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Omschrijving ISO - meetpunten
(schema’s zijn slechts voorbeelden)

Luchtdoorstromingsmeetpunten

Het meetpunt mag geen ophoping van vuil kunnen geven en dient minimaal de diameter te hebben van de interne leidingdiameter of 
indien deze groter is 48,5 mm.

A1 – in emmerinstallaties tussen sensor van de regulateur en eerste vacuümaansluiting, in melkleidinginstallaties op of dichtbij het 
melkontvangst, stroomopwaarts richting de overloopbeveiliger en bij meetglazen op melkvacuümvoorziening (centraal in melkstal) of 
op de eindstukken. Praktisch kan bij een ruime aansluiting van de melkluchtafscheider naar de overloopbeveiliger ook net boven de 
overloopbeveiliger gemeten worden (vast meetpunt is aldaar eenvoudig te creëren). 

A2 – tussen de vacuümpomp(en) en de overloopbeveiliger of het eerste vacuümaansluitpunt.

Vacuüm/druk meetpunten

De meetpunten dienen minimaal 5 maal de leidingdiameter verwijdert te zijn van bochten,  luchtinlaten of koppelingen welke turbulentie 
veroorzaken.

Vm – op of stroomopwaarts van het meetpunt A1

Vr – dichtbij elke sensor van de regulateur  en de luchtinlaat 

Vp – dichtbij elke vacuümpomp inlaat

Pe – op elke uitlaatpijp van de vacuümpompuitgang

Afsluiters/uitschakelen

Het melkvoerende deel dient vlak bij A1 via een afsluiter van de installatie geïsoleerd te kunnen worden. Ook het vacuümvoerende deel 
moet bij A2 geïsoleerd kunnen worden  De vacuümpomp dient van de installatie geïsoleerd te kunnen worden om de pompcapaciteit te 
kunnen meten. Het pulsatiesysteem dient uitgezet te kunnen worden om het luchtverbruik van de pulsatoren te kunnen meten.



Melkinstallatie met laagliggende melkleiding (bijv. melkmeters of direct op de melkleiding)

Ontwerp : P.J.M. Huijsmans

Datum : 01-01-2010

1. Hoofd vacuümleiding
2. Vochtvanger
3. Vacuüm regulateur

4. Vacuümmeter
5. Vacuümleiding pulsators
6. Vacuümleiding meetglazen
7. Luchtafscheider

8. Tepelhouders
9. Melkklauw
10. Lange melkslang

11. Lange pulsatieslang
12. Overloopbeveiliger
13. Pulsator
14. Vacuümpomp

15. Buffervat(optie)
16. Melkmeter
17. Melkleiding

18. Melkpomp met persleiding

A1,A2,Ap Aansluitpunt voor AFM
Vm,Vr,Vp Aansluitpunt voor het

meten van het vacuüm
Pe Aansluitpunt uitlaatdruk

Afsluiter Afsluitkraan/schuif voor 
melk- en vacuümvoerend 
gedeelte (meerdere).

Meetprotocol (volgens KOM meet- en adviesrapport)

Metingen Meetpunten Opmerking
2.0 t/m 2.2 Vm

3.0 A1 en Vm Extra verplichte meting, belangrijk bij grote afstand A1 - A2

en/of vernauwingen tussen A1 - A2, ook van belang is de

plaatsing van de regulateur (en/of sensor) en pomp.

3.1 t/m 3.12 A2 en Vr 3.11 en 3.12, verplicht bij oplevering

3.13 Ap en Vp bij meetvacuüm en bij 50 kPa, verplicht bij oplevering

opm.: metingen 3.3 t/m 3.10 mogen ook uitgevoerd worden op A1 en Vm dit, mits alle onderdelen op een goede wijze af te sluiten zijn. 
Bij verplaatsing van het meetpunt dient een tussen meting (nul-meting) uitgevoerd te worden.
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Melkinstallatie met laagliggende melk afvoer en een vacuümspoelleiding (bijv. melkput met melkmeetglazen)

Ontwerp : P.J.M. Huijsmans

Datum : 01-01-2010

1. Hoofd vacuümleiding
2. Vochtvanger
3. Vacuüm regulateur

4. Vacuümmeter
5. Vacuümleiding pulsators
6. Vacuümspoelleiding
7. Luchtafscheider

8. Tepelhouders
9. Melkklauw
10. Lange melkslang

11. Lange pulsatieslang
12. Overloopbeveiliger
13. Pulsator
14. Vacuümpomp

15. Buffervat(optie)
16. Melkmeetglas
17. Melktransportleiding

18. Melkpomp met persleiding
19. Driewegkraan
20. Spoelbak voor reiniging

Meetprotocol (volgens KOM meet- en adviesrapport)

Metingen Meetpunten Opmerking
2.0 t/m 2.2 Vm

3.0 A1 en Vm Extra verplichte meting, belangrijk bij grote afstand A1 - A2

en/of vernauwingen tussen A1 - A2, ook van belang is de

plaatsing van de regulateur (en/of sensor) en pomp

3.1 t/m 3.12 A2 en Vr 3.11 en 3.12, verplicht bij oplevering

3.13 Ap en Vp bij meetvacuüm en bij 50 kPa, verplicht bij oplevering

Opm.1: Metingen 3.3 t/m 3.10 mogen ook uitgevoerd worden op A1 en Vm dit, mits alle onderdelen op een goede wijze af te sluiten zijn. 
Bij verplaatsing van het meetpunt dient een tussen meting (nul-meting) uitgevoerd te worden.
Opm.2: Voor de meting van A1 kan een centraal aanvoerpunt gebruikt worden of kunnen metingen op het eind van de vacuümspoelleiding gedaan worden. De 
te hanteren norm is de norm voor de reservecapaciteit. Indien deze niet voldoet mag de norm berekent worden als zijnde reservecapaciteit voor het aantal 
melkstellen op deze leiding.
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A1,A2,Ap Aansluitpunt voor AFM
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Markering ISO meetpunten
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