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Hygiënisch en  
aseptisch wegen
EHEDG-gecertificeerde load cells voor food

Bij de ontwikkeling van weegsensoren – load cells – voor de 
voedingsmiddelenindustrie lag de prioriteit lange tijd bij de 
nauwkeurigheid en de integratie van sensoren in geautomati-
seerde productieprocessen. De laatste jaren worden ook steeds 
hogere eisen gesteld aan de hygiëne.

dingen zijn aangepast en geschikt voor  
hygiënische productieomgevingen.
“We hebben bij de ontwikkeling van de 
nieuwe load cells machinebouwers betrok-
ken”, benadrukt Van Spaandonk. “Uitgangs-
punt was dat de afmetingen, aansluitingen 
en interface zodanig zouden zijn dat ze 
bestaande load cells konden vervangen zon-
der dat er ontwerp- of installatietechnische 
aanpassingen in de systemen noodzakelijk 
zouden zijn. Een van de launching custo-
mers van de nieuw load cells is een bekende 
producent van vulmachines.”

• Theo SnijderS • Wisse kommunikatie

Het Duitse bedrijf HBM, producent van 
weegtechnologie, heeft als eerste aanbie-
der load cells op de markt gebracht die 
voldoen aan IP68/IP69K en die door de 
European Hygienic Engineering & Design 
Group (EHEDG) gecertificeerd zijn voor 
de voedingsmiddelenindustrie. Door hun 
speciale ontwerp zijn ze bestand tegen 
vocht, reiniging met stoom en chemicali-
en en kunnen ze worden gebruikt in com-
binatie met CIP-systemen.

Concurrentie op hygiëne
Hygiëne is een belangrijke concurrentiefac-
tor geworden. Hygiënisch ontwerp van de 

productieprocessen leidt niet alleen tot 
optimalisatie van de productkwaliteit en de 
houdbaarheid, maar ook tot een hogere 
productiviteit omdat tijdverlies en stilstand 
door reiniging worden verminderd.
“Zo’n acht jaar geleden kregen onze klanten 
in de foodindustrie voor het eerst belang-
stelling voor aseptische load cells”, legt Peter 
van Spaandonk van HBM Benelux uit. 
“Dergelijke load cells zijn door reiniging en 
sterilisatie vrij te houden van micro-orga-
nismen. De traditionele load cells, die nu 
nog vaak worden gebruikt, hebben zwakke 
plekken in hun ontwerp, waardoor ze moei-
lijk te reinigen zijn en er mogelijk vuil, bac-
teriën en schimmels op de sensoren achter-
blijven.” 

Hermetisch afgesloten
Het ontwerp van de nieuwe load cells ken-
merkt zich door uitsluitend ronde vormen, 
zonder scherpe kanten, hoeken of gaten. Ze 
zijn gemaakt van roestvast staal dat zo behan-
deld is dat zich nauwelijks vuil en vocht aan 
het oppervlak hechten en er geen besmet-
tingsbronnen ontstaan. Omdat de load cells 
hermetisch afgesloten zijn, zijn ze bestand 
tegen reiniging met stoom of chemicaliën en 
zijn ze toe te passen in combinatie met CIP-
systemen. Zelfs de kabel en de schroefverbin-

EHEDG-certificering

De load cells van HBM model PW25 zijn 
ontwikkeld voor hygiënische toepassingen 
en model PW27 voor aseptische. Deze 
load cells hebben een weegbereik van 10 
en 20 kg en zijn te gebruiken in meerkops-
combinatiewegers en systemen voor vullen, 
doseren en verpakken. De PW27 load cells 
zijn de eerste en tot nu toe enige EHEDG-
gecertificeerde load cells voor toepassing 
in de voedingsmiddelenindustrie.

traditionele load cells in een flessenvulmachine, die door hun  

hoekige vorm moeilijker te reinigen zijn.

De PW27: de eerste eheDg-gecertificeerde load 

cell voor aseptische toepassingen.


