
Hardy Process Solutions biedt een brede lijn van 
procesweeginstrumenten, weegcellen, sensoren en 
schalen voor gebruik in een verscheidenheid aan 
toepassingen, waaronder mengen, vullen, doseren, 
controlewegen, snelheidsregeling ,bewaking, 
gewichtsverdeling en vullen/afgeven.

Hardy Process Solutions is sinds 1918 toonaangevend op 
de industriële markt en staat bekend om zijn innovatieve 
benaderingen van precisie-instrumentatie en sensoren. Het ontwerpen 
van innovatieve, toonaangevende producten, die tijd en geld besparen, is niet genoeg. 

De producten van Hardy moeten ook functies bieden die op de veiligheid en het welzijn van 
uw mensen letten, evenals de nauwkeurigheid van uw product. Sinds 1984 hebben ze een 
volledige productlijn van weegoplossingen voor proces en verpakking ontwikkeld.

Flintec is een toonaangevende fabrikant van precisieweegtechnieken die zijn ontworpen 
voor gebruik in een breed scala van industriële sectoren. Flintec's  sensoren zijn vervaardigd 
met behulp van uiterst precieze machines en worden voortdurend gecontroleerd op 
nauwkeurigheid.

Elk product dat wordt gefabriceerd door Flintec, wordt grondig getest en voldoet aan de 
ISO9001- en ISO13485-vereisten, wat kwaliteit en precisie garandeert.

Routeco heeft de kennis en middelen om uw onderneming in process solutions - en/ of 
weegprojecten te ondersteunen, of u te helpen bij het specifi ceren van een aankomend nieuw 
project.
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Flintec Beam Load Cells

De shear beam load cell reeks van Flintec is ideaal voor 
alle industriële weegschalen en algemene meettoepassingen.
De load cell-familie van het bundeltype, ook wel 
buigbelastingcel genoemd, is meestal het meest 
gebruikt vanwege de verscheidenheid aan beschikbare 
opties. Toepassingen omvatten vulmachines, industriële 
vloerweegschalen, tank- en siloweging, plus diverse 
toepassingen in voertuigweegsystemen aan boord, medische 
apparatuur en procesregeling, waarbij een shear-beam-
installatie met loadcell vereist is.

Rockwell Allen-Bradley PLC Plug-In Modules

Als een wereldwijde partner van het Rockwell Automation 
Encompass PartnerNetwork ™ -programma is 
Hardy Process Solutions beter gepositioneerd om 
naadloze oplossingen te bieden met directe PLC-backplane-
connectiviteit, Add On Profi les (AOP), Faceplates / Add-on-
instructies en voorbeeldprogramma's. 

Door deze samenwerking biedt Hardy Rockwell Automation-
klanten de Encompass Approved best-of-breed industriële 
weegtechnologie om de meest uitgebreide meet- en 
regelingsoplossingen te leveren die wereldwijd beschikbaar zijn.

HI 6600 Series Weight Processors en HI 4050+ Controllers 

De HI 6600-serie is een modulair systeem van weegprocessors 
die tot 28 kanalen snelle, stabiele hoge-resolutie 
gewichtsafl ezingen leveren aan PLC's, PAC's en DSC's via een 
enkele veldbusnetwerkverbinding.

Ideaal voor toepassingen waarbij meer dan één kanaal nodig 
is, zoals voorraadtankfarms, batchingsystemen en multi-head 
vulmachines.

De HI 4050+ is een snelle gewichtscontroller met hoge 
resolutie die helpt uw processtappen te verminderen, uw 
productiedoorvoer te versnellen en de kwaliteit en veiligheid 
van uw eindproduct te verbeteren. De HI 4050+ fungeert als 
een front-end gewichtscontroller voor een PLC-, pc- of DCS-
systeem. Het werkt ook als een stand-alone gewichtscontroller 
of monitor.


