
Korte handleiding

Digitale aardgasmeter Flonidan (G4SRTV of G6SRTV) 

Deze digitale meter registreert je gasverbruik en geeft je meterstanden automatisch door aan Fluvius. Dat gaat via de 
communicatiemodule van je digitale elektriciteitsmeter. Je energieleverancier gebruikt die meterstanden om je eindfactuur op 
te maken. Je meetgegevens worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan anderen. 

Bedieningsknop display
Met een druk op één van de drie knoppen licht het display op 
en kun je de gasmeterstand aflezen. 

Wat zie je op het schermpje?

Na 30 seconden automatisch  
terug naar het hoofdmenu

Via de knoppen kunnen Fluvius-technici specifieke 
technische gegevens opzoeken. Je kunt er ook zelf 

doorheen scrollen. Als je 30 seconden wacht, keer je 
automatisch terug naar het hoofdmenu. 

Gasklep
Open/Dicht Meter�and Signaal�erkte

Menu

Volg  
gratis je verbruik op via  

fluvius.be/verbruikshistoriek

http://fluvius.be/verbruikshistoriek


Gastoevoer afgesloten via de interne klep van je digitale meter?  
• In heel specifieke gevallen kan het zijn dat de interne klep in je gasmeter is 

uitgeschakeld. 

 Zie je dit symbooltje links boven het display en een knipperende pijl die wijst naar 
de middelste knop van je aardgasmeter?

 In dat geval volstaat een druk op de middelste knop van je gasmeter om hem 
terug in te schakelen. Uit veiligheidsoverweging voert je gasmeter altijd eerst een 
gaslektest uit. 

 Belangrijk: controleer vooraf of de kranen van je gastoestellen, zoals je gasoven 
of -fornuis, volledig zijn afgesloten. Zodra je op de knop drukt, onderzoekt je meter 
of je gasinstallatie in huis volledig dicht is. Die test duurt 10 minuten. Daarna zal de 
gasklep vanzelf openen.

 Lektest niet gelukt? 
 Dan zal de gasklep terug sluiten. Controleer nogmaals al je toestellen en probeer het opnieuw. Als de foutmelding blijft 

verschijnen, contacteer dan jouw aardgasinstallateur.

• Zie je geen icoontje en knipperende pijl op het display en heb je geen gas? Neem dan contact op met Fluvius om je 
gasmeter op afstand vrij te geven. 

Symbolen op je digitale aardgasmeter

Gasklep is open
De meter laat aardgas door naar je aardgastoestellen in huis

Gasklep is gesloten
De meter laat geen aardgas door naar je aardgastoestellen in huis

?
Er wordt een gaslek-test uitgevoerd 

Dat is een veiligheidstest van 10 minuten (seconden tellen af op het display) waarmee we nagaan 
of je gasinstallatie en -toestellen voldoende veilig zijn om je aardgastoevoer opnieuw te openen. 
De test is verplicht telkens nadat je gastoevoer werd onderbroken via de interne klep van je 
digitale gasmeter. 

Gaslek-test niet gelukt 

De gasklep wordt weer gesloten. Dit symbool knippert gedurende 10 seconden, waarna het 
‘gesloten’-icoon opnieuw wordt getoond. Probeer de gaslektest nogmaals. Als die opnieuw 
mislukt, neem je best contact op met je aardgasinstallateur om je aardgastoestellen en 
-leidingen te laten controleren.
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Hoe  
kun je ons  
bereiken?

Alle info via Fluvius.be

Dringende meldingen (7/7 - 24/24)

•  Gasgeur? 0800 65 0 65
Prioritair - gratis nummer

•  Onderbreking of defect? 078 35 35 00
Zonaal tarief  

Geen antwoord op onze site?
Bellen kan op 078 35 35 34 
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur 
(zonaal tarief) 

Complexe vraag of discreet overleg?
Alle adressen en openingsuren van  
onze klantenkantoren vind je op  
fluvius.be/klantenkantoren

http://fluvius.be/klantenkantoren

