
   EEN ENKELE BEDIENINGSKNOP 
Met de groene bedieningsknop krijgt u toegang 
tot alle beschikbare informatie (meterstand, 
vermogen enz.).

  CONTROLELAMPJE  
Geeft de energiehoeveelheid aan. 
Hoe sneller deze diode knippert, hoe meer 
energie u verbruikt (of in het net injecteert als u 
zelfopwekker bent).

  VERZEGELING  
Voor uw veiligheid en de correcte werking van 
uw meter is de meter verzegeld. U mag deze 
zegels niet wijzigen/verbreken.

  IDENTIFICATIE VAN DE METER  
Unieke identificatiecode van de meter. 

 SIGNAALSTERKTE TELECOMNET

Wegens de evolutie op de energiemarkt en 
wettelijke vereisten heeft ORES bij u een slimme 
elektriciteitsmeter geïnstalleerd. In deze brochure 
vindt u alle informatie over het gebruik ervan en de 
meteropname. 
De meter verzendt dagelijks uw meterstanden van de 
vorige dag naar ORES. Op termijn zal de meter u ook 
geleidelijk nieuwe functies bieden. ORES zal u per-
soonlijk op de hoogte brengen zodra deze functies 
beschikbaar zijn.

Geen stroom?
•  Na een stroomonderbreking op het distributienet 

begint uw meter automatisch opnieuw te functioneren 
zodra onze diensten de storing hebben verholpen. 

U vindt alle informatie over stroomstoringen en 
geplande onderbrekingen op

 info.ores.be/onderbreking.

•  Bij kortsluiting of 
overbelasting van uw 
elektriciteitsinstallatie 
verbreekt de stroom-
onderbreker op de 
voorzijde van de behuizing 
de stroomtoevoer naar uw 
meter en uw installatie. 
Net zoals bij uw oude 
meter verhelpt u eerst het 
probleem en schakelt u 
daarna de meter opnieuw 
in.

Hulp nodig? 

Raadpleeg voor al uw vragen onze 
website www.ores.be of neem contact 

op met onze klantendienst  
op 078/15.78.01 

(maandag tot vrijdag van 8 u tot 20 u en 
zaterdag van 9 u tot 13 u / niet op feestdagen).

Als u over een driefasige/vierfasige meter beschikt, bevindt deze 
informatie zich op verschillende plaatsen op uw meter.

ONDERBREKER
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met de slimme meter

EENVOUDIGERE ENERGIE,
EEN EENVOUDIGER LEVEN



De meterstanden opnemen 
Op de display van de meter wisselen de meterstanden elkaar automatisch af, ongeacht uw tarief (enkelvoudig tarief, 
dag/nacht-tarief, …). U kunt ze ook manueel op de display weergeven door op de (groene) bedieningsknop te drukken.

CODE GETOONDE BESCHRIJVIN VOORBEELDSCHER 

VERBRUIK

1.8.1
Energieafname tijdens 
piekuren

Totaal aantal kilowattuur (kWh) 
aan energie verbruikt tijdens 
piekuren

1.8.1
000000.701 kWh

1.8.2
Energieafname tijdens 
daluren

Totaal aantal kilowattuur (kWh) 
aan energie verbruikt tijdens 
daluren 

1.8.2
000010.454 kWh

PRODUCTIE

2.8.1
In het net geïnjecteerde 
energie tijdens piekuren

Totaal aantal kWh aan 
geïnjecteerde energie tijdens 
piekuren

2.8.1
000001.185 kWh

2.8.2
In het net geïnjecteerde 
energie tijdens daluren

Totaal aantal kWh aan 
geïnjecteerde energie tijdens 
daluren

2.8.2
000000.331 kWh

Hoe informatie 
opvragen?

â  Druk op de (groene) bedieningsknop. 
U ziet dan het testscherm (meerdere 
zwarte blokjes).

ê  Druk opnieuw om de eerste reeks 
data te zien, enzovoorts voor de 
andere data. 

  De verlichting van de display gaat na 
30 seconden automatisch uit. 
 Zoals hiernaast aangegeven wisselen 
de vier waarden van uw meterstanden 
elkaar voortdurend af op de display.

  Linksboven op het scherm ziet u 
een code (bijvoorbeeld: 1.8.1). 
Deze code stemt overeen met 
het type informatie dat u dan 
ziet.


