
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikershandleiding 

Pulsatortester Pt-V 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Gefeliciteerd 
U hebt gekozen voor een pulsatortester van ATV-AGRI. Jarenlange ervaring, 
voortdurende productontwikkeling en innovatie maken ATV-AGRI tot een betrouwbare 
partner voor de professionele gebruiker. 

 
Garantiebepalingen 
Het recht op garantie vervalt indien er sprake is van schade veroorzaakt door ondeskundig 
gebruik en/of onjuist gebruik van de filters of door onregelmatig wisselen van de filters. 

 
Doel handleiding 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Pt pulsatortester. 

 
In de handleiding gebruikte pictogrammen 

Deze waarschuwing duidt op eventueel letsel voor de gebruiker of omvangrijke materiële 
schade aan het product indien de gebruiker de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert. 

 
In de handleiding gebruikte afkortingen 

Pt Pulsatortester 
AFM Luchtstroommeter (air-flow meter) 

 
Eisen aan de gebruiker 
Gebruikers van de Pt worden geacht op de hoogte te zijn van werking van melkinstallaties. Ook 
wordt verondersteld dat de gebruiker op de hoogte is van de methoden van testen en doormeten 
van dergelijke installaties volgens bestaande normen. 
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Alle rechten voorbehouden. 

Niets in deze uitgave mag worden bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATV-AGRI. Dit geldt 

ook voor de bijbehorende illustraties en eventuele schema's. 

 
ATV-AGRI behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande 

of directe kennisgeving aan de afnemer. 

 
De in deze handleiding vermelde informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van 

verschijnen bekende constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen en eventuele 

verbeteringen worden voorbehouden. 

 
Deze uitgave is geldig voor pulsatortester in standaard uitvoering. ATV-AGRI kan derhalve niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van 

de aan u geleverde Pulsatortester. 

 

De handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar ATV-AGRI kan geen verantwoording op zich nemen 

voor eventuele fouten in deze uitgave of voor de gevolgen daarvan. 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leveranciersinformatie 
Voor de melkveehouderij is het feilloos 
functioneren van de melkwinningsapparatuur 
van het grootste belang. Het nauwkeurig 
werken van de installatie is niet alleen van 
invloed op de hoeveelheid, maar ook op de 
kwaliteit van de melkproductie. 

 
De nieuwe Pt van ATV-AGRI is speciaal 
ontwikkeld om zo snel en precies mogelijk 
veel vacuümfuncties van het pulsatiesysteem 
te meten. Naast een duidelijk leesbaar 
scherm voor alle functies en meetresultaten is 
de Pt voorzien van een printeraansluiting. 
Hierdoor kunnen op elk moment de 
meetresultaten worden afgelezen of worden 
geprint. Afhankelijk van de grootte van het 
interne RAM van de Pt (0,1 Mb, 0,5 Mb of 2 
Mb), kunnen gegevens met een maximum 
van 50, 290 of 1300 metingen via twee 
kanalen, of van 25, 145 of 650 via vier 
kanalen opgeslagen worden. 

 
De in Ede gevestigde onderneming ATV-
AGRI zag als eerste fabrikant in Europa het 
belang in van pulsatortesters voor de 
melkveehouderij. Voor de ontwikkeling 
daarvan is het bedrijf volledig toegerust. Dit 
levert een bijzonder gunstige uitgangspositie 
op die met name te danken is aan de know- 
how die ATV-AGRI sinds het begin van de 
jaren 70 verworven heeft op het gebied van 
toegepaste elektronica en hoogwaardige 
meet- en regelapparatuur. ATV-AGRI biedt 
als geen ander de mogelijkheid haar 
dienstenpakket exact op de wensen van de 
opdrachtgever af te stemmen. In nauw 
overleg met instellingen en instituten op het 
gebied van melkwinning, wordt steeds 
gezocht naar de beste 
toepassingsmogelijkheden en verdere 
perfectionering. 

1.2 Gebruiksdoel 
De Pt is speciaal ontworpen voor het meten 
en analyseren van het vacuümniveau, het 
vacuüm pulsatorsysteem en het luchtverbruik 
van melkinstallaties in de melkveehouderij. 
 

 
1.3 Gebruiksomstandigheden 
De Pt is speciaal ontworpen voor gebruik 
tijdens het testen van een melkinstallatie (in 
de melkstal). Het testen kan plaats vinden 
voor, tijdens en na het melken. 
 

 
1.4 Beschrijving van de Pt 
 
 

9 9 
 
 
 
 
 

8 1 
 

7 2 
 

6 3 
 

5 4 
 

 
 
 
 

Fig. 1-1  Vooraanzicht 
 
 

 
1. ON/OFF/RESET-toets om de Pt aan of uit 

te schakelen. Wanneer deze toets in een 
menu ingedrukt wordt, keert u terug naar 
het opstartmenu (hardwarematige reset). 

2. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
3. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
4. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
5. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
6. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
7. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 
8. Bedieningstoets, (menuafhankelijk). 

9. Bevestiging draagriem. 
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Aan de achterzijde van de Pt bevinden zich de 
aansluitingen voor een batterijlader / auto- 
accu-adapter, een luchtstroommeter, de 
interne en externe sensoren en de printer / 
PC. 
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Fig. 1-2  Achteraanzicht 
 
 
 
1. Aansluiting batterijlader/auto-accu-adapter. 
2. Aansluiting luchtstroommeter. 
3. Aansluiting externe sensor, indien van 

toepassing. 
4. Aansluiting interne sensor. 
5. Aansluiting interne sensor. 
6. Aansluiting externe sensor, indien van 

toepassing. 
7. Printerpoort/PC-poort. 

 

 
1.5 Kenmerken en voordelen van de 

Pt 
• Groot grafisch LCD beeldscherm voor 

weergave van meetresultaten en grafische 
weergave van het vacuümsignaal. 

• Gemakkelijk, menugestuurd programma 
voor het stap voor stap doorlopen van de 
meetroutine volgens ISO standaard of voor 
het uitvoeren van afzonderlijke metingen. 

• Flexibele, door de gebruiker aan te geven 
meetprotocollen voor gebruiksgemak 
tijdens metingen volgens per land te 
selecteren ISO/NMC-normen. 

• Automatische luchtstroommeting met 

gebruik van de ATV-AGRI 
luchtstroommeter, die door de Pt gestuurd 
wordt. 

• Mogelijkheid om een luchtstroommeter van 
een ander merk te gebruiken bij 
handmatige metingen. 

• Keuze uit verschillende besturingstalen. 
• Instelbare uitschakeltijd vanaf laatste 

handeling. Instelbaar tussen 1 en 30 min. 
• Opstarten in laatstgebruikte (menu)scherm 

bij automatische uitschakeling. 
• Intern geheugen voor opslag van metingen 

(optioneel uit te breiden). 

• Speciale meetinstrumenten zijn optioneel 

leverbaar om rubberen resten van de naald 
te verwijderen, zodat natte metingen 
mogelijk zijn. 

• Printeruitgang voor printen van 
meetgegevens, (standaard RS232 
aansluiting). Er zijn een aantal standaard 
printers cq printerdrivers in de Pt 
geïnstalleerd. 

• Optioneel kan een mobiele printer geleverd 
worden, zodat u overal de mogelijkheid 
hebt om meetgegevens uit te printen. 

• Water- en stofdichte kast volgens IP33. 
• Optimaal gebruiksgemak door 

menugestuurde bediening. 
• Gelijktijdig meten van 1 tot 4 variabelen 

(afhankelijke van het aantal sensoren). De 
Pt wordt standaard geleverd met twee 
interne sensoren. Twee extra (externe) 
sensoren zijn als optie leverbaar. 

• Waarschuwing bij lage batterijspanning 
met automatische uitschakeling indien 
deze waarschuwing wordt genegeerd. 

• Oplaadbare Ni-Mh batterij. 
• Batterij wordt geladen door middel van de 

in de Pt aanwezige software. 
• Een  optimalisatieprogramma zorgt voor 

optimale levensduur van de batterij. 
• Gebruikstijd van ca. 8 uur op een volledig 

geladen batterij. 
• Tijdens het laden kan de Pt gewoon 

gebruikt worden. 
• Softwarematige ijking. 
• De software is eenvoudig te upgraden, 

zodat de Pt ook voldoet aan toekomstige 
eisen en extra mogelijkheden geboden 
kunnen worden. 

 

 
1.6 Mogelijkheden van de Pt 
De Pt heeft de volgende meet- en weergave 
mogelijkheden. 
• Registratie van drukniveaus tot +10 kPa. 
• Instelbare drukeenheid. (kPa of IHg) 
• Instelbare tijdseenheid. (msec of %) 
• Instelbare gebruikerstaal. 
• Instelbare gebruikerstekst (Keuze uit 

maximaal 4 mogelijkheden) 
• Meten en analyseren van de pulsatiecurve. 
• Cyclische vacuümvariaties en hoogte melk- 

vacuüm gerelateerd aan de pulsatiecurve. 
• Rest-ratio-metingen. 
• Cyclische langzame en onregelmatige 

vacuümvariaties. 
• Meten van een constant langzaam 

variërend vacuüm gedurende 18 
seconden. 
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• Meten van een constant langzaam 
variërend vacuüm gedurende een zelf te 
bepalen tijd. 

• Trajectmeting voor het meten van een 
vacuümverval. 

• Indien externe sensoren aanwezig zijn, kan 
gelijktijdig over 4 kanalen gemeten en 
geanalyseerd worden. Ideaal bij natte 
metingen. 

• Handmatig meten van de luchtstroom. 
• Automatische menugestuurd metingen van 

melkstallen, inclusief bepaling van het 
luchtverbruik. 

• Speciale functies (optioneel). 
• Printen van meetresultaten. 

 
• Instelbare namen boerderij en tester. Tot 

100 verschillende namen zijn mogelijk voor 
beide. 

• Een tekstlabel kan aan elke curve- of 

collapsmeting verbonden worden. 

• Opslaan en tonen van meetgegevens voor 

 
• Om de duurzaamheid te bevorderen 

kunnen sommige mogelijkheden in het 
menu, die minder vaak gebruikt worden, 
onzichtbaar gemaakt worden. 

• Automatische correctie van 
luchtstroommetingen, afhankelijk van de 
hoogteligging. 

Lees de voorgaande 
gegevenspagina. 
 

Lees de volgende gegevenspagina. 
 
 

Mano-indicator, starten handmatige 
vacuümmeting. 
 

Toets-indicator. 
 
 

Open de opgeslagen meetgegevens. 

Ga naar het startmenu. 

Printer-indicator. 
 
 

Pt-scherm-indicator. 
 
 

Gegevens nog niet opgeslagen. 

Gegevens opgeslagen. 

Terugscrollen. 

Vooruitscrollen. 
 
 

Sensor / metings-indicator. 
 

1.7 Gebruikte pictogrammen 
De mogelijkheden van de bedieningstoetsen 
(1-8) van de Pt worden aangegeven door een 
pictogram naast de toets. Tekst naast de 
toets op het scherm van de Pt biedt extra 
informatie over de specifieke mogelijkheden 
van de toets. De volgende pictogrammen 
worden gebruikt: 

 
Batterijlader (netadapter) is 
aangesloten. 

 

Ga terug naar het vorige menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 mm 

 

 
30 mm 

 

Gegevens versturen naar PC. 
 
 

2000 liter bypass geselecteerd. 
 
 

2000 liter bypass niet geselecteerd. 

AFM adapterring 20mm 

AFM adapterring 30mm 

 

 

Batterij-indicator. 
 

 

Batterij wordt geoptimaliseerd. 
 

 

Open de opgeslagen meetgegevens. 
 

 

Batterij wordt geladen. 
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2 VEILIGHEID 
 

De Pt wordt gebruikt in de melkstal. 
Houd bij het testen tijdens het melken, 
rekening met het onvoorspelbare 
gedrag van de koeien. 

 
Tijdens de metingen kunnen scherpe 
naalden worden gebruikt voor de 
verbindingen tussen de melkinstallatie 
en Pt. Zorg ervoor dat de naalden niet 
in dieren of mensen worden gestoken. 

 
Informeer bij de veehouder altijd naar 
het gedrag van de koeien en de 
gebruikte melkmethode. 

3 TRANSPORT EN OPSLAG 
 

 
3.1 Transport 
Voor het transport van de Pt zijn geen 
speciale voorzieningen nodig. Geadviseerd 
wordt de Pt te transporteren in de speciale Pt 
koffer, (als optie verkrijgbaar). 
 

 
3.2 Opslagcondities 
De Pt kan opgeborgen worden in een doos of 
in de speciale Pt koffer (optie). 
 
De ruimte waarin de Pt wordt opgeborgen 
dient te voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
Temperatuur: - 20 °C tot + 60 °C 
Relatieve  luchtvochtigheid:  max. 90% bij 
23 °C 
 

 
3.3 Batterijcondities tijdens opslag 
Tijdens langere perioden van opslag zal de 
capaciteit van de batterij door zelfontlading 
afnemen. Het kan zijn dat de capaciteit van de 
batterij hierdoor niet overeenkomt met de 
aangegeven capaciteit op het scherm van de 
Pt. Ook is het mogelijk dat de Pt bij 
inschakeling meteen de waarschuwing geeft 
"ATTENTIE LAGE BAT. SPANNING" of direct 
met de mededeling komt "SCHAKELT UIT - 
LAGE BATTERIJ SPANNING SLUIT 
BATTERIJ LADER AAN" of helemaal niet kan 
opstarten vanwege een veel te lage 
batterijspanning. Bij bovenvermelde teksten of 
actie wordt de batterijcapaciteit direct 
teruggebracht naar 1%. 
 
Sluit in bovengenoemde gevallen altijd een 
lader aan en begin met de functie 
"OPTIMALISEREN" om de batterij eerst 
geheel te ontladen en te laden (zie hoofdstuk 
5). 
 
De levensduur van de batterijen wordt sterk 
verkort indien ze langer dan 1 jaar niet 
worden gebruikt (ontladen / laden) en kunnen 
zelfs defect raken door de (langdurige) 
zelfontlading (zie ook hoofdstuk 5). 
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4 INSTALLATIE EN 
INDIENSTSTELLING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 
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De standaard levering omvat de volgende 
onderdelen: 
• Gebruikershandleiding. 
• Pt (Pulsatortester). 
• Netstroom batterijlader. 
• Auto-accu-adapter (kan op de 

sigarettenaansteker worden aangesloten). 
• 20 filters. 
• CD-ROM met: 

1  - PC-software voor het downloaden van 
2  meetgegevens naar de PC, en 

3  - "Report Generator" software voor het 

4  aan de hand van de gedownloade 

5  gegevens samenstellen van 

6  
tabellarische of grafische overzichten 
(zie ook § 5.17). 

7  • Nulmodemkabel voor verbinding tussen de 
8  Pt en de PC of de verbinding tussen de Pt 
9  en de printer. 
10  • Draagriem. 

 

Fig. 4-1  Koffer 
 
 

 
1. Gebruikershandleiding en CD-ROM met 

„report generator‟ 
2. Luchtmeterkraan (optie) 
3. Luchtmeter (optie) 
4. AFM adapterring 20 mm (optie) 
5. AFM adapterring 30 mm (optie) 
6. 20 filters 
7. Ruimte voor speenvoeringstoppen 
8. PC-kabel 
9. Rol printerpapier (optie) 
10. Twee externe sensoren (optie) 
11. Koffer (optie) 
12. Pulsatortester 
13. Draagriem 
14. Luchtstroommeterkabel / Auto-accu- 

adapter 
15. Seiko printer (optie) 
16. Printerkabel (optie) 
17. Printeradapter (optie) 
18. Batterijlader (netadapter) 

 

 
4.1 Uitpakken 
De Pt wordt standaard geleverd in een doos 
waarin ook de accessoires zijn opgenomen. 
Ook is het mogelijk dat de Pt wordt geleverd 
met de als optie verkrijgbare koffer. 
Afhankelijk van de aanwezigheid van de 
optionele Seiko printer, zijn er twee 
koffermodellen (met/zonder printer). 

Het is mogelijk dat de batterij van de Pt leeg 
is bij ontvangst. Sluit daarom altijd eerst de 
batterijlader aan, voordat de Pt voor het eerst 
gebruikt wordt. De capaciteit van de batterij 
kan pas volledig worden benut nadat de 
batterij een aantal keren is ontladen en 
geladen. 
 

 
4.2 Automatisch opstarten in de 

Engelse taal 
 

9 9 
 
 
 
 
 

8 1 
 

7 2 
 

6 3 
 

5 4 
 

 
 
 
 

Fig. 4-2  Vooraanzicht 
 
 

 
1. Aan/uit-schakelaar 
8. Selectietoets Engelse taal 
 
Het is mogelijk om de Pt automatisch in de 
Engelse taal op te laten starten. Hiermee 
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wordt een eventuele voorgaande taalkeuze 
teniet gedaan: 
• Druk op de toets linksboven (8) voordat de 

Pt wordt aangezet, en houd deze toets 
ingedrukt terwijl u de Pt aanzet. 

• Schakel de Pt in door op de aan/uit-toets 
rechtsboven (1) te drukken. Aan het 
beeldscherm is te zien dat de Pt 
ingeschakeld wordt. De toets (8) kan dan 
losgelaten worden en na enige seconden 
verschijnt het STARTMENU. 

De taal kan nu eventueel gewijzigd worden 
zoals beschreven in § 4.3. 

 

4.3 Instellen van de Pt 
Voordat de Pt voor de eerste maal wordt 
gebruikt moet een aantal instellingen worden 
gecontroleerd. Deze instellingen kunnen 
daarna eventueel met behulp van het SETUP- 
MENU of het SERVICE-MENU worden 
gewijzigd. De instellingen worden door de Pt 
onthouden, ook nadat deze is uitgeschakeld. 
De instellingen in het SETUP-MENU zijn in 
principe eenmalige instellingen die alleen na 
ontvangst van de Pt ingesteld hoeven te 
worden. De instellingen in het SERVICE- 
MENU zijn de instellingen die tijdens het 
plegen van onderhoud aan de Pt worden 
gebruikt. Het is mogelijk dat andere 
instellingen nodig zijn voor gebruik met 
andere installaties. Voor een overzicht van de 
menustructuur van de Pt, raadpleeg 9.5. 

 
4.3.1 Service-menu 

Het service-menu wordt bereikt door op de 
AAN/UIT/RESET-toets te drukken en 
vervolgens binnen 5 seconden op de toets 
SERVICE-MENU te drukken. 

 
Onder het service-menu vallen de volgende 
instellingen: 
SERVICE-MENU 1: 
   Optimaliseren batterij. 
   Testmenu, 

- test sensoren, 
- test printer, 
- test display. 

   Uitschakeltijd. 
   Geheugen schoonmaken (alleen 

metingen). 
 
SERVICE-MENU 2: 
   Batterijgegevens. 
   IJken nulpunt vacuümsensoren. 
   IJkgeschiedenis. 

In het service-menu kunt u met behulp van de 
toets "VERDER" tussen menu 1 en menu 2 
schakelen. 

 
4.3.2 Setup-menu 

Het setup-menu wordt bereikt door op de 
AAN/UIT/RESET-toets te drukken en 
vervolgens binnen 5 seconden op de toets 
SETUP-MENU te drukken. 
 
Onder het setup-menu vallen de volgende 
instellingen. 
 
SETUP-MENU 1: 
   Optie-menu, 

- Selecteren van externe sensoren, 
- Activeren van dynamische metingen, 
- AFM optie-menu: 

- ATV-AGRI AFM / overig AFM, 
- AFM-metingen aan/uit, 
- Land-selectie (AFM-protocol). 

   Keuze % of msec. 
   Keuze kPa of IHg. 
   Helderheid instellen. 
   Autoscroll aan/uitzetten. 
 
SETUP-MENU 2: 
   Printer selecteren. 
   Printen van dealergegevens aan/uitzetten. 
   Dealer selecteren. 
   Instellen tijd/datum. 
   Taal selecteren. 
 
In het setup-menu kunt u met behulp van de 
toets "VERDER" tussen menu 1 en menu 2 
schakelen. 

 
4.3.3 Instellingen 
 
4.3.3.1 Taal instellen 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Pt 
automatisch is opgestart in de Engelse taal. 
1. Ga naar het SETUP-MENU 2. 
2. Druk op "SELECT LANGUAGE". 
3. Selecteer de taal door op "UP" of "DOWN" 

te drukken. 
4. Druk op "SELECT". 
 
4.3.3.2 Helderheid beeldscherm 

instellen 
De helderheid is bij het testen ingesteld. 
Indien gewenst kan het op de volgende 
manier worden gewijzigd. 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "HELDERHEID". 
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3. Druk op "HELDER" of "DONKER" om de 
helderheid van het beeldscherm te 
wijzigen. 

4. Druk op om de instellingen op te slaan 
en naar het setup-menu terug te keren. 

 
4.3.3.3 Datum en tijd instellen 
1. Ga naar het SETUP-MENU 2. 
2. Druk op "INSTELLEN TIJD/DATUM". 
3. Verplaats de cursor met "LINKS" en 

"RECHTS". 
4. Wijzig de datum of tijd met "VERHOGEN" 

of "VERLAGEN". 
5. Sla de wijzigingen op door op "OPSLAAN 

DATUM/TIJD" te drukken. 

6. Druk op om naar het service-menu 2 
terug te keren. 

 
4.3.3.4 Uitschakeltijd instellen 
1. Ga naar het SERVICE-MENU 1. 
2. Druk op "INSTELLEN UITSCHAKELTIJD". 
3. Wijzig de uitschakeltijd met "VERHOGEN" 

of "VERLAGEN". 
4. Sla de uitschakeltijd op door op 

"OPSLAAN" te drukken. 
 
4.3.3.5 Externe sensoren als actief of 

niet actief instellen 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "OPTIE-MENU". 
3. Druk op "EXT. "SENS" om de waarde aan 

of uit te zetten. 

4. Druk op om de instellingen op te slaan 
en naar het service-menu 1 terug te keren. 

 
4.3.3.6 Waarde van de tijd in % of ms 

weergeven 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "WAARDE DISPLAY IN" om de 

waarde naar MS of % te wijzigen. 
3. Druk op "HOOFDMENU" om de 

instellingen op te slaan en naar het 
hoofdmenu terug te keren. 

 
4.3.3.7 Vacuüm in kPa of Ihg weergeven 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "VACUÜM IN" om de waarde naar 

kPa of IHg te wijzigen. 
3. Druk op "HOOFDMENU" om de 

instellingen op te slaan en naar het 
hoofdmenu terug te keren. 

 
4.3.3.8 Printertype instellen 
1. Ga naar het SETUP-MENU 2. 

2. Druk op "KEUZE". 

3. Kies de juiste printer door de bijbehorende 
toets in te drukken. 
(Raadpleeg de printerhandleiding voor 
informatie over de ondersteunde drivers.) 

4. Druk op om de instellingen op te slaan 
en naar het hoofdmenu terug te keren. 

 
4.3.3.9 Activeren van het ISO/AFM- 

menu en enkele 
luchtstroommetingen 

1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "OPTIE-MENU". 
3. Druk op "AFM-OPTIE-MENU". 
4. Druk op "AFM" om de waarde aan of uit te 

zetten. 

5. Druk driemaal op om de instellingen op 
te slaan en naar het hoofdmenu terug te 
keren. Het ISO/AFM-menu kan nu 
opgestart worden door op toets 7 te 
drukken (zie ook 5.13). Raadpleeg de 
speciale handleiding voor de 
luchtstroommeter voor meer informatie 
over de ISO/AFM-menustructuur. 

 
4.3.3.10 Selecteer de ATV-AGRI 

luchtstroommeter of een andere 
luchtstroommeter 

1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "OPTIE-MENU". 
3. Druk op "AFM-OPTIE-MENU". 
4. Druk op "ATV-AGRI AFM" om de 

waarde naar “OVERIG AFM” over te 
schakelen. 

5.  Druk tweemaal op om de instellingen 
op te slaan en naar het service-menu 1 
terug te keren. 

 
4.3.3.11 Landselectie voor metingen 

AFM-menu 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "OPTIE-MENU". 
3. Druk op "AFM-OPTIE-MENU". 
4. Druk op "AFM LAND AANPASSEN". 
5. Kies het land van toepassing door op de 

toetsen “naar boven” en “naar beneden” te 
drukken. 

6. Druk op "OK". 

7.  Druk tweemaal op om de instellingen 
op te slaan en naar het service-menu 1 
terug te keren. 
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4.4 Printer aansluiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4-3  Printer aansluiten 
 
 

4.4.1 Seriële printer 

Een printer met seriële aansluiting kan 
rechtstreeks worden aangesloten aan de Pt. 
De nulmodem (9-polige) -kabel wordt 
aangesloten aan de achterkant van de Pt (zie 
fig. 4.3) en aan de printer. 

 
4.4.2 Parallelle printer 

Bij gebruik van een parallelle printer in plaats 
van een seriële printer moet een adapter 9- 
pins/25-pins en de speciale serieel-naar- 
parallel-omzetadapter gebruikt worden. Deze 
adapters zijn als optie leverbaar. (zie ook fig. 
9.2) 

 
De omzetadapter wordt aangesloten aan de 
parallelle poort van de printer. Bij sommige 
printers is een parallelkabel nodig omdat de 
adapter niet rechtstreeks aan de printer kan 
worden aangesloten (extra parallelkabel is als 
optie leverbaar). 

 
De serieel-naar-parallel-omzetadapter moet 
als volgt worden ingesteld. 
• Zet dipschakelaars "6" en "9" in de "ON"- 

stand. Alle andere dipschakelaars moeten 
in de "OFF"-stand staan. 

• Zet de schakelaar in "DTE"-stand. 
 
Bij gebruik van een EPSON LX-800 printer, 
zet u de dipschakelaar SW1-3 in de "ON"- 
stand. Hierdoor zullen de gebruikte symbolen 
correct worden uitgeprint. 

 
5 BEDIENING 
 
De Pt werkt menugestuurd. Met de 8 
druktoetsen en de aanwijzingen in het 
beeldscherm wordt u stap voor stap door de 
gehele bedieningprocedure geleid. De 
aanwijzingen kunnen met tekst of met 
symbolen worden aangegeven. Voor een 
overzicht van de menustructuur van de Pt, 
raadpleeg 9.5. 
 

 
 
5.1 Bijzondere aandachtspunten op 

veiligheidsgebied 
 

De Pt wordt gebruikt in de melkstal. 
Houd bij het testen tijdens het melken, 
rekening met het onvoorspelbare 
gedrag van de koeien. 

 
Tijdens de metingen kunnen scherpe 
naalden worden gebruikt voor de 
verbindingen tussen de melkinstallatie 
en Pt. Zorg ervoor dat de naalden niet 
in dieren of mensen worden gestoken. 

 
Informeer bij de veehouder altijd naar 
het gedrag van de koeien en de 
gebruikte melkmethode. 

 

 
5.2 Tips en aanwijzingen voor gebruik 
• Kleine letters bij de toetsen (in het 

beeldscherm) geven aan dat de 
betreffende toets niet actief is. 

• Draag de Pt tijdens metingen in de 
melkstal altijd op borsthoogte. Hierdoor is 
het aansluiten van de naalden 
gemakkelijker. 

• Gebruik bij natte metingen externe 
vochtongevoelige sensoren of 
vochtvangers. 

• Leeg de vochtvangers regelmatig (alleen 
bij natte metingen). 

• Bij het legen van de vochtvangers altijd 
eerst de slang van de Pt verwijderen. 

• Steek een naald alleen in rubber slangen. 
De naald nooit in nylon of siliconen slangen 
steken. 

• Controleer bij iedere verwijdering van de 
naald of deze niet verstopt is met rubber. 
Gebruik bij voorkeur een naald met 
ontstoppingspen (nop-naald). 

• Reinig het gebruikte materiaal nadat de 
metingen zijn voltooid. 
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5.3 Aan-/uitzetten 
 

 

9 9 
 
 
 
 
 

8 1 
 

7 2 
 

6 3 
 

5 4 
 

 
 
 
 

Fig. 5-1  Vooraanzicht 
 
 

1. Aan/uit-toets 
 
Aanzetten 
Druk op de toets rechtsboven (1), hierdoor 
wordt de Pt ingeschakeld. 

 
Uitzetten 
Druk op de toets rechtsboven (1). Houd deze 
toets ingedrukt tot de volgende boodschap uit 
het scherm verdwijnt: "!!!!  ATTENTIE 
UITSCHAKELEN  !!!!". De Pt wordt nu 
uitgeschakeld. 

 
Indien de toets wordt losgelaten voordat de 
boodschap uit het scherm is verdwenen, zal 
de Pt automatisch naar het laatst actieve 
scherm gaan. 

 

5.4 Hoofdmenu 
 
Nadat de Pt is ingeschakeld, verschijnt het 
startmenu. Terwijl u in het startmenu staat, 
kunt u het service-menu (zie 4.3.1) of het 
setup-menu (zie 4.3.2) selecteren. Het 
startmenu schakelt na 5 seconden 
automatisch over naar het hoofdmenu. 

 
Onder het hoofdmenu vallen de volgende 
instellingen. 

 
HOOFDMENU: 
   Instellen naam boerderij en tester. 
   Starten ISO/AFM-metingen (indien 

ingeschakeld, zie 4.3.3.9). 
   Gegevens inlezen vanuit geheugen. 

   Start het standaard meetmenu. In dit menu 
kunnen curvemetingen of constante 
vacuümmetingen uitgevoerd worden. 

   Starten van het dynamische meetmenu 
(indien ingeschakeld, zie 5.6). In dit menu 
kunnen collapsmetingen, trajectmetingen, 
en vrije luchtstroommetingen uitgevoerd 
worden. 

 

 
 
5.5 Invoeren, selecteren en wissen 

van naam boerderij en tester 
Om gestructureerde metingen mogelijk te 
maken kunnen de meetgegevens per 
boerderijnaam opgeslagen en weergegeven 
worden. Tot honderd boerderijnamen kunnen 
opgeslagen worden. Daarbij kunnen nog 
honderd testernamen opgeslagen worden, 
waardoor meetgegevens geïdentificeerd 
kunnen worden door een combinatie van 
boerderijnaam en testernaam. 
 
Voordat u een nieuwe meting uitvoert, dient u 
na te gaan f de juiste boerderijnaam en 
testernaam geselecteerd zijn. 
 
Om een nieuwe boerderijnaam en testernaam 
in te voeren, volgt u de onderstaande 
stappen: 
1. Ga naar het HOOFDMENU. 
2. Druk op "BOERDERIJ/TESTER-MENU". 
3. Druk op “NIEUWE BOERDERIJ” om een 

nieuwe boerderijnaam in te voeren, of druk 
op “NIEUWE TESTER” om een nieuwe 
testernaam in te voeren. 

4. Druk op "OMHOOG" of "OMLAAG" om het 
gewenste alfanumerieke teken te 
selecteren. 

5. Druk op “LINKS” of “RECHTS” om naar het 
volgende teken te gaan. 

6. Druk op "OPSLAAN" om de naam op te 
slaan. 

 
Om een boerderijnaam en testernaam te 
selecteren, volgt u de onderstaande stappen: 
1. Ga naar het HOOFDMENU. 
2. Druk op "BOERDERIJ/TESTER-MENU". 
3. Druk op “LIJST BOERDERIJEN” of “LIJST 

TESTERS” om alle ingevoerde namen te 
bekijken. 

4. Druk op "OMHOOG" of "OMLAAG" om het 
gewenste naam, aangegeven door de pijl, 
te selecteren. 

5. Druk op "SELECTEER" om de naam te 
selecteren. U kunt hier ook een naam 
verwijderen. Druk op "WIS" om een naam 
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uit de lijst te verwijderen. Namen van 
boerderijen of testers kunnen alleen 
verwijderd worden als er geen 
meetgegevens onder die naam 
opgeslagen zijn. 

6. Druk op om naar het HOOFDMENU 
terug te keren. 

 

 
 
5.6 Activeren van dynamische 

metingen 
Als default biedt de Pt de meest algemene 
standaardmetingen die beschikbaar zijn door 
op de toets STANDAARDMETINGEN (zie 
5.11) in het hoofdmenu te drukken. Om extra 
metingen aan gebruikers beschikbaar te 
maken, kan “dynamische meten” geactiveerd 
worden, door middel van de extra toets 
DYNAMISCHE METINGEN in het hoofdmenu. 
De volgende extra metingen zijn beschikbaar: 

 
   Vrije luchtstroom 
   Collapsmeting. 
   Trajectmeting. 

 
Om dynamische metingen te selecteren, volgt 
u de onderstaande stappen: 
1. Ga naar het SETUP-MENU 1. 
2. Druk op "OPTIE-MENU". 
3. Druk op "DYN. METING" om de waarde 

aan of uit te zetten. 

4. Druk op om de instellingen op te slaan 
en naar het service-menu 1 terug te keren. 

 
Als de optie extra metingen nooit gebruikt 
wordt, wordt aanbevolen om deze optie uit te 
schakelen. Zo wordt de 
overzichtsmogelijkheid uitgebreid. 

5.7 Filters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-2  Filters 
 
 

 
Om er zeker van te zijn dat er geen water, 
melk of vuil in de Pt terecht komt, dient u de 
bijgeleverde filters te gebruiken. De filters 
moeten in de aansluitingen van de interne 
sensoren (zie fig. 5.2) geplaatst worden. 
 
Het niet gebruiken van een filter kan na 
verloop van tijd de meetresultaten van de Pt 
nadelig beïnvloeden en zeer hoge 
reparatiekosten met zich meebrengen. 
 
Geadviseerd wordt om de filters na het meten 
van een melkinstallatie te vervangen. 
 

 
5.8 IJken voor gebruik 
Hiermee kan het nulpunt van de sensoren 
worden geijkt. Sluit eventuele externe 
sensoren aan voordat deze geijkt worden. 
 
Voor de ijking zijn de volgende mogelijkheden 
aanwezig; 
• IJken van iedere sensor afzonderlijk, 
• IJken van alle sensoren, 
• IJken van beide interne sensoren, 
• IJken van beide externe sensoren. 
 
Tijdens de ijking mag er geen vacuüm zijn 
aangesloten op de sensoren. 
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1. Ga naar het SERVICE-MENU 1. 3. Zet de printer aan. 
2. Druk op "TESTMENU". 4. Zet de printer on-line. 
3. Druk op "TEST DISPLAY". 5. Ga naar het SERVICE-MENU 1. 
 

 

 
 

 
 

IJken van een sensor. 
1. Ga naar het SERVICE-MENU 2. 
2. Druk op "IJKEN NULPUNT". 
3. Druk vervolgens op een van de toetsen 

van de sensoren om deze te ijken. 
4. Druk op "OK" 

5. Druk op om naar het IJKEN-NULPUNT- 
MENU 1 terug te keren 

 
Het is ook mogelijk om meerdere sensoren 
tegelijkertijd te ijken. In plaats van een enkele 
sensor te selecteren, drukt u op 
"MEERDERE". Hierna kan gekozen worden 
uit de mogelijkheden "ALLE SENSOREN", 
"BEIDE INTERNE SENSOREN" of "BEIDE 
EXTERNE SENSOREN". 

 

 
5.9 Testen voor gebruik 
Voordat de Pt voor de eerste maal wordt 
gebruikt is het aan te raden deze te testen. 
Ook wordt aangeraden de test periodiek uit te 
voeren. 

 
5.9.1 Het scherm testen 

4. Druk nu bijvoorbeeld op "INTERNE 
SENSOR 1”. 
Na het testen worden de volgende 
waarden in het scherm weergegeven: 
Vacuümniveau = x kPa 
A/D-waarde = y 
(Het vacuümniveau is de gemeten waarde) 
(A/D-waarde is een softwarematige waarde 
bestemd voor het service-centrum) 

5. Druk op om naar het test sensor-menu 
terug te keren. 

6. Druk op om naar het testmenu terug te 
keren. 

 
De testprocedure voor de interne sensor 2 en 
beide externe sensoren (indien aanwezig en 
geselecteerd) is identiek. Indien de externe 
sensoren worden getest, moeten deze op de 
Pt aangesloten worden voordat de test wordt 
uitgevoerd. 

 
5.9.3 De printer testen 

1. Sluit de printer aan (zie fig. 9.2). 
2. Selecteer de juiste printer in de Pt, 

(zie § 4.3.3.8). 
 
 

 
De bovenste helft van het scherm wordt nu 
zwart. Als het scherm niet goed werkt, 
zullen "lege plekken" in het zwarte vlak 
zichtbaar worden. 

4. Druk op "DOORGAAN". 
De onderste helft van het scherm wordt nu 
zwart. Als het scherm niet goed werkt, 
zullen "lege plekken" in het zwarte vlak 
zichtbaar worden. 

5. Druk op "DOORGAAN". 
De tekens van het display worden 
weergegeven. 

6. Druk op om naar het TESTMENU terug 
te keren. 

 
5.9.2 De sensoren testen 

Sluit een bekend vacuümniveau aan op de te 
testen sensor. De vacuümwaarde van de test 
wordt getoond. Als deze waarde niet klopt, 
dient de Pt door een service-centrum opnieuw 
te worden geijkt. 

 
1. Ga naar het SERVICE-MENU 1. 
2. Druk op "TESTMENU". 
3. Druk op "TEST SENSOR". 

6. Druk op "TESTMENU". 

7. Druk op TEST. Er wordt nu een 
testpagina naar de printer gestuurd. 

8. Druk op om naar het testmenu terug te 
keren. 

 
Opmerking: 
De Pt communiceert niet met de printer, de Pt 
stuurt alleen de informatie naar de printer, 
ongeacht of deze aangesloten is en aanstaat. 
Op het scherm wordt tijdens het versturen van 
de gegevens de printerdriver weergegeven. 
Sommige printers hebben 1 inktpatroon. 
Indien de printer niet print, dient de kleuren 
inktpatroon te worden vervangen door een 
zwart inktpatroon. 
 

 
5.10 Invoeren van het bedrijfsvacuüm 
Voor het uitvoeren van metingen aan de 
melkinstallatie moet het bedrijfsvacuüm van 
de installatie bekend zijn. Het bedrijfsvacuüm 
kan door de Pt gemeten worden. Ook is het 
mogelijk om het bedrijfsvacuüm, indien 
bekend, handmatig in te voeren. 
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Aangeraden wordt om het bedrijfsvacuüm te 
meten voordat de eerste meeting plaatsvindt. 
Bij alle vervolgmetingen blijft het eerder 
ingestelde bedrijfsvacuüm gehandhaafd 
zolang de Pt niet wordt uitgezet of 
automatisch wordt uitgeschakeld. 

 
5.10.1 Meten van het bedrijfsvacuüm 
Stel de installatie in op melkstand. De Pt 
wordt aangesloten op de hoofd vacuüm- of 
melkleiding. Zorg ervoor dat de slangen niet 
geknikt zijn. De meting kan nu uitgevoerd 
worden. 

 
1. Ga naar het HOOFDMENU. 
2. Druk op "STANDAARDMETING" of 

“DYNAMISCHE METING”. 
3. Druk op "INVOEREN 

BEDRIJFSVACUÜMNIVEAU". 
4. Druk op "METEN (bedrijfs-) VACUÜM". 
5. Druk op "MEET BEDRIJFSVACUÜM". 
6. Druk op "INTERNE SENSOR 1" of 

"INTERNE SENSOR 2" of "EXTERNE 
SENSOR 1" of "EXTERNE SENSOR 2", 
afhankelijk van de aangesloten sensor. 
De Pt meet nu het bedrijfsvacuüm . De 
gemeten waarde wordt in het scherm 
weergegeven. Indien gewenst, kan de 
waarde worden bijgesteld met de toetsen 
"VERHOGEN" en "VERLAGEN". 

7. Druk op "OPSLAAN" om de gemeten 
waarde op te slaan. 

8. Druk op om naar het HOOFDMENU 
terug te keren. 

 
5.10.2 Handmatig invoeren van het 

bedrijfsvacuüm 
1. Ga naar het HOOFDMENU. 
2. Druk op "STANDAARDMETING" of 

“DYNAMISCHE METING”. 
3. Druk op "INVOEREN 

BEDRIJFSVACUÜMNIVEAU". 
4. Druk op of "VERHOGEN" of "VERLAGEN" 

om de waarde te wijzigen. 
5. Druk op "OPSLAAN" om de gemeten 

waarde op te slaan. 

6. Druk op om naar het HOOFDMENU 
terug te keren. 

 
5.10.3 Invoeren van het bedrijfsvacuüm 

via de luchtstroommeting 

Voor het invoeren van het bedrijfsvacuüm via 
de luchtstroommeting is het niet nodig om de 
luchtstroommeter aan te sluiten. 

1. Ga naar het HOOFDMENU. 

2. Druk op "DYNAMISCHE METING". 
3. Druk op "VRIJE LUCHTSTROOM". 

Selecteer, indien noodzakelijk, de 
betreffende metingsring (20mm of 30mm) 
door op de overeenkomstige toets te 
drukken. 

4. Druk op "SETTINGS". 
5. Druk op "INVOEREN 

BEDRIJFSVACUÜMNIVEAU". Druk op 
“SENSOR” om de sensor te selecteren 
waarvoor het vacuüm gemeten moet 
worden. 

6. Het bedrijfsvacuüm kan nu gemeten 
worden of handmatig worden ingevoerd, 
(zie ook § 5.7.1 en § 5.7.2). 

7. Druk op "OPSLAAN". 

 
5.10.4 Mano-functie 

Met de mano-functie kunt u een gemeten 
vacuümniveau vergelijken met het 
bedrijfsvacuümniveau dat in de Pt is 
ingevoerd. Een absoluut tolerantiebereik rond 
het bedrijfsvacuümniveau beslist over de 
geldigheid van het gemeten vacuümniveau. 
 
1. Ga naar het menu "STANDAARD 

METING" of “DYNAMISCHE METING”. 
2. Druk op "MANO". 
3. Druk op “SENSOR” om de sensor te 

selecteren waarvoor het vacuümniveau 
gemeten moet worden. Dit kan een 
willekeurige interne of externe sensor zijn. 

4. Druk op "INVOEREN (bedrijfs-) 
VACUÜMNIVEAU", om het 
bedrijfsvacuümniveau te controleren en/of 
aan te passen. 

5. Druk op "INVOEREN TOLERANTIE". Met 
de toetsen "VERHOGEN" en 
"VERLAGEN" kan de absolute tolerantie 
worden aangepast. 

6. Druk op "OPSLAAN" om de ingevoerde 
tolerantie op te slaan. 

7. Controleer of de gemeten vacuümwaarde 
een geldige waarde is.) De meting is 
geldig als het vacuümniveau zich binnen 
het tolerantiebereik bevindt. 
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5.11 Standaardmetingen 
Standaardmetingen zijn beschikbaar vanuit 
het hoofdmenu. Deze omvatten de curve- en 
constante vacuümmetingen. 

 
5.11.1 Curvemeting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pt 

Pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-3  Curvemeting 
 
 
 

Met de curvemeting wordt het verloop van het 
pulsatiecurve gemeten. 

 
Breng de melkinstallatie in melkstand met 
afgestopte speenhouders. Sluit de Pt aan met 
behulp van een T-stuk in de korte 
pulsatieslang van de achterste speenhouders. 

 
Algemene opmerking: 
De Pt ziet bij het begin van de analyse het 
vacuümsignaal als een curve, zodra het 
vacuüm de onderste 4 kPa-grens passeert. 

 
De meting van de standaard curve bevat het 
aantal pulsaties per minuut, de ontkantheid bij 
alternatief werkende systemen, het 
gemiddelde topvacuüm van de pulsatiecurve, 
de zuigfase (A+B), de rustfase (C+D) en de 
A-, B-, C-, en D-fasen. 

 
Opmerking: 
Het topvacuüm wordt bepaald volgens 
ISO 3918. 

1. Ga naar het HOOFDMENU. 
2. Controleer of de boerderijnaam en 

testernaam juist zijn. Voer indien nodig de 
juiste gegevens in. 

3. Druk op "STANDAARDMETING". 
4. Controleer op het scherm of het 

weergegeven bedrijfsvacuümniveau juist 
is. Voer indien nodig de juiste waarde in. 

5. Druk op "CURVEMETING". 
De curvemeting wordt nu uitgevoerd 
gebaseerd op de 4 kPa snijlijnen, volgens 
ISO 3918. 

6. Nadat de gemeten waarden opgeslagen 
zijn, kunt u een identificatielabel aan deze 
meting toekennen. De huidige identificatie 
wordt op het scherm getoond. 

7. Druk op “IDENTIFICATIE” om naar het 
IDENTIFICATIEMENU terug te keren. 

8. Druk op “WIJZIG IDENT” om de huidige 
identificatie te wijzigen, of druk op 
“OPSLAAN” om het label dat op het 
scherm getoond wordt, op te slaan. 

 
In het uitleesscherm worden de volgende 
gegevens weergegeven: 
• Vacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "VACUÜM". 
• Druk. In het scherm weergegeven als 

"DRUK". 
• A-fase. In het scherm weergegeven als 

"A". 
• B-fase. In het scherm weergegeven als 

"B". 
• C-fase. In het scherm weergegeven als 

"C". 
• D-fase. In het scherm weergegeven als 

"D". 
• Zuig-fase (A+B). In het scherm 

weergegeven als "A+B". 
• Rust-fase (C+D). In het scherm 

weergegeven als "C+D". 
• Aantal pulsaties per minuut. In het scherm 

weergegeven als "PULS". 
• Ontkantheid. In het scherm weergegeven 

als "ONK". 
 
De Ontkantheid is (A + B) sensor 1 minus (A 
+ B) sensor 2. 

 
Opmerking: 
Als bovenstaande waarden worden 
weergegeven als 0 (nul), betekent dit dat de 
Pt de curven niet heeft kunnen analyseren en 
berekenen. Door de opgenomen curve 
zichtbaar te maken, kan grafisch worden 
bekeken wat er fout is gegaan. 
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5.11.2 Constante vacuümmeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-4  Constante vacuümmeting 

 
 
 

Bij een constante vacuümmeting worden 
langzame variaties in het vacuümniveau 
binnen een zelf te bepalen tijd zichtbaar. 

 
Voordat een constante vacuümmeting kan 
worden uitgevoerd, moet eerst het 
bedrijfsvacuüm in de Pt worden ingevoerd. 
Het bedrijfsvacuüm dient als referentiewaarde 
voor de metingen. 

 
Voor de uitvoering van de meting kan gebruik 
worden gemaakt van een of beide interne 
sensoren. Indien externe sensoren aanwezig 
zijn kunnen deze ook gebruikt worden voor de 
meting. Hierdoor kan tot op 4 plaatsen 
gelijktijdig gemeten worden. De sensoren 
worden met een naald en vochtvanger 
verbonden met de melkinstallatie. 

 

 
 

De constante vacuümmeting wordt gedurende 
maximaal 10 minuten uitgevoerd over een 
traject. De meting wordt na een door de 
gebruiker zelf bepaalde periode afgebroken. 
Echter, alleen de laatste 110 seconden van 
de meting kunnen door de Pt worden 
opgeslagen. De volledige 10 minuten kunnen 
wel in hun geheel worden geprint als de Pt 
niet wordt uitgeschakeld en er geen nieuwe 
meting wordt uitgevoerd. 

 
1. Sluit de sensoren aan op de 

melkinstallatie. 
2. Ga naar het HOOFDMENU. 
3. Controleer of de boerderijnaam en 

testernaam juist zijn. Voer indien nodig de 
juiste gegevens in. 

4. Druk op "STANDAARDMETING". 

5. Controleer op het scherm of de 
weergegeven bedrijfsvacuüm juist is. Voer 
indien nodig de juiste waarde in. 

6. Druk op "CONSTANTE 
VACUÜMMETING". De meting wordt nu 
gestart. 

7. Druk op een toets om de meting te 
stoppen. 

 
De meetgegevens worden nu in het scherm 
weergegeven. 
• Druk op "CURVE" om de gegevens in 

grafische vorm weer te geven. Met de 
scrolltoetsen kan het diagram worden 
doorlopen. Druk op "TOON TABEL" om 
weer naar de tabel terug te keren. 

• Druk op "KIES SENSOR/GEHEUGEN" om 
gegevens per sensor te selecteren. In dit 
menu is het ook mogelijk om te kiezen 
tussen grafische weergave of weergave in 
tabelvorm. Verder kunt u vanuit dit menu 
naar het GEHEUGEN/PRINTMENU, 
waarin u geselecteerde gegevens kunt 
uitprinten of opslaan (zie ook 5.14). 

• Druk op de toets "OPSLAAN" om de 
gegevens onder het huidige indexnummer 
op te slaan. Om de gegevens onder een 
ander indexnummer op te slaan, zie ook 
5.14. 

Druk op "HERHAAL METING" om de meting 
nogmaals uit te voeren. 
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5.12 Dynamische metingen 
Dynamische metingen zijn beschikbaar vanuit 
het hoofdmenu. Deze omvatten de collaps- en 
trajectmetingen. 

 
5.12.1 Collapsmeting (rest-ratio- 

meting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-5  Collapsmeting 

 

 
 

Een collapsmeting houdt in dat de cyclische 
vacuümvariatie in de melkklauw gemeten 
wordt. Als deze vacuümvariatie te groot is, 
dan ontstaat er een risico van 
bacterieoverdracht tussen spenen onderling. 
Deze vacuümvariatie wordt veroorzaakt door 
de verandering in capaciteit van het 
ruimtevolume onder de speen.  Deze 
capaciteitsverandering wordt veroorzaakt door 
het openen en sluiten van de speencup. 
Aspecten die de cyclische vacuümvariatie 
beïnvloeden, zijn: de snelheid van het melken 
(veroorzaakt weerstand in de uitloop), de 
spanning van het speenrubber, de grootte van 
het ruimtevolume onder de speen, de 
diameter van de korte melkbuis, en het type 
van het vacuümsysteem (simulerend of 
alternerend). 

 
Een tweede doel van collapsmeting is om de 
zuigslag en de rustslag te meten. 

 
De verhouding zuigslag/rustslag wordt 
gemeten bij een snijlijn die een aantal kPa 
lager ligt dan het melkvacuüm. Het aantal in 
te voeren kPa is bij benadering gelijk aan het 
drukverschil dat nodig is om de speenhouders 
te openen en te sluiten. 

 
1. Sluit een kanaal van de sensoren via een 

T-stuk aan op de korte pulsatieslang. 

2. Sluit het andere kanaal via een naald en 
vochtvanger aan op de korte melkslang (of 
gebruik hier een externe sensor voor). 

3. Ga naar het HOOFDMENU. 
4. Controleer of de boerderijnaam en 

testernaam juist zijn. Voer indien nodig de 
juiste gegevens in. 

5. Druk op "DYNAMISCHE METING" (zie ook 
§5.6). 

6. Controleer op het scherm of de 
weergegeven bedrijfsvacuüm juist is. Voer 
indien nodig de juiste waarde in. 

7. Druk op "COLLAPSMETING". De meting 
wordt nu uitgevoerd. 

8. In het scherm wordt de collaps-offset 
weergegeven. Deze waarde kan worden 
aangepast met "VERHOGEN" of 
"VERLAGEN" en bepaalt de snijlijn x kPa 
lager dan het melkvacuüm. 

9. Druk op "BEREKEN". De gegevens worden 
getoond (als tabel en als grafiek). Door 
ms/% in te drukken, kunt u schakelen 
tussen milliseconden en percentages voor 
de meeteenheden. 

10. Druk eventueel op "BEREKEN/TERUG" 
om een andere collaps-offset in te stellen 
en opnieuw te berekenen. 

11. De meting kan herhaald worden met 
dezelfde collaps-offset, zonder dat deze 
gewijzigd of aangepast hoeft te worden. 

 
De gegevens worden in twee tabellen in het 
scherm weergegeven. 
Voor de eerste sensor wordt een tabel met de 
volgende gegevens weergegeven: 
• Vacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "VACUÜM". 
• Druk. In het scherm weergegeven als 

"DRUK". 
• A-fase. In het scherm weergegeven als 

"A". 
• B-fase. In het scherm weergegeven als 

"B". 
• C-fase. In het scherm weergegeven als 

"C". 
• D-fase. In het scherm weergegeven als 

"D". 
• Zuig-fase (A+B). In het scherm 

weergegeven als "A+B". 
• Rust-fase (C+D). In het scherm 

weergegeven als "C+D". 
• Aantal pulsaties per minuut. In het scherm 

weergegeven als "PULS". 
• Ontkantheid. In het scherm weergegeven 

als "ONK". 
• Melkfase. In het scherm weergegeven als 

"MELKFA". 
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• Rustfase. In het scherm weergegeven als 
"RUSTFA". 

• Collaps-offset. In het scherm weergegeven 
als "COLLAPS". 

 
Voor de tweede sensor wordt een tabel met 
de volgende gegevens weergegeven: 
• Bedrijfsvacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "BEDRIJFSVAC". 
• Gemiddeld vacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "GEM. VAC". 
• Maximaal vacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "MAX. VAC". 
• Minimaal vacuümniveau. In het scherm 

weergegeven als "MIN. VAC". 
• Vacuümstijging t.o.v. het gemiddelde 

vacuüm. In het scherm weergegeven als " 
VAC+". 

• Vacuümdaling t.o.v. het gemiddelde 
vacuüm. In het scherm weergegeven als 
"VAC-". 

• Vacuümverlies. In het scherm 
weergegeven als "VAC.VERL". 
(bedrijfsvacuüm - gemiddeld vacuüm) 

 
Terwijl de meetgegevens in tabelvorm op het 
scherm getoond worden, gaat u als volgt 
verder: 
• Druk op "CURVE" om de gegevens in 

grafische vorm weer te geven. Met de 
scrolltoetsen kan het diagram worden 
doorlopen. Druk op "TOON TABEL" om 
weer naar de tabel terug te keren. 

• Druk op "KIES SENSOR/GEHEUGEN" om 
gegevens per sensor te selecteren. In dit 
menu is het ook mogelijk om te kiezen 
tussen grafische weergave of weergave in 
tabelvorm. Verder kunt u vanuit dit menu 
naar het GEHEUGEN/PRINTMENU, 
waarin u geselecteerde gegevens kunt 
uitprinten of opslaan (zie ook 5.14). 

• Druk op de toets "OPSLAAN" om de 
gegevens onder het huidige indexnummer 
op te slaan. Om de gegevens onder een 
ander indexnummer op te slaan, zie ook 
5.14. 

• Druk op “IDENTIFICATIE” om een 
identificatielabel aan de meting toe te 
kennen (optie). 

 
Druk op "HERHAAL METING" om de meting 
nogmaals uit te voeren. 

5.12.2 Trajectmeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-6  Trajectmeting 

 

 

Bij een trajectmeting worden de verschillen in 
het vacuümniveau van de gemeten trajecten 
zichtbaar. Hierdoor is het mogelijk om het 
verloop van het vacuümniveau over een lang 
traject te meten. 
 
Voordat een trajectmeting kan worden 
uitgevoerd, moet eerst het bedrijfsvacuüm in 
de Pt worden ingevoerd. Het bedrijfsvacuüm 
dient als referentiewaarde voor de metingen. 
Voor de uitvoering van de meting kan gebruik 
worden gemaakt van een of beide interne 
sensoren. Indien externe sensoren aanwezig 
zijn kunnen deze ook gebruikt worden voor de 
meting. Hierdoor kan tot op 4 plaatsen 
gelijktijdig gemeten worden. De sensoren 
worden met een naald en vochtvanger 
verbonden met de melkinstallatie. 
 
Een trajectmeting is een meting die plaats kan 
vinden over 5 verschillende trajecten of 
tijdstippen. Ieder traject wordt gedurende 17,5 
seconden gemeten. De gehele meting wordt 
door de Pt opgeslagen. 
 
1. Sluit de sensoren aan op het eerste traject 

van de melkinstallatie. 
2. Ga naar het HOOFDMENU. 
3. Controleer of de boerderijnaam en 

testernaam juist zijn. Voer indien nodig de 
juiste gegevens in. 

4. Druk op "DYNAMISCHE METING". 
5. Controleer op het scherm of de 

weergegeven bedrijfsvacuüm juist is. Voer 
indien nodig de juiste waarde in. 

6. Druk op "TRAJECTMETING". Het eerste 
traject wordt nu gemeten. 

7. Sluit de sensoren aan op het volgende 
traject van de melkinstallatie. 
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8. Druk op "VOLGENDE". Het volgende 
traject wordt nu gemeten. 

9. Herhaal stap 7 en 8 voor de volgende drie 
trajecten. Als alle trajecten gemeten zijn 
(max. 5), worden de gemeten waarden in 
een tabel weergegeven. 

10. Druk op "TOON GEGEVENS". 
Een tabel met gegevens van een van de 
sensoren verschijnt nu in het scherm. 

11. Druk op "OPSLAAN" om de gegevens op 
te slaan (zie ook § 5.11). 

 
De meetgegevens worden nu in het scherm 
weergegeven. 
• Druk op "CURVE" om de gegevens in 

grafische vorm weer te geven. Met de 
scrolltoetsen kan het diagram worden 
doorlopen. Druk op "TOON TABEL" om 
weer naar de tabel terug te keren. 

• Druk op "KIES SENSOR/GEHEUGEN" om 
gegevens per sensor te selecteren. In dit 
menu is het ook mogelijk om te kiezen 
tussen grafische weergave of weergave in 
tabelvorm. Verder kunt u vanuit dit menu 
naar het GEHEUGEN/PRINTMENU, 
waarin u geselecteerde gegevens kunt 
uitprinten of opslaan (zie ook 5.14). 

• Druk op de toets "OPSLAAN" om de 
gegevens onder het huidige indexnummer 
op te slaan. Om de gegevens onder een 
ander indexnummer op te slaan, zie ook 
5.14. 

Druk op "HERHAAL METING" om de meting 
nogmaals uit te voeren. 

 

 
5.13 ISO/AFM-metingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-7  Luchtstroommeter aansluiten 

De luchtstroommeter is als optie leverbaar en 
wordt aangesloten op de achterzijde van de 
Pt (zie fig. 5.7 ) 
 
Men kan twee soorten 
luchtdoorstroommetingen uitvoeren: 
• Luchtstroommeting, enkele meting. 
• ISO/AFM meetprogramma, automatisch 

progressief programma om een 
melkinstallatie door te meten. 

 
5.13.1 Luchtstroommeting, enkele 

meting 

Voor het gebruik dient het nulpunt van de 
luchtstroommeter geijkt te worden. Bepaal de 
positie (horizontaal, verticaal of schuin, 
sensorgedeelte onder of boven) waarin de 
luchtstroommeter gebruikt wordt en ijk het 
nulpunt. Gebruik de luchtstroommeter dan 
altijd in de stand waarin de AFM is geijkt. 
 
Voor het uitvoeren van een luchtstroommeting 
is een aantal instellingen nodig. 
 
De luchtstroommeter moet eerst in de Pt 
geactiveerd worden (zie hoofdstuk 4). 
 
Selecteer “VRIJE LUCHTSTROOM” in het 
“DYNAMISCHE METINGEN”-menu. Voer 
onder “INSTELLINGEN” de volgende 
instellingen in. 
 
Gekozen kan worden uit: 
• Welke sensor gebruikt wordt, "INT 1", “INT 

2”, "EXT 1" , of “EXT 2”. 
• Druk op "INVOEREN 

BEDRIJFSVACUÜMNIVEAU". Dit gaat 
hetzelfde als bij standaard of dynamische 
metingen. 

• Het selecteren van een BYPASS. Deze 
bypass dient geplaatst te worden tussen de 
melkinstallatie en de luchtstroommeter. De 
Pt telt dan automatisch 2000 l bij de 
gemeten waarde op. Dit wordt aangegeven 
door een symbool van de "BYPASS" of 
hetzelfde symbool met een kruis er door. 

• "IJKING NULPUNT". Om de uitlezing van 
de luchtstroommeter op nul te zetten kan 
het nulpunt geijkt worden. Standaard geeft 
de luchtstroommeter een getal aan van 
100. Dit kan een klein verloop hebben wat 
tot gevolg heeft dat als er geen luchtstroom 
is, er toch een paar liter per minuut wordt 
weergegeven. Deze kleine afwijking wordt 
volledig teniet gedaan bij grotere waarden 
aangezien er een worteltrekking in de 
formule zit. Tijdens het ijken, verschijnt na 
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het starten een zandloper met de tekst 
"BEZIG MET METEN". Deze verdwijnt 
tegelijk met de zandloper. Wanneer er 
geen luchtstroommeter is aangesloten dan 
wordt dit in het scherm gemeld. Tevens 
wordt de toets "OPSLAAN" actief om de 
ijking actief te maken. 

 
Selecteer de juiste adapterring (20 of 30 mm) 
waarmee gemeten wordt. 

 
Onder in het scherm worden grafische 
vacuüm-notaties getoond. De bovenste is het 
gemeten vacuümniveau en zal dus enige 
fluctuaties of veranderingen vertonen. De 
onderste is het ingestelde of gemeten 
bedrijfsvacuüm en zal stabiel blijven. 

 
Als de zandloper knippert, zijn de 
meetresultaten bekend. Met andere woorden, 
zolang de zandloper te zien is, worden de 
gegevens van de luchtstroom berekend. 
Naarmate de luchtstroom groter wordt, zal de 
zandloper sneller knipperen en zullen de 
waarden sneller verschijnen. 

 
5.13.2 ISO/AFM-meetprogramma 

Met het ISO/AFM-meetprogramma wordt een 
volledige meting van de gehele melkinstallatie 
uitgevoerd. Deze metingen worden over het 
algemeen uitgevoerd in het kader van een 
onderhoudscontract. 
Het geïntegreerde ISO/AFM-meetprogramma 
van de Pt wordt stap voor stap doorlopen. 
Hierdoor is de melkinstallatie eenvoudig te 
valideren. 

 
Om protocolverschillen tussen landen op te 
vangen, kan een landkeuze gemaakt worden. 
Hierdoor kunnen automatische 
opeenvolgende ISO/AFM-metingen volgens 
de plaatselijke normen uitgevoerd worden. 

 
Een grafische weergave van de 
melkinstallatie laat stap voor stap alle 
opeenvolgende uit te voeren stappen zien. 
Het is te allen tijde mogelijk om (irrelevante) 
meetstappen over te slaan, waardoor u exact 
volgens uw eigen protocol te werk kunt gaan. 

 
Voor meer informatie over het menugestuurde 
ISO/AFM-meetprogramma, kunt u de speciale 
handleiding voor de ATV-AGRI 
luchtstroommeter raadplegen. 

Binnen het ISO/AFM meetprogramma wordt 
de luchtstroommeting automatisch opgestart. 
Voor deze luchtstroommetingen gelden 
dezelfde instellingen als voor een enkele 
luchtstroommeting (zie de voorgaande 
paragraaf). Vervolgens heeft men de 
mogelijkheid om een nieuwe serie metingen 
op te starten, die onder een nieuw 
indexnummer worden opgeslagen, of de 
oorspronkelijke serie metingen te vervolgend, 
die onder het oude indexnummer worden 
opgeslagen, ter vergelijking met de 
voorgaande meting. 
 
Voordat het ISO/AFM meetprogramma wordt 
gestart, moet de keuze gemaakt zijn over 
welke adapterring wordt gebruikt (zie de 
voorgaande paragraaf). De reden hiervoor is 
dat er kleine verschillen kunnen zitten in de 
gemeten waarde per adapterring, en het hele 
programma is gebaseerd op het verschil van 
de opeenvolgende metingen. Deze keuze is 
afhankelijk van de grootte van de installatie. 
 
De keuze van adapterring is afhankelijk van 
de grootte van de installatie. 

20 mm voor 200 - 1400 l/min. 
30 mm voor 600 - 3000 l/min. 

 
Het ISO/AFM meetprogramma is een volledig 
menugestuurd meetprogramma. De Pt geeft 
in het scherm aan welke handelingen verricht 
moeten worden (aansluiten van sensoren, 
luchtstroommeter e.d.) en welke toetsen 
bediend moeten worden. De volledige 
ISO/AFM-meting wordt stapsgewijs afgewerkt. 
De meetresultaten worden tussentijds in het 
scherm weergegeven. 
 
Tijdens sommige stappen van de meting 
verschijnt er een zandloper in beeld. Zodra de 
zandloper uit het beeld verdwijnt, is die 
meetstap voltooid en kan de meting worden 
vervolgd door op "OK" te drukken. 
 
Wanneer een ISO/AFM-meting is opgestart, 
kun u de INSTALLATIE-SETUP aanpassen. 
Hier kunt u de hoogteligging en het aantal 
pompen dat in de installatie gebruikt wordt, 
aanpassen. De ingevoerde waarde voor de 
hoogteligging corrigeert de gemeten waarde 
voor de POMPCAPACITEIT naar een waarde 
op zeeniveau. Als de ISO/AFM-meting 
onderbroken wordt voordat deze voltooid is, 
dan worden de gemeten gegevens in het 
geheugen opgeslagen. Het is mogelijk om de 
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meting voort te zetten door middel van de 
functie “doorgaan met laatste meting”. 

 
Als een volledige ISO/AFM-meting is 
uitgevoerd, en er worden wijzigingen 
aangebracht in de melkinstallatie, dan kunt u 
een vergelijkingsmeting uitvoeren. De 
waarden worden in dezelfde tabel getoond. 

 
De meetgegevens kunnen worden 
opgeslagen onder hetzelfde indexnummer (tot 
een maximum van tien metingen) en kunnen, 
nadat de gewenste boerderijnaam is 
geselecteerd, worden uitgeprint vanuit het 
geheugenmenu (zie ook 5.15). 

 
5.14 Opslaan en weergeven van 

meetgegevens 
 
5.14.1 Automatisch opslaan Voor het 
opslaan van gegevens van 
standaardmetingen (curve- en constante 
vacuümmetingen) en dynamische metingen 
(collaps- en trajectmetingen) geldt het 
volgende. 

 
Druk op de toets "OPSLAAN" om de 
gegevens op te slaan. Het indexnummer 
waaronder wordt opgeslagen, wordt getoond 
en automatisch verhoogd voor de volgende 
metingen die opgeslagen gaan worden. De 
toets is hierna niet langer actief. 

 
5.14.2 Weergeven van geselecteerde 

sensorgegevens 

Druk op de toets "KIES SENSOR/ 
GEHEUGEN". Met dit menu kunt u een of 
meer sensoren selecteren voor grafische 
weergave of weergave in tabelvorm. Druk op 
"OMHOOG" of "OMLAAG" om de sensor, 
aangegeven door de pijl, te selecteren. Druk 
op "WIJZIG JA/NEE" om de sensor te 
selecteren of niet. Druk op "TOON VACUÜM" 
om de metingen in grafische vorm te zien. 
Druk op "TOON TABEL" om de metingen in 
tabelvorm te zien. 

 
5.14.3 Het opslaan van meetgegevens 

onder een ander indexnummer 
Druk vervolgens op de toets 
"GEHEUGEN/PRINT-MENU". Met dit menu 
kunnen de metingen van de geselecteerde 
sensoren uitgeprint worden of opgeslagen 
onder een indexnummer. Als default worden 
gegevens onder het huidige indexnummer 
opgeslagen. Met de toetsen "VERHOGEN" en 

"VERLAGEN" kunt u het indexnummer 
aanpassen. Druk op de toets "OPSLAAN VAN 
GESELECTEERDE GEGEVENS" om de 
gegevens onder het gekozen indexnummer 
op te slaan. 
 
Men kan verschillende metingen onder 
hetzelfde indexnummer opslaan. De datum en 
tijd van de meting kunnen wel verschillen. 
 
Bij het verhogen van het indexnummer heeft 
men de mogelijkheid om van bijvoorbeeld 
A999 naar B000 te gaan. Bij het verlagen kan 
men van bijvoorbeeld H000 naar G999 gaan. 
Per duizendtal kunnen de letters A t/m J 
gebruikt worden. 
Wanneer een meting van een bepaalde 
pulsator opgeslagen is en het niet zeker is of 
de meting goed is uitgevoerd, kan op deze 
manier de herhalingsmeting aan dezelfde 
pulsator onder hetzelfde nummer worden 
opgeslagen. 
In de geheugentabel worden de volgende 
codes gebruikt om aan te geven wat 
opgeslagen is gevolgd door datum en tijd van 
opslag. 

 
Voorbeelden: 

Curvemeting 
met alleen 
curve 

A000  Identificat 
ielabel* 

datum 
/ 

tijd 
Curvemeting 
met curve en 
constante 
vacuüm 

A000  Identificat 
ielabel* 

datum 
/ 

tijd 

Curvemeting 
met alleen 
constante 
vacuüm 

A000  - datum 
/ 

tijd 

Constante 
vacuümmeting 

A000 Const. - datum 
/ 

tijd 
Trajectmeting A000 Traject - datum 

/ 
tijd 

Luchtstroomm 
eting 

A000 ISO 2 - datum 
/ 

tijd 
Collapsmeting A000 Collaps Identificat 

ielabel* 
datum 

/ 
tijd 

* Identificatielabel kan bevatten: pulsator 
(PULS), cluster (CLUS), lange melkbuis 
(L.M.B.), korte melkbuis (K.M.B.), overige 
apparatuur (OVERIG). Overal kan een uniek 
identificatienummer (1-255) voor gekozen 
worden. 
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Hierbij geeft AFM 2 aan dat er 2 metingen zijn 
opgeslagen (maximaal 10 AFM-metingen 
kunnen worden opgeslagen) 

 

 
 
5.15 Weergeven en printen van 

opgeslagen gegevens 
Alle metingen die (per boerderijnaam) 
opgeslagen zijn in het geheugen van de Pt 
kunnen: 
• op het LCD-scherm getoond worden, 
• op de aangesloten printer uitgeprint 

worden, 
• naar een aangesloten PC verstuurd 

worden, 
• uit het geheugen verwijderd worden. 

 
Metingen kunnen per boerderij, per aantal 
boerderijen, of voor alle boerderijen getoond 
worden, uitgeprint worden, naar een PC 
verstuurd worden, of uit het geheugen gewist 
worden. 

 

5.16 Printen van dealerinformatie 
Het is mogelijk om adresgegevens over het 
bedrijf (de dealer) dat de metingen uitvoert, 
op elke uitdraai af te laten drukken. De Pt kan 
adresgegevens van maximaal vier dealers 
bevatten. De informatie wordt door de 
fabrikant in de Pt opgeslagen. De 
mogelijkheid van het printen van 
dealergegevens kan aan- of uitgezet worden. 

 
Zorg bij het printen van de gegevens dat de 
juiste printer op de printerpoort van de Pt 
aangesloten is. De geselecteerde bestanden 
worden automatische geprint wanneer hier de 
opdracht voor wordt gegeven. 

 
5.16.1 Dealer selecteren 

1. Ga naar het SETUP-MENU 2. 
2. Druk op "SELECTEER DEALER". 
3. Kies de gewenste dealer door de toetsen 

“VORIGE” of “VOLGENDE” in te drukken. 
4. Druk op "SELECTEER" om de dealer te 

selecteren. 

5. Druk op om de instellingen op te slaan. 
6. Druk op "HOOFDMENU" om weer naar het 

hoofdmenu terug te keren. 

 
5.16.2 Printen van dealerinformatie 

1. Ga naar het SETUP-MENU 2. 
2. Druk op "PRINT DEALERINFO" om deze 

optie aan of uit te zetten. 
3. Druk op "HOOFDMENU" om weer naar het 

hoofdmenu terug te keren. 

5.16.3 Gegevens uit het geheugen 

tonen 
De metingen worden in chronologische 
volgorde van opslag weergegeven, in een 
tabel die uit meerdere pagina's kan bestaan. 
Bij het bekijken van de gegevens kan 
gekozen worden of de gegevens als tabel of 
als curve worden bekeken. In het scherm 
wordt weergegeven welke meting 
(indexnummer, boerderijnaam, naam tester, 
datum en tijd) wordt bekeken. 
Met behulp van de toetsen naast de 
paginapictogrammen kan tussen de metingen 
gebladerd worden. Als een diagram niet in zijn 
geheel op het scherm past, kan daarbinnen 
gescrold worden. 
 
1. Ga naar het HOOFDMENU 
2. Druk op "LEES GEHEUGEN" 
3. Gebruik de toetsen "OMHOOG" en 

"OMLAAG" om met de pijl de gewenste 
boerderij te kiezen. 

4. Druk op "SELECTEER" om een boerderij 
te selecteren, of druk op “ALLE” om alle 
boerderijen te selecteren. 

5. Gebruik de toetsen "OMHOOG" en 
"OMLAAG" om met de pijl het gewenste 
indexnummer te kiezen. 

6. Druk op "SELECTEER" om het 
indexnummer te selecteren. Herhaal stap 5 
en stap 6 om meerdere indexnummers te 
selecteren. 

7. Druk op om het gegevensbestand van 
de geselecteerde metingen te openen. 

8. Nu kan uit de volgende mogelijkheden 
gekozen worden: 
• Verstuur de geselecteerde gegevens 

naar een aangesloten PC (zie § 5.17), 
• Print de geselecteerde gegevens uit in 

tabelvorm, 
• Toon de geselecteerde gegevens op het 

LCD-scherm*, 
• Print de geselecteerde gegevens uit in 

grafische vorm*, 

• Wis de geselecteerde gegevens*, 

• Wis alle gegevens**. 
*  Is alleen actief wanneer een of meerdere 

indexnummers geselecteerd zijn. 
** De boerderijnamen en de namen van de 

testers worden niet gewist. 
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5.17 Meetgegevens naar PC kopiëren 
Voordat de meetgegevens naar de PC 
kunnen worden gekopieerd, moet eerst de 
speciale software op de PC worden 
geïnstalleerd. De software bevindt zich op de 
bijgeleverde CD-rom. Lees eerst het readme- 
bestand op de CD-rom voordat u met de 
installatie begint en volg de aanwijzingen in dit 
bestand op. 

 
De gegevens worden in ASCII formaat naar 
de PC gestuurd. De verschillende 
informatievelden worden gescheiden door een 
puntkomma (;). Met dit scheidingsteken 
kunnen de gegevens gemakkelijk in een 
spreadsheetprogramma worden ingelezen en 
bewerkt. De gegevens kunnen ook ingelezen 
worden in een speciaal programma, de 
“REPORT GENERATOR”. Met de “REPORT 
GENERATOR” kunt u rapporten opstellen of 
door middel van knippen en plakken metingen 
in andere bestanden invoegen. 

 
1. Sluit de Pt aan op de PC door middel van 

de nulmodemkabel. 
2. Ga naar het HOOFDMENU 
3. Druk op "LEES GEHEUGEN" 
4. Gebruik de toetsen "OMHOOG" en 

"OMLAAG" om met de pijl de gewenste 
boerderij te kiezen. 

5. Druk op "SELECTEER" om een boerderij 
te selecteren, of druk op “ALLE” om alle 
boerderijen te selecteren. Een lijst met 
beschikbare metingen verschijnt op het 
scherm. 

6. Gebruik de toetsen "OMHOOG" en 
"OMLAAG" om met de pijl het gewenste 
indexnummer te kiezen. 

7. Druk op "SELECTEER" om het 
indexnummer te selecteren. Herhaal stap 
5 en stap 6 om meerdere indexnummers 
te selecteren. 

8.  Druk op om het gegevensbestand van 
de geselecteerde metingen te openen. 

 

9. Druk op symbool . 
 
10. Start het „Report Generator‟-programma 

op de computer. 
11. Selecteer “importeer testgegevens in het 

importmenu van de „Report Generator‟- 
software. 

12. Selecteer de Pt-V-toets. 
13. Maak een bestand aan in de computer. 

De Pt is nu klaar voor het kopiëren van de 
gegevens naar de PC. 

14. Druk op “VERBINDEN” om de 
communicatie met de Pt op te starten. 

15. Druk op “START” om de gegevens die 
opgeslagen moeten worden in de PC te 
versturen. 

16. De gegevens worden nu automatisch 
gekopieerd naar de computer. 

17. Druk op " " op de Pt om terug te gaan 
naar het HOOFDMENU. 

18. Druk op “afsluiten” in het „Report 
Generator‟-programma. Er wordt 
automatisch een venster geopend om de 
bestanden in de database van de Report 
Generator te importeren. 

19. Zie de help-functie voor meer informatie 
over het gebruik van de Report 
Generator. 

 

 
5.18 Batterij 
In het scherm van de Pt wordt de capaciteit 
van de batterij weergegeven. Wanneer de 
capaciteit of batterijspanning van de batterij te 
laag wordt, worden de volgende 
mededelingen getoond. 
 
"LET OP !! - LAGE BATTERIJSPANNING" 
De Pt kan nog 10 minuten werken. Hierbij 
wordt uitgegaan dat begonnen is met een 
volgeladen batterij en niet met een 
gedeeltelijk geladen batterij. Bij deze 
waarschuwing kan het beste de meting zo 
spoedig mogelijk worden beëindigd en de Pt 
worden aangesloten op de lader. De nog 
aanwezige batterijcapaciteit wordt dan op 
NUL gezet. 
 
"SCHAKELT UIT - LAGE BATTERIJ 
SPANNING SLUIT BATTERIJLADER AAN" 
De batterijspanning is te laag geworden. Bij 
deze waarschuwing is het alleen mogelijk om 
de lader aan te sluiten en op RESET (aan/uit- 
knop) te drukken voordat de Pt zichzelf 
uitschakelt. De tijd waarbinnen dit moet 
gebeuren wordt aangegeven door een 
tijdbalk. 
 
"BATTERIJ LADEN" 
De batterij wordt geladen. De voortgang wordt 
aangegeven door de capaciteitbalk. De totale 
laadduur ligt bij een geheel ontladen batterij 
tussen de 6 en 8 uur. 
 
"BATTERIJ OPTIMALISEREN (ontladen)" 
De optimalisatiefunctie wordt gestart. De 
batterij wordt ontladen tot 6 V (1 V per cel), 
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hierna wordt automatisch het laden gestart. 
De voortgang wordt aangegeven door de 
capaciteitbalk. 

 
"BATTERIJ VOL" 
De batterij is volledig geladen. Zolang de 
lader nog is aangesloten zal de batterij ieder 
half uur gedurende enkele minuten worden 
geladen om de batterijspanning en 
batterijcapaciteit op peil te houden. 

 
5.18.1 Batterij wordt geladen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-8  Batterij laden 
 
 

Voor het laden van de batterij zijn twee 
mogelijkheden: 
• Met een auto-accu-adapter die kan worden 

aangesloten op de sigarenaansteker van 
een auto (12V). 

• Met een netstroom-batterijlader die kan 
worden aangesloten op een normale 
wandcontactdoos (230V). 

 
1. Sluit het snoer van de batterijlader aan op 

de Pt (zie fig. 5.8 ) 
2. Sluit de lader aan op de voedingsbron 

(wandcontactdoos of sigarenaansteker van 
een auto) 

De batterij wordt automatisch geladen indien 
de batterij minder dan 90% van de capaciteit 
heeft. 

 
Tijdens het laden wordt de Pt automatisch 
ingeschakeld. Op het scherm wordt de 
voortgang van het laadproces weergegeven. 
De Pt kan tijdens het laden gewoon worden 
gebruikt. De Pt kan, wanneer een lader is 

aangesloten, niet worden uitgeschakeld. De 
software in de Pt bewaakt het laadproces en 
voorkomt overbelading van de batterij. 
 
Om de levensduur van de batterij te verlengen 
wordt aangeraden de batterij een maal per 
maand te optimaliseren. Tijdens het 
optimaliseren wordt de batterij eerst geheel 
ontladen voordat met het laden wordt 
begonnen. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
batterij een zogeheten geheugeneffect krijgt 
waardoor deze niet meer optimaal geladen 
wordt. 
 
Wanneer de indicatie: “batterij vol” verschijnt, 
vindt er automatisch een onderhoudslading 
plaats. Dit houdt in dat elk half uur de batterij 
gedurende een paar minuten geladen wordt. 
Het is niet mogelijk om de batterij over te 
beladen. De lader kan dus voor onbepaalde 
tijd aan de Pt worden aangesloten, 
bijvoorbeeld een heel weekend lang. 
 
Tijdens het laden kan de Pt enigszins warm 
worden. Dit is normaal, een deel van de 
geleverde energie wordt namelijk omgezet in 
warmte. 

 
5.18.2 Batterij optimaliseren 

Om de batterij te optimaliseren moeten de 
volgende stappen worden genomen. 
1. Sluit het snoer van de batterijlader aan op 

de Pt (zie fig. 5.8 ) 
2. Sluit de lader aan op de voedingsbron 

(wandcontactdoos of sigarenaansteker van 
een auto) Als de Pt uitstaat, wordt deze 
tijdens het laden automatisch 
ingeschakeld. 

3. Ga naar het SERVICE-MENU 1. 
4. Druk op "OPTIMALISEER BATT.". 
 
De batterij wordt nu eerst ontladen voordat 
met het laden wordt begonnen. In het scherm 
wordt de voortgang van zowel het ontladen 
als van het laden weergegeven. 

 
5.18.3 Levensduur batterijen Indien de 
Pt voor langere tijd niet wordt gebruikt (6 tot 
9 maanden) kan de batterij lui worden. Dit 
houdt in dat de maximale capaciteit van de 
batterij pas weer kan 
worden bereikt na meerdere malen volledig te 
zijn ontladen en geladen (optimaliseren). 
 
Het wordt aanbevolen om het 
optimalisatieprogramma minimaal eenmaal 
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per 3 maanden uit te voeren. Wordt 
gedurende opslag niet voorzien in het 
onderhoud van de batterij dan kan de batterij 
door langdurige zelfontlading defect raken. 

 
5.18.4 Foutmeldingen 

De vacuümcurve wordt beoordeeld op een 
aantal punten. Eventuele fouten worden met 
een foutmelding weergegeven. 

 
Indien in de B-fase een daling in het 
vacuümniveau wordt geconstateerd die groter 
is dan 4 kPa en die langer duurt dan 15 msec, 
dan wordt de foutmelding "v" in het scherm 
weergegeven. Zie ook de tabel hieronder. 

 
Indien in de B-fase een daling in het 
vacuümniveau wordt geconstateerd die groter 
is dan 2 kPa en die langer duurt dan 15 msec, 
dan wordt de foutmelding "~" in het scherm 
weergegeven. Zie ook de tabel hieronder. 

 
Indien in de D-fase fluctuaties van de druk 
worden gemeten die groter zijn dan 2 kPa en 
langer duren dan 15 msec, dan wordt de 
foutmelding "~" in het scherm weergegeven. 
De fluctuaties worden gemeten t.o.v. de 
plaatselijke atmosferische druk. 

 
Indien in het gemiddelde topvacuüm van 
kanaal 1 en kanaal 2 een verschil wordt 
gemeten dat groter is dan 2 kPa, dan wordt 
de foutmelding "^" in het scherm 
weergegeven. 

 
In de volgende tabel wordt een overzicht 
gegeven van de foutmeldingen. 

 
Fase Beoordeling op Fout Fout- 

melding 
B Vacuümverminde 

ring 
>4 kPa en 

>15 ms 
v 

B Vacuümverminde 
ring 

>2 kPa en 
>15 ms 

~ 

D Vacuümfluctuatie >2 kPa en 
>15 ms 

~ 

topvacuü 
m 

Verschil in 
topvacuüm van 
kanaal 1 en 2 

>2 kPa ^ 
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6 REINIGING EN ONDERHOUD 
 

 
6.1 Storing zoeken 
Storing: 
De printer drukt niet af of drukt niet goed af 

 
Actie: 
• Controleer of de printerdriver in de Pt 

correct is afgesteld. 
• Controleer of de printer aanstaat. 
• Controleer aan de hand van de 

printerhandleiding of deze goed is 
ingesteld. 

• Controleer of er voldoende papier in de 
printer zit. 

• Controleer of de juiste inktpatroon is 
geplaatst en deze niet leeg is. 

• Controleer of de printer correct is 
aangesloten op de Pt. 

• Druk eventueel een testpagina af. 

 
Storing: 
Meetresultaten kloppen niet met de verwachte 
meetresultaten 

 
Actie: 
• Controleer de sensoren met behulp van het 

testmenu. 
• Controleer of de juiste externe sensoren 

(optie) worden gebruikt. 
• Controleer de filters in de interne sensoren. 
• Controleer op lekkage in de meetslangen. 
• Laat, bij afwijkende vacuümhoogte, de Pt 

door een erkende instelling opnieuw ijken. 
 
Storing: 
De Pt start niet op met de aan/uit-toets 

 
Actie: 
1. Sluit de Pt op de batterijlader aan. De Pt 

moet gelijk opstarten. In dit geval is de 
batterij geheel ontladen. 

2. Laat de lader aanstaan en laad de batterij 
ongeveer een uur opladen. 

3. Haal de lader uit de Pt. Deze zal op de 
batterij verder werken. 

4. Schakel de Pt uit. 
5. Schakel de Pt weer aan, zonder lader. 
6. Sluit de lader weer aan en ga de batterij 

optimaliseren. 
 
Raadpleeg een erkende service-instelling als 
de bovenstaande handelingen niet helpen. 

Storing: 
Batterij wordt niet geladen 

 
Actie: 
• Controleer de verbinding met de lader. 
• Batterijcapaciteit is boven 90% en op het 

scherm komt boven de capaciteitsbalk 
"BATTERIJ VOL". De batterij wordt 
geladen met een onderhoudsstroom. 

 

 
 
6.2 Dagelijkse reinigings- en 

onderhoudswerkzaamheden 
De pulsatortester behoeft geen speciaal 
onderhoud. De kast, het scherm en de 
bedieningstoetsen kunnen met een vochtige 
doek worden gereinigd. Gebruik tijdens het 
reinigen geen oplosmiddelen, aangezien deze 
de kast kunnen aantasten. 
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7 VERWIJDEREN 
 

 
7.1 Batterijlader 
De batterijlader kan niet gerepareerd worden. 
Als deze defect is, moet de batterijlader op 
een milieuvriendelijke manier worden 
verwijderd. 

 

 
7.2 Batterijen 
De pulsatortester is voorzien van een 
oplaadbare Ni-Mh batterij. Deze moet bij 
afdanken of vervanging op een 
milieuvriendelijke manier worden verwijderd. 

7.3 Hergebruik 
De koffer van de Pt is opnieuw te gebruiken. 
Alle andere onderdelen dienen op een 
milieuvriendelijke manier te worden 
verwijderd. 
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8 TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

 
8.1 Meetbereik 

 
Meetbereik: +10 tot -90 kPa. (curvemeting) 

0 tot -90 kPa. (constante vacuümmeting 
25 - 300 p/min. 

Luchtstroommeting: 200 - 3000 l/min. 
20 mm adapter 200 - 1400 l/min. 
30 mm adapter 600 - 3000 l/min. 

Trajectmeting 5 trajecten van ieder 17,5 sec. 
Doorlopende meting maximaal 10 minuten (bij langere meting 

worden alleen de laatste 10 min. opgeslagen) 
 

 
8.2 Meeteenheden 

 
Vacuümniveau kPa/IHg (door gebruiker instelbaar) 
Meetresultaten msec of % (pulsen / min)  (door gebruiker 

instelbaar) 
Luchtstroom l/min of ft

3
/min (door gebruiker instelbaar) 

Resolutie van constante vacuümmeting 8 bit >> 0,5 kPa 
Resolutie van traject-vacuümmeting 10 bit >> 0,1 kPa 
Resolutie van curvemeting 10 bit >> 0,1 kPa 
Resolutie van grafische weergave van vacuüm 8 bit >> 0,5 kPa 
Meetinterval bij constante vacuümmeting 4 msec/kanaal 
Meetinterval bij curvemeting 5 msec/kanaal 
Softwarefilter bij constant vacuüm Gemiddelde van 16 metingen over 100 msec 

per kanaal 
 

 

8.3 Meetprecisie 
 

Luchtstroommeting max. afwijking 5% 
Vacuümniveau max. ± 0,6 kPa 
Curveberekening gedurende 5 pulsatie-cycli 
max. pulsatievacuüm Hoogste gemiddelde vacuüm gedurende een 

periode van 100 msec. 
Tijdbasis Kristal-oscillator 11,0592 MHz ± 30 ppm 
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9 BIJLAGEN 
 

 
9.1 Fabrikantgegevens 

 
ATV Agri Products B.V. 
 
Bezoekadres: 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 
6666 LV  Heteren 
The Netherlands 

 
Postadres: 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 
6666 LV  Heteren 
The Netherlands 

 
Telefoon: 0031(0)888828800 

Telefax:   0031(0)888828801 
 

E-mail: info@atv-agri.com 

 
 

 
9.2 Leverbare opties 
• Printer incl. accessoires 
• Luchtstroommeter (air-flow meter) 
• Luchtmeterkraan 
• Externe sensoren 
• AFM-meetringen 20 mm / 30 mm 
• Koffer 
• Bypass 2000 l voor luchtstroommeter 
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9.3 Bestelinformatie 
In de onderstaande tabellen wordt de bestelinformatie weergegeven. 
Richt uw bestelling aan uw leverancier en vermeld altijd onderstaande informatie: 
• Onderdeelnaam en artikelnummer. 
• Aantal 

 
Onderdelen: 

 

Onderdeel Artikelnummer Standaard bij 
levering 

Als optie 
verkrijgbaar 

Pulsatortester Pt-V 4.83.00.50001 X  

Accessoiredoos 2.95.00.00020 X  
Adapter 230 V 4.83.90.00050 X  
Auto-accuadapter 4.83.90.00052 X  
Draagriem 1.19.00.00200 X  
Zakje met 20 filters 2.16.29.64001 X  
CD-ROM Report Generator 1.74.20.50100 X  
Nulmodem (9-polige) kabel 1.38.90.07004 X  
Pt-V Gebruikershandleiding Nederlands 1.95.50.50100 X  
Pt-V Gebruikershandleiding Engels 1.95.50.50101 X  
Pt-V Gebruikershandleiding Duits 1.95.50.50102 X  
Pt-V Gebruikershandleiding Frans 1.95.50.50103 X  
Pt-V Gebruikershandleiding Spaans 1.95.50.50104 X  
AFM Gebruikershandleiding Nederlands 2.95.50.50200  X 

AFM Gebruikershandleiding Engels 2.95.50.50201  X 

AFM Gebruikershandleiding Duits 2.95.50.50202  X 

AFM Gebruikershandleiding Frans 2.95.50.50203  X 

AFM Gebruikershandleiding Spaans 2.95.50.50204  X 

Luchtstroommeter (air-flow meter) 4.83.90.50030  X 

Bypass 2000 l/min voor luchtstroommeter 1.16.32.74240  X 

Verbindingsbuizen 46/46 mm, voor 
luchtstroom 

1.16.32.46460  X 

Verbindingsbuizen 46/38 mm, voor 
luchtstroom 

1.16.32.46380  X 

Verbindingsbuizen 46/31,5 mm, voor 
luchtstroom 

1.16.32.46315  X 

Externe sensor 4.83.90.50020  X 

Externe sensor, reinigbaar roestvrijstaal 4.83.90.50021  X 

Verbindingsstuk voor externe sensor 2.39.30.32621  X 

Printer DPU 414 4.83.90.50040  X 

Oplaadbare batterij voor DPU 414 1.74.00.50202  X 

Papierrol voor printer 1.74.00.50302  X 

Printer DPU 3445, compleet pakket 4.83.90.50002  X 

Koffer met schuimvulling 1.95.10.05000  X 

Koffer met schuimvulling (groot) 1.95.10.05001  X 
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Reserveonderdelen: 
 

Reserveonderdeel Artikelnummer 

Afdichtnippels 1.19.00.00300 
Batterijen 1.73.10.00510 
Behuizing 1.14.80.00500 
Display 1.59.55.69101 
Display-driver 2.70.96.24020 
Omvormer met "O"-ringen 2.39.30.31640 
Interne bedrading t.b.v. luchtstroom in Pt-V 2.39.30.32625 
Verbindingskabel luchtstroom Pt-V 2.39.31.32625 

Verbindingsstuk voor adapter 
netstroom/auto-accu 

1.66.70.00291 

9-pins SUB-D-koppelstuk 1.66.15.10904 
Pt-V Gebruikershandleiding Nederlands 1.95.50.50100 
Pt-V Gebruikershandleiding Engels 1.95.50.50101 
Pt-V Gebruikershandleiding Duits 1.95.50.50102 
Pt-V Gebruikershandleiding Frans 1.95.50.50103 
Pt-V Gebruikershandleiding Spaans 1.95.50.50104 
AFM Gebruikershandleiding Nederlands 2.95.50.50200 
AFM Gebruikershandleiding Engels 2.95.50.50201 
AFM Gebruikershandleiding Duits 2.95.50.50202 
AFM Gebruikershandleiding Frans 2.95.50.50203 
AFM Gebruikershandleiding Spaans 2.95.50.50204 

 

 
 
 

9.4 Tekeningen 
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Fig. 9-1 9 polige kabel 
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HP 400 
 
 
 
 

4 

 
Seiko DPU414 

 
 
 
 

5 

 
Seiko DPU3445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nulmodem (9-polige) kabel 
2. Serieel naar parallel omzetadapter 
3. Adapter 9 pins - 25 pins 
4. Speciale printerkabel SEIKO DPU414 

5. Speciale printerkabel SEIKO DPU3445 
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9.5 Menustructuur 
 

 
Start menu 

 
 
 
 

Service Menu 

Service Menu 1 Service Menu 2 

Setup Menu 

Setup Menu 1 Setup Menu 2 
 

   Optimaliseren 
batterij 

   Testmenu 
   Uitschakeltijd 
   Wis geheugen 

   Batterijgegevens 
   Nulpunt ijken 
   IJkgeschiedenis 

   Autoscroll 
aan/uitzetten 

   Waarde display in 
%/ms 

   Vacuüm in kPa/in.hg 
   Helderheid 

   Optiemenu 

   Printer selecteren 
   Printen van 

dealergegevens 
aan/uitzetten 

   Dealer selecteren 
   Wijzigen tijd/datum 

   Taal selecteren 

 
Main Menu Option Menu 

 

   Boerderij/testermenu 
   ISO/AFM-menu* 
   Lees geheugen 
   Dynamische metingen** 

   Standaardmetingen 

   Ext. sensoren aan/uit 
   Dynamische metingen Aan/uit 
   AFM-optiemenu 

 
 
 

Standard Measurement AFM Option Menu 
 

   Curvemeting 
   Constante vacuümmeting 
   Mano 

   ATV-AGRI AFM/overig 
   ISO/AFM-metingen aan/uit 

   AFM land aanpassen 
 
 

Dynamic Measurement 
 

   Collapsmetingen 
   Trajectmetingen 
   Vrije luchtstroom*** 

   Mano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Verkrijgbaar als AFM AAN in het AFM-optiemenu geconfigureerd is. 
**  Verkrijgbaar als DYNAMISCHE METINGEN AAN in het optiemenu geconfigureerd is. 

*** Verkrijgbaar als ATV-AGRI AFM in het AFM-optiemenu geconfigureerd is. 
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Aansluiten 
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pc. ...............................................................8, 38 
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Batterij 
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levensduur ......................................................32 
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Batterijy 
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aan-/uitzetten ..................................................16 
activeren dynamische metingen .....................17 
gebruik van filters............................................18 
ijken ................................................................18 
invoeren bedrijfsvacuüm .................................19 
invoeren naam boerderij en tester ..................17 
testen voor gebruik .........................................18 

Bedrijfsvacuüm 
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meten met AFM ..............................................20 
meten met sensoren .......................................20 

Bestelinformatie 
opties ..............................................................37 
reserve-onderdelen.........................................38 

Bestelinformatie 
standaard onderdelen .....................................37 

 
C 

 

Collapsmeting .....................................................24 
Constante vacuümmeting ...................................23 
Curvemeting .......................................................22 

D 
 

Data 
automatisch opslaan ...................................... 28 
grafische weergave ........................................ 28 
index nummer aanpassen.............................. 28 
naar pc sturen ................................................ 29 
op scherm weergeven.................................... 29 
printen ...................................................... 28, 29 
table weergave ............................................... 28 

Dynamische meting 
collapsmeting ................................................. 24 
trajectmeting................................................... 25 

Dynamische metingen 
activeren......................................................... 17 

 
H 

 

Hoofdmenu......................................................... 16 

 
I 

 

IJken................................................................... 18 
Index nummer .................................................... 28 
Instellingen 

activeren ISO/AFM-menu............................... 14 
activeren van externe sensoren ..................... 13 
datum en tijd................................................... 13 
ATV-AGRI AFM / overig .................................. 
14 helderheid beeldscherm ................................. 
13 land ................................................................ 
14 printertype ...................................................... 
14 taal ................................................................. 
13 tijd in % of ms................................................. 
14 uitschakeltijd................................................... 
13 vacuümwaarde in kPa of lHg ......................... 
14 

ISO / AFM meting 
enkele meting................................................. 26 
ISO / AFM-meetprogramma........................... 27 

 
K 

 

Koffer 
beschikbare opties ......................................... 11 
onderdelenoverzicht ....................................... 11 

 
M 

 

Mano functie....................................................... 21 
Meetgegevens naar PC kopiëren....................... 30 
Menu 

hoofdmenu ..................................................... 16 
overzicht structuur .......................................... 40 
service-menu.................................................. 12 
setup-menu .................................................... 13 
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Naam boerderij ...................................................17 
Naam tester ........................................................17 

 
O 

 

Opslag.................................................................10 
Opties 

bestelinformatie ..............................................37 
koffer overzicht ...............................................11 
leverbare opties ..............................................36 

 
P 

 

Pictogram 
beschrijving van gebruikte pictogrammen ........9 

Printen van opgeslagen data ..............................29 
Printer 

aansluiten parallelle printer .............................15 
aansluiten seriële printer.................................15 

Pulsatortester 
aan-/uitzetten ..................................................16 
kenmerken en voordelen ..................................8 
mogelijkheden...................................................8 
overzicht............................................................7 
tips en aanwijzingen........................................15 

 
R 

 

Reiniging en onderhoud ......................................33 

 
S 

 

Service-menu......................................................12 
Setup-menu ........................................................13 
Specificaties 

meetbereik ......................................................34 
meeteenheden ................................................34 
meetprecisie ...................................................34 

Standaard meting 
constante vacuümmeting................................23 
curvemeting ....................................................22 

Storing oplossen .................................................33 
Storing zoeken ....................................................33 

T 
 

Testen 
printer ............................................................. 19 
scherm ........................................................... 18 
sensoren ........................................................ 18 

Tips en aanwijzingen.......................................... 15 
Toets 

aan/uit/reset ................................................... 16 
bedieningstoets ................................................ 7 
on/off/reset ....................................................... 7 

Trajectmeting ..................................................... 25 
Transport............................................................ 10 

 
U 

 

Uitpakken ........................................................... 11 

 
V 

 

Veiligheid...................................................... 10, 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.nl Pulsatortester Pt-V 37 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ATV Agri Products B.V. 

P.v.M. Gelderland Oranje 8 

6666 LV  Heteren 

The Netherlands 

Tel: 0031(0)888828800 

Fax:0031(0)888828801 

www.atv-agri.com 

info@atv-agri.com 
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