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Sinds de introductìe tn 2016 heeft de Flygt
Concertor keer op keer de grootste pompuitda-
gingen opgelost en kosten bespaard door een

verstoppingsvrije en schonere operatie alsook
[ager energieverbruik.
De Ftygt Concertor is het eerste afualwater-
pompsysteem ter weretd met geìntegreerde in-
tettìgentie. Dat maakt het mogetijk om snetter
en makke[ìjker de gewenste functionatjtejt
in te stetten en te bedienen, zonder een ge-

avanceerd monìtoring & control systeem. De

Ftygt Concertor is uitgevoerd met tienpoliqe
synchroonmotoren met een pomprendement
wetke overeenkomt met IE4. Het combineert
een votledig geïntegreerd besturingssysteem
met state-of-the-art Ftygt N-hydrauliek en in-
tettigente functionalìteit, gebaseerd op 60 jaar
ervarìng in afuatwater-pom ptech notogìe.

25 oktober: Aquarama Trade Fajr for Water
Technotogy, Brabanthat, Xylem standnr. 123,
Leuven, Betgië.

8 november: Vakbeurs Ktìmaat, Xytem

standnr.2.1.26,
Expo Houten, Nederland.

Het Xytem team verwetkomt u graagl
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Ftygt ConcertorTM

Meer weten?
Bezoek www.xytem.nI
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de kwatiteitsmanager. Binnen het
bedrijf hebben we ook nog eens de
nodige expertise en ervarìng met
hygiënische ontwerpen voor in het
bijzonder de voedings- en farma-
ceutische industrie. Regelmatig
nemen we een steekproef en on-
derwerpen de producten die we
leveren aan grondige kwaliteitsin-
specties."

HYGIËNISCH LASSEN

"De eisen die de farmaceutische
en voedingsindustrie stetlen aan
hygiênisch ontwerp van hun in-
stallaties liggen steeds dichter bij
elkaar," vervolgt Timmer. De far-
maceutische bedrijven stetlen als-
maar hogere eisen aan de ruwheid
van de oppervlaktes. "Maar dat
is niet het belangrijkste," weet
Timmer. "De lassen van leidingen
en componenten moeten voldoen
aan strikt dezetfde hygiënische
eisen a[s voor het materiaal van
de componenten en de votle-
dige instatlatie." De farmaceuti-
sche sector loopt hierin voorop
maar binnen de voedingsindus-
trie ziet hij de bewustwording
verder toenemen. Lasnaden zijn
gevoelig voor corrosie. Dit komt
door wijzigingen van de metaa[-
eigenschappen van staal en de

opperv[akteruwheid van de [as,
legt Timmer uit. Bovendien is een
lasnaad bij uitstek een ptek waar
product zich kan ophopen. Waar
product achterbl.ijft in het lei-
dingwerk ontstaat gevaar van cor-
rosie maar ook microbiële groei.
"De ideale hygiënische las is net
zo makketijk te reinigen a[s onge-
last leidingwerk. Verbeterpunten
binnen de voedingsindustrie zijn
scherpere toteranties voor de dia-
meters van aanstuitingen die aan

etkaar getast moeten worden, vo[-
doende lange laseinden om beter

in te kunnen spannen en betere
materia [en. "
Een hygiënische las kan niet
met hand[assen worden bereikt.
"Binnen Heteon Group ìs om die
reden nadrukkeLijk gekozen voor
orbitaal lassen. Een geautomati-
seerd lasproces dat gemakkeLijk
reproduceerbaar en consistent is."

INTERMEDIAIRE ROL

Als componententeverancier si-
tueert Heteon Group zich tussen
enerzijds de fabrikanten van de
componenten en anderzijds de sys-
teemintegratoren die rechtstreeks
over[eggen met de bedrijven.
"Uiteraard doen we ook recht-
streeks zaken met de voedings- en

farmaceutische ondernemingen.

POMPVISIE

De farmaceutísche bedrijven stellen aßmaar hogere eísen aan de

ruwheid van de oppervlaktes

nenten votgens de specificaties.
"De kwaliteit van de instattatie
gaat a[teen maar omhoog door de

'Expertise minstens even belangrijk
als een Ehedg-certificaat'

Jan Timmer, CE0 Heleon Group
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"Ehedg-richttijnen zijn goede ontwikketingen voor het hygiënisch ontwerpen van componenten

voor de voedingsindustrie. Maar minstens even belangrìjk als een Ehedg-certificaat ís dat

de fabrikant weet wat hij produceert en votdoet aan eisen die de markt aan kwaliteit en

voedselveitigheid stett," zegt CEO van Heleon Group Jan Timmer.

Yves De Groote

'De ideale hygiënische las is net zo makketijk
te reinigen als ongelast leidingwerk'

Hygiënisch ontwerp van insta[ta-
ties en productielijnen is van het
grootste betang voor de voedings-
e n fa rmaceutische i ndustrie.
Betangrijk zijn een gtad opper-
vlak (met een ruwheid van minder
dan 0,8 micrometer), geen dode
hoeken en spteten, waarin product
zich kan ophopen, en een uitste-
kende reinigbaarheid. Kwaliteits-
en voedsetvei l"igheidsprobtemen
moeten te a[[en tijde voorkomen
worden. Niet a[[een vanuit het
gezondheidsoogpunt van de con-
sument maar ook vanuit marke-
tingoogpunt. Een recat[ kost geld

maar imagoschade ook en duurt
langer. Voorkomen van problemen
is de boodschap.
De European Hygienic Engineering
& Design Group (Ehedg) ontwikkel"t

richtlìjnen voor het ontwerp van

zowel volledige proceslijnen a[s

voor afzonderLijke instal"l"aties en

componenten. Maar ook het lassen

van roestvast stalen leidingen
staat beschreven. Daarnaast gene-

reert het certificatieschema's voor
de reìniging van een groot aantal
componenten. Meer informatie
daarover vindt u op www.ehedg.nI
en wwwehedg.org.

EH EDG.GECERTIFICEERDE

POMPEN

Sinds de overname van Gi[[ain
& Co in Betgìë maken de Ehedg-
gecertificeerde pompen van Atfa
Laval deel uit van het brede pro-

ductenassortiment van de on-
derneming. Heleon Group [evert
verder ook buizen, leidingcom-

ponenten, afs[uiters, ftexibe[s
en instrumentatie aan de farma-
ceutische- en de voedingsmid-
detenindustrie. CEO Jan Timmer:
"Het grootste deel daarvan is niet
Ehedg-gecertificeerd omdat dit
geen verptichting is."
Minstens even betangrijk als het
certificaat voor het hygìënisch
ontwerp beschouwt de CEO de

expertise van de fabrikant op dit
vtak. "Een certificaat vergel"ijk
ik met een rijbewijs of diPtoma."
Timmer onderstreept hierbìj ook
het betang van vertrouwen in zijn
leveranciers. "Daarom zijn langdu-
rìge retaties zowel met onze [eve-
ranciers als met onze ktanten be-
tangrijk. We kennen niet alteen de

accountmanagers van onze [eve-
ranciers maar ook de productie- en

Wij overteggen met de eindktant
over de specificaties, de toleran-
ties, het ontwerp, de kwatiteit die
nodig is voor het productieproces
van een voedings- of farmaceu-
tisch bedrijf. De systeemìntegrator
houdt vooraI het ontwerp van de
vottedige instaltatie in het oog."
Uit technisch oogpunt staat ui-
teraard voorop wat het bedrijf
nodig heeft voor het leveren
van kwatiteit die zijn afnemers
witlen en wat de contractor kan

bouwen. Timmer: "We vertetten
de contractor wat hij met wetke
componenten kan reatiseren. 0p
zijn beurt laat de contractor zijn
ktant weten wetke instaU.atie hij
kan leveren en met wetke compo-
nenten." Tìjdens de bouw van de
instaltatie zorgt Heleon Group voor
de beschikbaarheid van de compo-

eisen van de verschittende schakels
en betrokken partijen, elk met hun

eìgen expertise," bestuit Timmer.

Na een studie werktuigbouwkunde is Jan Timmer
zijn carrière gestart als productspeciatist bij
technische groothandel Econosto, om vervol-
gens als adjunct-directeur Kenbri Valve BV

verder uit te bouwen. In het jaar 2000 begon
hij voor zichzelf en richtte hij Hel"eon BV op. In
2002 vond de acquisitie plaats van het in 1996
opgerichte PMA bvba en wijzigde de naam in
PMA-Heleon NV. Met de acquisitie van HotstaaI
BV in juti 2008 werd Heleon Group een feit en
sinds april 2013 is Heleon Group uitgebreid met
Heproftex BV. In het voorjaar van 2018 werd
Belgische marktteider en branchegenoot Giltain
& Co NV overgenomen.

JAN TIMMER
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