De
slimme meter

Een technisch team van Sibelga* is bij u langsgeweest om een
slimme meter te installeren.
Dit type meter wordt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
voortaan geïnstalleerd :
• bij ingrijpende renovaties (werken waarbij alle meters op
één bepaald adres moeten worden vervangen),
• voor elke nieuwe elektriciteitsaansluiting,
• bij moderniseringsprojecten voorzien door Sibelga,
• bij klanten die zelf hun elektriciteit produceren.
En dit enkel wanneer de installaties beantwoorden aan de technische smart criteria (vermogen kleiner dan 56 kVA, rechtstreekse
meting, geen uitsluitend nachttarief, geen extern kastje, stroomsterkte kleiner dan 80/100 A…).
Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven, ongeacht of ze
al dan niet zelf energie produceren.

VOORDELEN VAN DE SLIMME METER:
• 	 Met behulp van een afleestoestel dat in de handel verkrijgbaar is, kunt u verbinding maken met de meter, uw verbruiksgegevens in realtime aflezen vanaf de
klantenpoort (Poort P1) en ze via een interface weergeven op bijvoorbeeld
uw smartphone of tablet.
• 	 Als u zonnepanelen wilt plaatsen, hoeft u niet van meter te veranderen.
Hetzelfde geldt als u wilt overschakelen van enkelvoudig naar tweevoudig
tarief.

De slimme meter is een elektronische meter die is uitgerust met
smart-technologie. Dat betekent dat de meter technisch gezien
klaar is om te communiceren. Voorlopig zal deze slimme meter
echter vanop afstand geen meetgegevens verzamelen of schakelingen uitvoeren (zoals het openen of sluiten van de meter,
vermogen aanpassen).

WAAROM DE SLIMME METER?
Ons bedrijf wil zich voorbereiden op de toekomst en beantwoorden aan de
technologische ontwikkelingen op het vlak van metingen. Daarom zorgen wij
ervoor dat onze meters mee evolueren.
De slimme meter die in Brussel wordt geplaatst, voldoet aan de vereisten van
de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie en het wettelijk kader vastgelegd
door het Brusselse gewest. Met deze nieuwe meter kunt u uw verbruik beter
controleren, en zelfs verminderen door energieverslinders op te sporen.

Hebt u vragen over de
slimme meter?
Lees de vaak gestelde vragen op
www.sibelga.be/smart.

* Sibelga is uw distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.
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De slimme meter
WAT IS DE SLIMME METER PRECIES?


DRIEFASIGE METER











EENFASIGE METER







HOE LEEST U DE METER ?
HET DISPLAY
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Display

geeft de meterstanden en bepaalde technische informatie weer

Drukknop (groen)

om een overzicht van de informatie weer te geven op het display

Verklikkerlampje

functie niet actief op dit ogenblik

Metermodel

weergave van het metermodel waardoor u makkelijk de infofiche kan terugvinden
op www.sibelga.be



Verklikkerlampje
(links)

knippert sneller of trager naargelang uw instant elektriciteitsverbruik



Verklikkerlampje
(rechts)

functie niet toepasselijk op huishoudelijk verbruik

Onderhoudspoort

communicatiepoort voorbehouden voor Sibelga-technici

Meterregisters

beschrijving van de belangrijkste meterregisters (zie bijlage)

Klantenpoort
(Poort P1)

indien aangesloten op een interface, kan u hiermee uw verbruik raadplegen dankzij een in
de handel verkrijgbaar afleestoestel


12

Meter nummer

identificatie van uw meter, bestaande uit 8 cijfers + 4 letters
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Verzegeling Sibelga

bewijs dat er geen fraude is gepleegd
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a Meterregister (zie foto punt ).
Vermelding van de op het display
weergegeven meterstand/waarde
b Meterstand, waarde
c Meeteenheid van de op het display
weergegeven waarde
d Weergave van huidig uurtarief:
T1 (dagtarief) / T2 (nachttarief)
e Weergave van de energierichting
(naar rechts = verbruik /
naar links = injectie) *
f Technische gegevens gebruikt door de
Sibelga-technici

Druk op de groene knop voor een overzicht van de meterstanden op het digitale
beeldscherm van uw meter.
Standaard worden deze na elkaar getoond.
Wat betekenen de voornaamste
‘meterregisters’?
• 	 1.8.1. :

dagverbruik

• 	 1.8.2. :

nachtverbruik

•  2.8.1. :

daginjectie

•  2.8.2. :

nachtinjectie

Bij de meteropname zullen wij u vragen om ons
deze 4 meterstanden door te geven, die noodzakelijk zijn om uw energiefactuur op te maken.
De instellingen voor het tweevoudig tarief van
de slimme meter zijn identiek voor alle Brusselse
gemeenten
(dagtarief): van 7 tot 22 uur
(nachttarief): van 22 tot 7 uur tijdens de
week, 24/24 in het weekend en op wettelijke
feestdagen

* Als u elektriciteit produceert (via zonnepanelen bijvoorbeeld):
De verbruiksmeterstanden geven de elektriciteit weer die wordt afgenomen van het net om u te bevoorraden.
De injectiemeterstanden geven de elektriciteit weer die u produceert en in het net injecteert.
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Hoe kunt u contact
met ons opnemen?
Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het is dus via onze kabels
en leidingen dat de energie u bereikt.

• Voor alle vragen:
• Klantendienst - 02 549 41 00 (ma - vr: 8-17 u.)
• www.sibelga.be/contact
• Sibelga, Klantendienst, PB 1340, 1000 Brussel Brouckère

V.U.. : Philippe Massart - Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère

• Bij algemene elektriciteitsstoringen: 02 274 40 66

Ref. TCKW-010-1901-Nl

• Bij gasreuk: 0800 19 400

Sibelga
PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère
www.sibelga.be

