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BEDIA anturit ja kytkimet
BEDIA-anturitekniikka

Tankkianturi
Hydrauliöljy

Pintakytkin
Hydrauliöljy

Lämpötila-anturi
Hydrauliöljy

Tankkianturi
Polttoaine

Lämpötila-anturi
Ilma

Pintakytkin
Jäähdytysvesi

Lämpötila-anturi
Jäähdytysvesi

Pintakytkin
Polttoaine

Bedian virallisena edustajana Suomessa 
voimme tarjota aina uusimmat  tuotetiedot, 
edullisimmat hinnat sekä  nopeat ja 
 luotettavat  toimitukset.
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BEDIA pintakytkimet

PIntAkytkImEt
Öljylle

• CLS40/45-oil

Vedelle

• CLS40/45-water

SoVEllukSEt
Junasovellukset

• CLS20/25

Ajoneuvot ja moottorit

• CLS40/45

laivaluokituksilla

• CLS50/55

BEDIAn pintakytkimet ovat kapasitiivisia antureita ja eivät sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat erittäin luotettavia.

Bedia pintakytkimet ovat kapasitiivisia 
 antureita joissa ei ole liikkuvia osia.

Ne ovat suunniteltu ajoneuvokäyttöön ja 
kestävät todella kovia käyttö olosuhteita, 
 äärimmäisiä lämpötiloja, kovia iskuja ja 
 tärinää.

Bedia pintakytkimet toimivat 
 luotettavasti  nestemäisissä  aineissa 
 kuten moottori- ja hydrauliöljyssä, 
 jäähdytys- ja puhtaassa  vedessä, diesel 
 polttoaineessa. Lisäksi myös adBlue 
aineille löytyy oma pintakytkin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat moottorit, 
maatalouskoneet, hydrauli- sovellukset, 
 rakennuskoneet, erikoisajoneuvot jne.

Käyttämällä Bedia pintakytkimiä saat 
erittäin nopean ja luotettavan tiedon,   
kun jokin  nestetaso on alhainen. 

Bedia pintakytkimiä 
löytyy todella laaja  
valikoima erilaisilla:

•  liittimillä

•  asennuskierteillä

•  hälytyksen  
 ominaisuuksilla
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BEDIA pintakytkimet

mInImItASon VAlVontA

normaali hälytystoiminto

Päinvastainen hälytystoiminto Päinvastainen hälytystoiminto

mAkSImItASon VAlVontA

normaali hälytystoiminto
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ClS20/25 junasovellukset ClS40/45 ajoneuvo- ja 
moottorisovellukset

ClS50/55 pintakytkimet 
laivaluokituksilla

JunAStAnDArDI DIn En 50155 
PAloturVAllISuuSStAnDArDI  
DIn En 45545-2

ClS20
• käyttöjännite 9–36 V DC
ClS25
• käyttöjännite 4,5–18 V DC

Laajasti käytössä oleva pinta
kytkinsarja ajoneuvoihin ja  
moottoreihin.

ClS40
• käyttöjännite 9–36 V DC
ClS45
• käyttöjännite 4,5–18 V DC

luokItuSlAItokSEt  
ABS, BV, CCS, DnV, Gl, krS, lr, 
nkk, rInA, rmrS

ClS50
• käyttöjännite 9–36 V DC
ClS55
• käyttöjännite 4,5–18 V DC
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BEDIA tankkianturit

Bedia tankkianturit ovat  kapasitiivisia  antureita  
ja niissä ei ole liikkuvia osia.
Ne ovat suunniteltu ajoneuvokäyttöön ja  todella 
vaativaan ympäristöön. Bedia tankki anturit 
 kestävät todella kovia käyttöolosuhteita  kuten 
äärimmäisiä lämpötiloja, kovia iskuja ja tärinää.
Bedia tankkiantureiden pituudet voivat olla jopa 
2000 mm, ja 1200 mm ilman alatukea tankin 
pohjasta. Tämä kertoo miten vahva rakenteisia 
anturit ovat.
Bedia tankkiantureita on kahta  mallia, iTS60- 
sarja joka on diesel tyyppisille polttoaineille ja 
iTS65 joka on moottori- ja hydrauli öljylle.
Tankkiantureihin saa lisätoiminnon mittaussig-
naalin lisäksi. 
diesel tankkiantureihin saa lisäksi taso hälytyksen 
eli käytännössä yhdessä  anturissa on kaksi 
 anturia.
Hydrauli tankkiantureihin valitaan usein lisä-
toiminnon joka ilmoittaa öljyn lämpötilan.

Bedia  tankkiantureita 
on todella laaja 
 valikoima, voit   
mm. valita:

• asennus sovitteet

• kaapelin pituudet

• liittimet

• analogisignaalit

BEDIA tankkianturit toimivat 
 kapasitiivisella tekniikalla ja niissä  
ei ole liikkuvia osia. 
”Maailman parhaimmat tankkianturit”

ItS60
• polttoaineelle, diesel
ItS65
• öljylle, hydrauliöljylle
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BEDIA tankkianturit

tEknISEt tIEDot
• Kapasitiivinen mittaus
• Anturissa ei liikkuvia osia
• Laippakiinnitys: 5- ja 6-reikälaippa
• Signaalit: PWM, Jännite, mA, CAN1939
• Automaattinen kalibrointi, BIO-,  
talvi- ja kesädiesel

• Lisätoiminto integroitavissa:  
Tasohälytys tai lämpötilatieto
• Anturin pituus: 200-2000 mm

• Liitin ja kaapelipituus valittavissa

Bedia:n tekniset tiedot sisältävät todella paljon tietoa ja ovat hyvä työkalu,  
kun suunnitellaan uutta anturia.
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BEDIA lämpötila-anturit ja -kytkimet

BI-mEtAllI  
lÄmPÖtIlAkytkImEt
• Lämpötilakytkimet avaavat 
tai sulkevat piirin, kun määrätty 
lämpötila saavutetaan.

ElEktronISEt  
lÄmPÖtIlAkytkImEt
• Mittaavat lämpötilan Pt1000 
elementillä ja avaavat tai 
 sulkevat piirin, kun määrätty 
lämpötila saavutetaan.

lÄmPÖtIlA-AnturIt

• Mittaavat aineen lämpötilan 
esimerkiksi Pt1000, Pt100, KTY 
tai vastaavan anturielementin 
avulla.

ElEktronISEt  
lÄmPÖtIlA-AnturIt

• Mittaavat aineen lämpö
tilan Pt1000elementin avulla 
ja muuttaa signaalin jännite
signaaliksi esimerkiksi  
0,5 V – 4,5 V.
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muut BEDIA-tuotteet

BEDIA JÄnnItEmuuntImEt
• Muuntaa 24 voltin ajoneuvo-
jännitteen 12 volttiin.
• Nimellisvirrat: 3–30 A
• RoHs
• E1 sertifikaatti

BEDIA lIIttImEt, kAAPElIt JA 
kIErrEADAPtErIt
• Laaja valikoima liittimiä, välikaapeleita,  
jossa liitin asennettuna. 

BEDIA multISwItCh
• Pintakytkin, jossa kolme hälytystasoa. 

a. Normaali taso
b. Varoitus, alhainen taso
c. Hälytys, erittäin alhainen taso tai neste  
poistunut tankista

BEDIA PIntAkytkIn ClS10
• BEDIA CLS10-sarja korvaa  
valmistajien ”Cooper Standard” 
ja ”Robert Shaw” pintakytkimet, 
joiden valmistus on lopetettu.


