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Onmisbare meetinstrumenten

Voor elke veehouder is het goed functioneren van de melkinstallatie van groot belang. Het hand-
haven van een goede uiergezondheid, hoge melkproductie en uitstekende melkkwaliteit is alleen 
mogelijk met een goed aangelegde en zorgvuldig onderhouden melkmachine. 

ATV Agri Products  biedt u de nieuwste meettechnieken voor het uitvoeren van onderhoudsmetingen 
en het analyseren van storingen aan melkinstallaties. De meetinstrumenten van ATV Agri Products 
zijn onmisbaar in het optimaliseren van melkinstallaties.

Meten in de veehouderij   



Sterk verbeterd

ATV Agri Products brengt al sinds begin jaren ’80 meetinstrumenten (PT-IV en PT-V) voor het doormeten van melkstallen op de 
markt. Sindsdien is er in de praktijk door verschillende partijen onder alle omstandigheden mee gewerkt. Door terugkoppeling 
van deze veldervaringen is ATV Agri Products erin geslaagd om wensen en functionele verbeteringen van de gebruikers toe te 
passen in de ontwikkeling van de nieuwe PT-VI.

De PT-VI is een meetinstrument van deze tijd. Zo is de PT-VI uitgerust met USB-aansluiting, Wi-Fi en voorbereid voor bluetooth en 
CAN-bus. Metingen worden per boerderij uitgevoerd, opgeslagen, weergegeven, geprint of per binaire-�le naar een laptop, PC of 
Mac overgebracht.  Elke meting wordt automatisch voorzien van de naam van de boerderij en de persoon die de metingen 
uitvoert. Tevens kan aan iedere meting een identi�catielabel worden toegevoegd waarmee de exacte meetlocatie, bijvoorbeeld 
de stand, wordt vastgelegd. Ook kan aan elke meting een notitie worden toegevoegd, die gedetailleerde informatie over de 
meting kan bevatten. 

Samenstelling

De PT-VI is een handig, menugestuurd meetinstrument met hoofdzakelijk iconen en 
apps. De bediening vindt plaats via een 7 inch kleuren-touchscreen. Deze touchscreen 
biedt de gebruiker naast optimaal bedieningsgemak ook de mogelijkheid gra�eken in 
en uit te zoomen. 

De PT-VI beschikt standaard over twee ingebouwde vacuümsensoren. 
Optioneel kan de PT-VI uitgebreid worden met twee externe vacuümsensoren, waarmee 
bijvoorbeeld vier vacuümsignalen gelijktijdig kunnen worden geanalyseerd. 

Tevens biedt de PT-VI de optie om andere externe sensoren, zoals een temperatuur-
sensor of toerentalsensor aan te sluiten. Om het luchtverbruik van de verschillende 
onderdelen van de melkmachine te meten, kan de PT-VI worden uitgebreid met een 
luchtdoorstroommeter. Het unieke is dat de zelfde luchtdoorstroommeter die wordt 
gebruikt bij een PT-V ook op de PT-VI kan worden aangesloten.

Multifunctioneel

De ATV Agri Products PT-VI Melkmachine Analyzer valt op door zijn 
multifunctionaliteit en �exibiliteit. Niet langer zijn verschillende 
meetinstrumenten benodigd voor het doormeten van een melk-
machine. De PT-VI combineert een manometer, pulsatortester, 
thermometer, rotatie-meter, voltmeter en luchtdoorstroommeter 
in één instrument. De PT-VI werkt zeer nauwkeurig en verricht 
onderhoudsmetingen volgens de normen van ISO en NMC. Voor 
het oplossen van storingen maakt de PT-VI probleemloos gebruik 
van dynamische meetmethodes.  
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PT-VI Melkmachine Analyzer
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Eén van de belangrijkste verbeteringen van de PT-VI is de �exibiliteit. Vanaf nu is iedere denkbare meetprocedure 
onder te brengen in een app. De geheugencapaciteit van de PT-VI is eveneens sterk uitgebreid. Met de 8Gb 
geheugenopslag kunnen ontelbare metingen worden opgeslagen. Met de universele USB-poort kunnen meetbe-
standen eenvoudig worden geïmporteerd of geëxporteerd van of naar een externe hard-schijf of USB-stick. 

Een onderdeel in het onderhouds- en optimalisatieproces is het doornemen van de pulsatiecurve met de 
veehouder. Dit kan direct vanaf het scherm van de PT-VI, maar het kunnen aanbieden van een papierstrook met 
een gra�sche weergave van de curve is ook in deze tijd nog steeds gewenst. Bij de PT-VI is een draagbare printer 
leverbaar, voorzien van oplaadbare batterijen, die direct op de PT-VI kan worden aangesloten. Metingen kunnen 
online of vanuit het geheugen meteen in de stal worden geprint. 

Uniek meetprotocol

Niet langer is de onderhoudsmonteur gebonden aan vaste meet-
protocollen. Naast de standaard ISO en NMC protocollen, kunnen op 
wens van de onderhoudsmonteur, fabrikant of instelling, speci�eke 
meet-protocollen worden uitgevoerd. Deze unieke meet-protocollen 
kunnen met MS-Excel, buiten de PT-VI worden samengesteld en daarna 
eenvoudig in de PT-VI worden ondergebracht. 

Deze meet-protocollen kunnen willekeurig voor u worden samengesteld, 
standaard meet-apps worden vanuit dit protocol aangeroepen en aange-
vuld met de meeste gangbare MS-Excel functies. 

Door gebruik te maken van MS-Excel kunnen bijvoorbeeld waar-
schuwingen worden toegevoegd die aangeven wanneer een gemeten 
waarde buiten de speci�caties valt. Met de meetprotocol-app brengen 
we de �exibiliteit van MS-Excel naar de PT-VI.



Externe vacuümsensor Temperatuursensor Luchtdoorstroommeter
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Complete set PT-VI met luchtstroommeter

Afhankelijk van de gekozen opties en accessoires kan een complete meetkit 
worden samengesteld. 
Voor de PT-VI en accessoires is een speciale ko�er verkrijgbaar.

Inhoud:

• PT-VI

• Luchtdoorstroommeter

• Bypass

MEETKITS

TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN

ATV Agri Products blijft voortdurend werken aan nieuwe appli-
caties die kunnen worden toegevoegd aan de PT-VI. Het 
platform voor de PT-VI is zo gekozen dat deze in de toekomst 
eenvoudig kan worden uitgebreid met nieuwe applicaties. 
Tevens kunnen andere sensoren in een later stadium worden 
toegevoegd. Door de ingebouwde Wi-Fi-functie zal de PT-VI 
zichzelf automatisch van de laatste software versie voorzien. 
Hiermee biedt ATV Agri Products de gebruiker de optie om ook 
na aanschaf de tester te kunnen blijven upgraden.

A software update is available.
Do you want to download and

install this now?

Report Generator

De PT-VI wordt standaard geleverd met de Report Generator. Dit is een 
softwarepakket waarmee op eenvoudige wijze rapporten worden 
samengesteld van de metingen die naar een PC of Mac zijn overgebracht. De 
metingen kunnen per boerderij, per datum/tijd worden geselecteerd en  
gerapporteerd, in tabelvorm of als gra�sche weergave. De Report Generator 
werkt onder Windows en macOS. Eenmaal gemaakte gra�eken en tabellen 
kunnen eenvoudig naar het prikbord worden gekopieerd, waarna ze kunnen 
worden toegepast in andere applicaties zoals e-mail of MS Word of MS Excel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Meetbereik:

Curvemeting   : +10 tot –90 kPa
Constant vacuümmeting  : +10 tot –90 kPa
Manometer   : +10 tot –90 kPa
Voltmeter   : 0 tot 40Vdc
Temperatuur   : 0 tot 100°C

Meetbereik Air�ow meter:

Algemeen   : 30 – 3000 l/min
Met bypass   : + 2000 l/min

Sample frequentie:

Nauwkeurigheid:

Vacuümmeting   : 0,1 kPa
Luchtdoorstroom   : max +/- 5% (volgens ISO 6690: 2007 - 4.6)

Meeteenheden:

Vacuüm   : kPa of In.Hg (selecteerbaar door gebruiker)
Tijd   : mSec, Sec / p/min en % (selecteerbaar door gebruiker)
Luchtdoorstroom   : l/min of cufeet/min (CFM) (selecteerbaar door gebruiker)

Display:

Mode   : Capacitief Touchscreen 
Resolutie   : 800 x 480 pixels
Zichtbaar   : Diagonaal 177,8 mm (7 Inch)

Mechanische speci�caties:

Afmeting (l x b x h)  : 250 x 185 x 50 mm
Gewicht   : 0,9 kg
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Curvemeting   : 201 Hz
Constant vacuümmeting  : instelbaar tussen 201Hz en 8 kHz
Trajectmeting   : 201 Hz
Collapsemeting   : 201 Hz
Slugsmeting   : 201 Hz
Voltagemeting   : instelbaar tussen 201Hz en 8 kHz



Omgeving speci�caties:

Omgevingstemperatuur  : 0ºC tot +45ºC
Temperatuur bij opslag  : -20ºC tot +60ºC
Beschermingsgraad  : IP33
Relatieve vochtigheid  : max 90% non-condensating
Hoogte   : max 3600m

Elektrische speci�caties:

Netadapter   : 100 – 230V / 50-60Hz – 5Vdc – 2,5A, standaard USB
Auto-adapter   : 12V – 5Vdc – 2,5A, standaard USB-sigaretten-aanstekerplug
Aansluitplug   : EUR, UK, AUS en US
Batterijen   : Li-Ion
Batterijspanning   : 3,7 Volt
Batterijcapaciteit   : 7800 mAh
Werkbare tijd    : 8 uur bij 25% achtergrond verlichting bij volle batterijen
Onderhoud   : batterij optimizer ingebouwd

Normen:

EMC   : 2014/30/EU
LVD   : 2014/35/EU
R&TTE   : 1999/5/EU
RoHs   : 2011/65/EU
Immuniteitsnorm   : EN 301 489-17 v2.2.1.(2012)
Emissienorm   : EN 55011 (2009)
Veiligheidsnorm   : EN 60950-1 (2006)
ERM   : EN 300 328 v1.8.1 (2012) 
Nauwkeurigheid en stabiliteit  : ISO/DIN 3918, 5707 en 6690

Interface:

USB-A, master   : Versie 2.0
USB-B, slave   : Versie 2.0
Analoge Inputs   : 0 – 10 Volt (industriele standaard), 12 bits ADC
Wi�:   : IEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (ISM-band)
Bluetooth (optioneel)  : Versie 4.0
CAN (optioneel)   : 110 kbit/sec
Luchtstroommeter  : ATV Electronische luchtstroommeter

Platform:

Operating system  : Linux 

Geheugen opslag:

Model    : 8 Gb, ruim voldoende voor meer dan 5000 metingen

Printer:

Thermoprinter (optioneel)  : Mobiele printer

Training

Nieuwe testinstrumenten met nieuwe mogelijkheden zorgen vaak voor vragen, ook bij ervaren 
testers. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de PT-VI, adviseren wij 
dan ook een training te volgen. Door individuele instructie op uw bedrijf of groepstrainingen bij 
ATV Agri Products, worden uw monteurs stap-voor-stap vertrouwd gemaakt met de uitgebreide 
mogelijkheden van de PT-VI.
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Meetinstrumenten van ATV Agri Products zijn onmisbaar bij het optimaliseren van melkinstallaties.

ATV Agri Products ontwikkelt al meer dan dertig jaar meetinstrumenten voor het uitvoeren van onderhoudsmetingen en 
het analyseren van storingen aan melkinstallaties. Met de gerenommeerde, hoogkwalitatieve producten is ATV Agri 
Products erin geslaagd wereldmarktleider te worden op het gebied van meetapparatuur voor melkinstallaties.

Door regelmatige contacten met professionele gebruikers blijft ATV Agri Products op de hoogte van praktijkontwikkelin-
gen. Nieuwe producten worden uitgebreid getest in het veld. Door te blijven investeren in nieuwe mogelijkheden maakt 
ATV Agri Products zijn innovatieve reputatie waar.

Als zelfstandig leverancier (ATV Agri Products is geen fabrikant van melkstallen) kan ATV Agri Products onafhankelijk 
leveren. De grotere aantallen die daardoor bereikt kunnen worden en de daarmee samenhangende schaalvoordelen leiden 
tot een zeer concurrerende prijs-kwaliteitverhouding.
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www.atv-agri.com
PvM Gelderland Oranje 8 | 6666 LV Heteren | the Netherlands 

Tel. +31 88 882 88 00 | Fax. +31 88 882 88 01 | E-mail info@atv-agri.com 


