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TECHNOLOGIE VOOR VACUÜMSYSTEMEN
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Technisch advies: Voor Nederland:Dijkstra Vereenigde B.V.
tel.: 0320-266115
fax: 0320-251157
e-mail:  laboratorium@dijkstra.net



Dit document mag alleen compleet en onveranderd gebruikt en doorgegeven worden. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om

nauwkeurig te controleren of het document geldig is voor het product.

3 / 16

Inhoudsopgave

1. Belangrijke informatie! ..........................................................................................4

2. Technische gegevens ...........................................................................................5

3. Toebehoren ............................................................................................................6

4. Reserve onderdelen ..............................................................................................6

5. Bediening en gebruik ............................................................................................7

6. Fouten opsporen ...................................................................................................9

7. Kalibreren van de meter ......................................................................................10

8. Fabriekskalibratie ................................................................................................ 11

9. Wisselen van de stroomverzorgingseenheid ...................................................12

10. Aanwijzingen voor retourzendingen ...............................................................13

Smetvrijverklaring ...................................................................................................14



Dit document mag alleen compleet en onveranderd gebruikt en doorgegeven worden. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om

nauwkeurig te controleren of het document geldig is voor het product.

 4 / 16

1. Belangrijke informatie!

Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen.

De meters DVR 3 zijn elektronische grofvacuümmeters uit de apparatuur groep II die ingezet kunnen wor-
den in explosie gevaarlijke ruimten. Zij hebben een aparte goedkeuring en voldoen aan de  richtlijn 94/9/EG
(zie de conformiteitsverklaring).

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
+ Houdt rekening met de toegestane aansluitwaarden.
☞☞ ☞☞ ☞ Volg alle van toep assing zijnde voorschrif ten op en neem de vereiste maatregelen.
☞☞ ☞☞ ☞ Elektrische- en vacuümaansluitingen kunnen een apparte goedkeuring nodig hebben (zie ook

“ Toebehoren“).

Let op:
DVR 3 is alleen bestemd voor gebruik in zone 1.

Meter en vacuümleiding zo installeren dat geen condens in de druksensor kan stromen.

Max. toegestane druk aan de meetaansluiting:
☞  DVR 3: 1,1 bar absoluut; met flens aansluiting 1,5 bar absoluut.
☞ Bij een druk hoger dan1060 mbar knippert de display.

De stroomvoorziening van de meters vindt plaats via de ingebouwde stroomvoorzieningseenheid BVE 9V,
dat  zelf een toegestane eenheid is voor apparatuur categorie II (PTB 98 ATEX 2206). Deze kan door de
gebruiker   ook in explosiegevaarlijke ruimten gewisseld worden. Verdere veranderingen zoals rep araties
mogen uitsluitend door de fabrikant uitgevoerd worden.
☞☞ ☞☞ ☞ Bij het gebruik van  andere  stroombronnen of bij wijzigingen aan de apparatuur is deze niet

meer voor gebruik in explosie gevaarlijke ruimten geschikt.

Reparatie / DKD-kalibratie van opgestuurde apparaten kan alleen uitgevoerd worden als aan de wettelijke
voorschriften voor Arbo en Milieu wordt voldaan (zie  ”Informatie voor retourzendingen”).
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2. Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden!
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3. Toebehoren

De goedkeuring van de meter omvat ook de hieronder vermelde toebehoren.
Voor verbindingen naar explosie gevaarlijke ruimten van categorie 1 dienen de daarvoor geldende regels
opgevolgd te worden (zie EN 50284).

Verbindingsstukken (materiaal: edelst aal) voor het aansluiten van de meters aan leidingen:

Kleinflens DN 10, G 3/8 Inwendig .............................................................................................. 20643813
Kleinflens DN 10, G 3/8 Uitwendig ............................................................................................. 20643810
Kleinflens DN 16, G 1/2 Inwendig .............................................................................................. 20643812
Kleinflens DN 16, G 1/2 Uitwendig ............................................................................................. 20643809

Om te solderen:

Kleinflens DN 10 met buis (lang) ............................................................................................... 20662100
Kleinflens DN 10 met buis (kort) ................................................................................................ 20661300
Kleinflens DN 16 met buis (lang) ............................................................................................... 20662104
Kleinflens DN 16 met buis (kort) ................................................................................................ 20661304

4. Reserve onderdelen

Stroomverzorgingseenheid BVE 9V ........................................................................................... 20637986
O-Ring 28x2 .............................................................................................................................. 23120548
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 Display

Drukeenheid,
omschakelbaar

Kalibreer modus /
Waarschuwing!

Automatisch
uitschakelen

De Drukknoppen bevinden
zich aan de achterkant van het
apparaat, ter hoogte van de
symbolen.

Knoppen

5. Bediening en gebruik

Met de OP/NEER knop de gewenste drukeenheid
instellen.

Drukeenheid veranderen:
De MODE knop tijdens het aanzetten ingedrukt
houden.
☞ De laatst ingestelde drukeenheid (Torr, mbar of

hPa) wordt aangegeven.

Met de AAN/UIT knop de gekozen drukeenheid
bevestigen.

Torr+

mbar

Na het aanzetten geeft de meter de absoluutdruk
aan (gasaard onafhankelijke  totaaldruk) tussen
1080 mbar en 1 mbar in de ingestelde drukeenheid
(Torr, mbar of hPa) .
☞ De druksensor is op de fabriek gekalibreerd.

Vanwege de goede stabiliteit is een kalibratie
door de gebruiker in de regel niet nodig (zie
“Kalibreren van de meter“).

Druk meten:

AAN/UIT knop

OP/NEER
knop

MODE knop

Stroomverzorgingseenheid wisselen /
Aanduiding van de capaciteit van de
stroomverzorgingseenheid
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Met de knop AAN/UIT de ingestelde meetcyclus
bevestigen.

Aanduiding van de ontladingstoestand van de stroomverzorgingseenheid.
Tijdens het uitschakelen van de meter wordt de ontladingstoestand van de stroomververzorgingseenheid
door het aantal pijlen in de analooog display aangeduid.

Verschijnt het  symbool voor  de stroomverzorgings-
eenheid in de display tijdens het gebruik, dan dient
de stroomverzorgingseenheid vernieuwd te worden.
☞ Een foutloze werking van de meter is anders

niet meer gegarandeerd.

Instellen van het automatisch uitschakelen en de meetcyclus.
☞ De tijd tot het automatische uitschakelen van de meter ligt tussen de 1 en 1000 minuten, vrij instelbaar.

De fabrieksinstelling bedraagt 15 minuten.

Met de knop MODE komt het apparaat in de modus
voor het instellen van de automatische
uitschakeltijd.
☞ Het klok symbool en de eerder ingestelde au-

tomatische uitschakeltijd verschijnt in minuten.

Als de automatische uitschakeltijd verkort moet worden:

Met de knop MODE kan de richting van de pijl
omgekeerd worden. Dan kan met de knop  OP/
NEER de uitschakeltijd verkleind worden.
Met de knop AAN/UIT de ingestelde automatische
uitschakeltijd bevestigen.
☞ De meter komt in de modus voor het instellen

van de  meetcyclus.

Klok symbool
☞ Het verrschijnen van het klok symbool tijdens

de meting, geeft aan dat de meter na circa één
minuut zal uitschakelen.

Na een druk op de knop AAN/UIT verdwijnt het klok
symbool en de tijd tot aan de automatische uit-
schakeling begint opnieuw te lopen.

☞ De laatst gekozen meetcyclus wordt
aangegeven (fabrieksinstelling: ”A”).

Met de knop OP/NEER kan de meetcyclus
gekozen worden: A = Automatisch (automatische
aanpassing van de meetcyclus; vaker meten bij
grotere drukver-andering), S1 = 1 meting per 3s,
S2 = 1 meting  per 1s, S3 = 3 metingen per 1s.
☞ Het blinken van de pijl (alleen bij ”S1”, ”S2” of

”S3”) symboliseert de frequentie van de druk-
meting.

Met de knop MODE kan de instelrichting omgekeerd
worden.

☞ De pijl naar rechts geeft aan dat met de knop
OP/NEER de automatische uitschakeltijd
verlengt kan worden.
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6. Fouten op sporen
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Justeren onder vacuüm
Breng de meter op een druk <0,5 mbar.

Houdt de OP/NEER knop ingedrukt bij het
aanzetten.
☞ De meter komt in de kalibreer mode (de waar-

schuwings driehoek is zichtbaar).
☞ De uitlezing wordt automatisch op “0“ gezet.
Let op:  Als de werkelijke druk tijdens het justeren
lager is dan 0,5 mbar, dan is de afwijking
verwaarloos-baar. Ligt de werkelijke druk echter
boven de 0,5 mbar, dan is de meter niet optimaal
gejusteerd en dient de meter op een referentiedruk
ingesteld te worden. (zie het volgende hoofdstuk).

Met de knop AAN/UIT de justering bevestigen.

+

7. Kalibreren van de meter

De meter werd in de fabriek gekalibreerd.  Vanwege de goede stabiliteit is een kalibratie door de gebruiker
in de regel niet nodig.
Afhankelijk van gebruik en nauwkeurigheids eisen kan in een enkel geval een controle of een nieuwe
kalibratie nodig zijn.

Kalibratie bij atmosferische druk
De meter beluchten. Controleer of er daadwerkelijk atmosferische druk op de vacuümaansluiting heerst.
Let op:  Stel de heersende luchtdruk vast door middel van een precisiebarometer, vliegveld of weerbericht
(internet).

Met de knop AAN/UIT de uitlezing bevestigen.

Houdt de OP/NEER knop ingedrukt bij het
aanzetten van de meter.
☞ De meter komt in de kalibreer mode  (de waar-

schuwings driehoek is zichtbaar).
☞ De pijl naar rechts geeft aan, dat met de OP/

NEER knop de uitlezing verhoogd kan worden.

Met de OP/NEER knop  de uitlezing nauwkeurig
op de voor  die plaats geldende druk instellen.

In het geval de uitlezing kleiner moet zijn:
Met de knop MODE de richting van de pijl omkeren.
En vervolgens met de OP/NEER knop de uitlezing
verlagen.

+
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Justeren op een referentiedruk
De meter op een nauwkeurig bekende druk tussen 0 en 20 mbar brengen.
Breng de meter in de kalibreer mode (zie justeren onder vacuüm).

Let op:  De nauwkeurigheid van de waarde van de refentiedruk heeft een directe invloed op de nauwkeurigheid
van de meter.
Wordt bijvoorbeeld de justering ingesteld op de aangegeven einddruk van een membraanpomp en wordt
deze niet met een nauwkeurige vacuümmeter gecontroleerd, dan kan een belangrijke meetfout ontstaan als
de membraanpomp de gespecificeerde einddruk niet behaald. (bijvoorbeeld door aanwezig condens of
vervuiling van de kleppen).

Met de OP/NEER knop kan de uitlezing van “0“naar
de op de vacuümaansluiting heersende
referentiedruk  in het gebied van 0 ...... 20 mbar
ingesteld worden.
Met de knop AAN/UIT de justering bevestigen.

8. Fabriekskalibratie

Officiële en geaccrediteerde keurings instantie
Het VACUUBRAND kalibratie laboratorium voor het kalibreren van druk in het gebied van 10-3 mbar tot 1000
mbar, is door de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) als kalibratielaboratorium volgens DIN EN
45001 geaccrediteerd en onder het registratienummer DKD-K-19201 geregistreerd.
Door een kalibratie in het VACUUBRAND kalibratielaboratorium
- worden de eisen zoals gesteld in de DIN ISO 9000ff en 10012 voor een kalibratie van apparatuur in

vastgestelde intervallen uitgevoerd.
- worden de meetwaarden van de vacuummeters herleid tot de standaard waarden van de PTB.
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Technische gegevens van de stroomverzorgingseenheid:

Klasse: II 2 G Ex ia IIC T5
Type: BVE 9V
PTB 98 ATEX 2206

U
N
 = 9 V

I
N
 = 23 mA

U
0
 = 11,1 V

I
0
 = 28,8 mA

P
0
 = 79,8 mW

C
0
 = 1,9 µF

L
0
 = 50 µH

De gesloten stroomverzorgingseenheid kan door de gebruiker na het open schroeven van de meter DVR 3
in explosiegevaarlijke ruimten (overeenkomstig de toelating van de stroomverzorgingseenheid en de meter)
gewisseld worden.

Aanwijzing:  Op de printplaat bevinden zich onderdelen , die gevoelig voor elektrostatische ontlading zijn.
De onderdelen niet met de hand aanraken, zonodig de printplaat en de uitvoerende persoon eerst aarden.

Let op:  Alleen de stroomverzorgingseenheid BVE 9V gebruiken. Bij gebruik van ander
stroomverzorgingseenheden vervalt de toelating!
De stroomverzorgingseenheid mag niet worden opgeladen of aan externe voedingsbronnen worden
aangesloten!

9. Wisselen van de stroomverzorgingseenheid

➨ De stroomverzorgingseenheid uit het achterste
gedeelte van de meter verwijderen.

➨ Verwijder de twee contactveren en verbind ze
met de nieuwe stroomverzorgingseenheid.

➨ De nieuwe stroomverzorgingseenheid in het
achterste gedeelte van de meter bevestigen.

☞ Bij het monteren opletten dat de knoppenmat,
de printplaat en de dichting weer op de juiste
plaats komen.

➨ De meter voorzichtig dichtschroeven.

➨ Met een kruiskopschroevendraaier de vier
schroeven aan de achterkant van de meter
verwijderen.

➨ Open de meter voorzichtig.

Stroomverzorgings-
eenheid

Contactveren

Knoppenmat

Printplaat
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10. Aanwijzingen voor retourzendingen
         Reparatie - Terugname - DAkkS-kalibratie

Als de maatregelen uit het hoodstuk ”Fouten opsporen” zonder resultaat blijven, stuur dan de meter op ter
reparatie.

Bij eigenhandige ingrepen/reparaties aan de meter vervalt de garantieaanspraak en de toelating.

Zonder het meezenden van een volledig ingevulde Smetvrijverklaring kan een zending niet worden
geaccepteerd voor reparatie / DAkkS-kalibratie.
Een copie van de Smetvrijverklaring dient per fax of per brief vooraf toegezonden te worden, zodat deze
informatie reeds voor de ontvangst van de apparatuur bekend is. Het origineel dient bij de vrachtpapieren
meegezonden te worden.

Indien er contact is geweest met chemicaliën, radioactieve-, gezondheids- of milieu schadelijke stoffen
dient het apparaat voor de retourzending  gedecontamineerd worden:

Om het apparaat snel en efficiënt te kunnen repareren, is verder een nauwkeurige omschrijving van de
klacht en van de normale toepassing nodig.

Kostenopgaven  worden alleen op uitdrukkelijke wens en tegen berekening  verstrekt. Bij opdracht voor
reparatie of aanschaf van een nieuw product in plaats van reparatie, worden deze gemaakte kosten niet
berekend, of de berekende kosten gecrediteerd.
Bovendien worden, indien gewenst, ook optisch niet meer fraaie onderdelen vervangen.
Bij de verzending  van de apparatuur  dient op het volgende gelet te worden:
Apparatuur decontamineren en reinigen.
Alle openingen luchtdicht afsluiten.
De apparatuur zorgvuldig verpakken, of een originele verpakking aanvragen (tegen kostenberekening), en
een volledig ingevulde Smetvrijverklaring bijvoegen.
Transportvoorschriften opvolgen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat u  voor  deze maatregelen,  waarvan de eisen zich buiten onze invloed bevinden,
begrip zult hebben.
Afvoer en verwerking:
Het gestegen milieubewustzijn en de strengere voorschriften maken een geordende afvoer en verwerking
van een niet meer inzetbaar of te repareren apparaat dwingend noodzakelijk.
U kunt ons machtigen, tegen uw kosten,  de apparatuur ordentelijk af te voeren.

Voor Nederland kan apparatuur ter reparatie aangeboden worden aan:

DIJKSTRA VEREENIGDE B.V.
Pascallaan 9  8218 NJ   Lelystad
Postbus 2151  8203 AD   Lelystad
tel.: 0320-266115   fax: 0320-251157
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Smetvrijverklaring
Verklaring betreffende veiligheid, waarborg voor de gezondheid en veilige verwijdering van afval en gebruikte olie.
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, de wettelijke regels en voorschriften voor veiligheid op de werkplaats en
de voorschriften voor het veilig afvoeren van afval en gebruikte olie, maken het noodzakelijk dat dit formulier voor alle producten,
zoals pompen, pompopstellingen, meet- en regelapparatuur, die aan ons worden geretourneerd, ingevuld wordt. Zonder het
mee-zenden van een volledig ingevulde Smetvrijverklaring kan een zending niet worden geaccepteerd voor
reparatie / DKD kalibratie.
a) Een volledig ingevulde copie van dit formulier dient per fax of brief vooraf aan ons te worden
toegezonden, zodat deze informatie reeds voor de ontvangst van de apparatuur bekend is. Een tweede
copie dient bijgevoegd te worden bij de app aratuur . Indien noodzakelijk moet ook de vervoerder
geïnformeerd worden (GGVE, GGVS, RID, ADR).
b) Onvolledigheid of het niet volgen van deze procedure leidt tot onvermijdelijke vertraging in de afhandeling. Wij rekenen op

uw begrip voor deze maatregelen, waarvan de eisen zich buiten onze invloed bevinden, en gaan uit van uw medewerking
om een snelle afhandeling te bevorderen.

c) Draag er zorg voor dat u bekend bent met de stoffen die in cont act zijn geweest met de app aratuur , en dat
alle vragen correct en gedetailleerd worden beantwoord .

VACUUBRAND GMBH + CO KG
-Vakuumtechnik im System-

© 2002 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

D-97866 Wertheim - Postfach 1664
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1.   Product (T ype): .......................................
2.   Serie-nr .: .................................................
2.1 Objectcode/Service-nr: .........................
3. Stoffen die met de apparatuur in contact zijn
geweest, of die tijdens het proces konden
ontstaan:
3.1 Chemische naam, formule

a) ...................................................................

b) ...................................................................

c) ...................................................................

d) ...................................................................
3.2 Belangrijke informatie en voorzorgs-
maatregelen, b.v . gevarenklasse:

a) ...................................................................

b) ...................................................................

c) ...................................................................

d) ...................................................................

4. Verklaring omtrent het gevaar van de stoffen
(A.u.b. aankruisen wat van toepassing is):

❑ 4.1 Voor ongevaarlijke stoffen:
Wij verzekeren voor het bovengenoemde apparaat, dat
 - geen toxische, etsende, microbiologische, explosieve,
   radioactieve nog enige andere gevaarlijke contaminatie heeft
   plaatsgehad.
- het vrij is van gevaarlijke stoffen.
- de olie en eventuele medium resten zijn verwijderd.

❑ 4.2 Voor gevaarlijke stoffen:
Wij verzekeren voor het bovengenoemde apparaat, dat
- alle toxische, etsende, microbiologische, explosieve,

radioactive of anderzijds gevaarlijke stoffen, die met het
apparaat zijn verpompt of in contact kwamen, in 3.1 vermeld
zijn en dat alle opgaven volledig zijn.

- het apparaat volgens de voorschriften is
❑  gereinigd     ❑ gedecontamineerd     ❑  gesteriliseerd.

5. Methode van transport  / Expediteur:

...........................................................................................

Verzend datum: .................................................................

Wij wensen herstel van lakschade en
vervanging van optisch niet meer fraaie
onderdelen tegen kosten berekening  (zie
“Aanwijzingen voor retourzendingen“):
❑ ja ❑ nee

Wij verklaren, dat alle mogelijke maatregelen
zijn genomen:
- Dat de olie uit de pomp werd verwijderd.

Let op: De regels voor veilige afvoer opvolgen!
- Dat de pomp inwendig werd gereinigd.
- De zuig- en drukaansluitingen van het apparaat

werden afgesloten.
- Dat het apparaat goed werd verpakt (indien nodig een

originele verpakking aanvragen [tegen kostenbereke-
ning]) en juist gecodeerd.

- De expediteur werd (indien noodzakelijk) over de
gevaarlijke aard van zending geïnformeerd.

Wij verzekeren, dat wij tegenover VACUUBRAND * voor
iedere schade, die door onvolledige of onjuiste informatie
ontstaat, aansprakelijk zijn en VACUUBRAND * vrijwaren
van eventuele schadeaanspraken van derden.

Het is ons bekend, dat wij tegenover derden, hier in het
bijzonder de VACUUBRAND * medewerkers belast met het
behandelen/repareren van de apparatuur, volgens § 823
BGB (Duitse wet) direct aansprakelijk zijn.

Handtekening: ....................................................................

Naam: .................................................................................

Functie: ..............................................................................

Bedrijfsstempel: .................................................................

Datum: ................................................................................

* Voor Nederland ook DIJKSTRA VEREENIGDE B.V.
        Pascallaan 9  8218 NJ  Lelystad
       tel.: 0320-266115     fax: 0320-251157



Dit document mag alleen compleet en onveranderd gebruikt en doorgegeven worden. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
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Konformität serklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité

Conformiteit sverklaring

Vakuummeßgerät / V acuum gauge / V acuomètre / V acuümmeter
DVR 3 (20682903)

Hiermit erklären wir, daß das oben bezeichnete Gerät in Konzeption und Bauart sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden, aufgeführten EU-Richt-
linien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung an dem Gerät verliert diese Erklärung ihre
Gültigkeit.
We herewith declare that the product designated above is in compliance with the basic requirements of the
applicable EC-directives stated below with regard to design, type and model sold by us. This certificate
ceases to be valid if the product is modified without the agreement of the manufacturer.
Par la présente, nous déclarons que le dispositif désigné ci-dessus est conforme aux prescriptions de base
des directives EU applicables et indiqués en ce qui concerne conception, dessin et modèle vendu par nous-
mêmes. Cette déclaration cesse d´être valable si des modifications sont apportées au dispositif sans notre
autorisation préalable.
Hierbij verklaren wij, dat het hierboven genoemde apparaat in ontwerp en constructie zoals door ons wordt
geleverd aan de fundamentele van toepassing zijnde eisen van de EU-richtlijnen voldoet. Bij een zonder
onze toestemming aangebrachte verandering verliest deze verklaring zijn geldigheid.

2014/30/EU
2014/34/EU

2011/65/EU

Angewandte Harmonisierte Normen / Harmonized Standards applied / Des normes harmonisées utilisées:
DIN EN 61326-1:2013, EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, DIN EN 50581:2013
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Wij willen onze klanten door middel van onze technische publicaties informeren en adviseren. De geldigheid
van algemeen vastgestelde waarden en resultaten onder testomstandigheden ten opzichte van een concrete
toepassing hangt echter van veel factoren af waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij vragen daarom
begrip, dat uit ons advies geen aansprakelijkheid afgeleid kan worden. De gebruiker dient derhalve zelf de
inzetbaarheid zorgvuldig te onderzoeken.
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