tarief 1 (T1) zijn 4850 kWh geleverd door uw leverancier

1.8.2       9301   In tarief 2 (T2) zijn 9301 kWh geleverd door uw leverancier

2.8.1*       258   In tarief 1 (-T1)* heeft u 258 kWh teruggeleverd aan uw leverancier

2.8.2*      629   In tarief 2 (-T2)* heeft u 629 kWh teruggeleverd aan uw leverancier

16.7            1.2                             Actuele vermogen in kW: leveren (+T) of terugleveren (-T)

Tarief      Meterstand Betekenis

De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden. Deze ziet u terug op 
uw factuur. De vier meterstanden, het actuele vermogen en een displaytest zijn na 
elkaar te zien. U ziet bijvoorbeeld afwisselend de volgende informatie op het display. 

‘+T1’ betekent dat u nu energie verbruikt.
‘ - T2’ betekent dat u energie teruglevert.

+T2 geeft aan dat de meter 
nu meet in tarief 2. Dit 
geldt zowel voor leveren als 
terugleveren. 

T1 = laag tarief
T2 = normaal tarief

Let op: heeft u normaal tarief én laag tarief? Na installatie van de meter duurt het 
een paar dagen om dit te verwerken. Tot die tijd registreert de meter het lage tarief.

Voor vragen en/of meer informatie:
Bezoek www.liander.nl/slimmemeter of bel 088 542 6444.
(maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)
Voor storingen: Bel 0800 9009 
(gratis nummer, 7 dagen per week en 24 uur per dag)
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