
Protocol  Controle drinkautomaat: dagelijks, 2 en 3 wekelijks, jaarlijks. 
 

Datum:  vanaf nov. 2011 Contact in geval van nood   
Opsteller: Angelie 
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Controle alarmlijst 

Voor aanvang controleer je of er gedurende de afgelopen 24 
uur alarmen zijn afgegeven. Die loop je langs via het systeem, 
en los je zo nodig op. Bijv. storing watertoevoer of 
temperatuur van het water.  
Bij een storing in het drinkgedrag (bijv. veel restmelk) 
controleer je het kalf op ziekteverschijnselen. En handelt 
afhankelijk van situatie. 
Een verklaring van alle symbolen/storingen van de 
drinkautomaat vind je in de gebruiksaanwijzing van de Urban. 
Deze staat bij de PC in de ligboxenstal. 
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Controle lijst 
individuele kalveren 

Je loopt de lijst van afgelopen 24 uur zo nodig per kalf langs, 
en reageert op afwijkingen. 
Indien kalveren pas één dag in de drinkautomaat staan, 
controleer je hun drinkgedrag extra en stuurt zo nodig nog bij. 
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Controle voorraad 

kunstmelk 

Controle of er voor de komende 24 uur nog voldoende 
kunstmelk aanwezig is, zo nodig aanvullen. 
Voorraad kunstmelk ligt in de ruimte naast de drinkautomaat. 
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 Controle speenstand 

 

Controle of de speen nog goed gefixeerd zit en/of geen 
defecten vertoont. Zo nodig vervangen. 
Voorraad spenen ligt in de ruimte naast de drinkautomaat, in 
het aanrechtkastje. 
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     2-wekelijkse controle 

 

Iedere 2 weken wordt de drinkautomaat huishoudelijk 
gereinigd, en wordt de voorraad reinigingsmiddel aangevuld. 
De slangen worden gecontroleerd op doorgankelijkheid en/of 
defecten en worden zo nodig vervangen. 
Het reinigingsschema staat op een jaarkalender gepland en 
na afhandeling afgetekend. Deze hangt bij de drinkautomaat. 
Naast de drinkautomaat staat een can reinigingsmiddel. De 
grote voorraad staat bij de (chemische) reinigingsmiddelen in 
het washok van de ligboxenstal. 
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3-wekelijkse controle 

Iedere 3 weken wordt de automaat op water,- en poedergift 
gekalibreerd. Nieuwe waarden worden in het systeem 
aangepast. Het kalibreren wordt iedere 3 weken gepland op 
een kalender en daarna afgetekend. De kalender hangt naast 
de drinkautomaat. De weegschaal voor het kalibreren staat in 
het aanrechtkastje in de ruimte naast de drinkautomaat. 
Bij twijfel wordt er vaker gekalibreerd. 
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Jaarlijkse controle 

Tijdens de jaarlijkse beurt van het melksysteem wordt de 
drinkautomaat ook aan een beurt onderworpen, om 
technische onderdelen te laten controleren c.q. te vervangen. 
Een afspraak wordt hiervoor met de leverancier gemaakt 
(Schoonwater te Rips, zie telefoonklapper op bureau in huis.) 

 


