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BEDIA sensorer och brytare
BEDIA – sensor teknik

Tanksensor
Hydraulolja

Nivåvakt
Hydraulolja

Temperatur-sensor
Hydraulolja

Tanksensor
Bränsle, Diesel

Temperatur-sensor
Luft

Nivåvakt
Kylarvätska

Temperatursensor
Kylarvätska

Nivåvakt
Bränsle, Diesel

Som Bedias officiella återförsäljare i 
 Sverige kan vi offerera Er bästa priser och
snabbaste leveranser samt informera om 
de senaste produktnyheterna.
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BEDIA nivåvakter

NIVÅVAKTER
För Olja

• CLS40 / 45

För vatten

• CLS40 / 45

ApplIKATIoNER
Tågapplikationer

• CLS20 / 25

Fordon och Motorer

• CLS40 / 45

Klassifikationer

• CLS50 / 55

BEDIA:s nivåvakter är kapasitiva sensorer och har inga rörliga delar och är således väldigt funktionssäkra.

Bedia nivåvakter är konstruerade 
för bruk i fordon och sensorerna har 
inga rörliga delar och tål därför höga 
 temperaturer och vibrationer.

De fungerar pålitligt i vätskor  såsom 
 motor-, hydraulolja, dieselolja, 
 kylarvätska och vatten.

Dessutom har Bedia utvecklat en egen 
sensor för AdBlue.

Typiska användningsområden är 
 motorer jordbruksmaskiner, Hydraul- 
applikationer, specialfordon o.s.v.

Genom att välja Bedia nivåvakter kan du 
vara säker på att du får ett pålitligt alarm 
om vätskenivån är för låg. 

Bedia har ett stort 
urval nivåvakter med 
olika:

•  kontaktdon

• monteringsgängor

• alarmfunktioner
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BEDIA nivåvakter

ÖVERVAKNING AV MINIMI NIVÅ

Normal alarmfunktion

Omvänd alarmfunktion Omvänd alarmfunktion

ÖVERVAKNING AV MAXIMI NIVÅ

Normal alarmfunktion
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CLS20/25 
tågapplikationer

CLS40/45 fordons- och 
motorapplikationer

CLS50/55 nivåvakter med 
godkänningar av 
klassifikationssällskapen

TÅG Appl IKAToNER KRÄVER  
DIN EN 50155
BRANDSÄKERHETSSTANDARD
DIN EN 45545-2

CLS20
• bruksspänning 9–36 V DC
CLS25
• bruksspänning 4,5–18 V DC

Mycket använd nivåvakt inom  
fordons- och motorindustrin.

CLS40
• bruksspänning 9–36 V DC
CLS45
• bruksspänning 4,5–18 V DC

KlASSIfIKATIoNSSÄllSKAp
ABS, BV, CCS, DNV, Gl, KRS, lR, 
NKK, RINA, RMRS

CLS50
• bruksspänning 9–36 V DC
CLS55

• bruksspänning 4,5–18 V DC
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BEDIA tankgivare

Bedia tankgivarna är kapasitiva sensorer utan 
rörliga delar.
De är konstruerade att tåla typiska förhållanden 
i fordon. De tål höga temperaturer, hårda stötar 
och vibrationer.
Bedia tankgivarna kan vara upp till 2 m 
långa och dessutom vara 1.2 m långa utan 
 stödkonstruktion i tankens botten. Detta 
 beskriver hur robusta de är.
Bedia tankgivare finns i två olika modeller, 
ITS60-serien för Dieseloljor; BIO-, Vinteroch 
Sommardiesel. ITS65-serien för olja; Motor-, 
 Hydraul- och Transmissionsolja.
Till Diesel tankgivarna kan man dessutom välja 
en nivåsignal som alarmerar då dieseloljans nivå 
är på en viss nivå. Givaren innehåller således två 
sensorer!
Till oljetankgivaren ( ITS65 ) väljer man ofta 
 integrerad temperaturgivare som meddelar 
 hydrauloljans temperatur.

Bedia tankgivarna 
finns att få med olika:

• fastsättningar

• kabellängder

• kontaktdon

• analoga signaler

Bedia tankgivarna är kapasitiva  
sensorer utan rörliga delar.
”VÄRLDENS BÄSTA TANKGIVARE”

ITS60
• Bränsle, Diesel
ITS65
• Olja, hydraulolja
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Bedia tankgivare

TEKNISK INfoRMATIoN
• Kapasitiv mätning
• Givarna har inga rörliga delar
• Flänsmontering, 5- och 6-håls fläns
• Signal, PWM, Spänning, mA, CAN 1939
• Automatisk kalibrering BIO-, vinter-  
och sommardiesel

• Tilläggsfunktion;  
Integrerad nivå- eller temperatursignal
• Givarnas längder; 200–2000 mm

• Kontaktdon- och kabellängd  
väljs av kunden

Bedias tekniska ritningar innehåller mycket värdefull information och fungerar 
som ett bra verktyg då man väljer ny tankgivare.
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BEDIA temperaturgivare och brytare

BIMETAll  
TEMpERATUR BRYTARE
• Temperaturbrytaren öppnar 
eller stänger en kontakt då 
 önskad temperatur uppnåtts.

ElEKTRoNISK  
TEMpERATURBRYTARE
• Mäter temperaturen med 
Pt1000 mätelement och öppnar 
eller stänger en kontakt då 
 önskad temperatur uppnåtts.

TEMpERATURGIVARE

• Mäter vätskans  temperatur 
med mätelement Pt1000, 
PT100, KTY eller motsvarande.

ElEKTRoNISKA  
TEMpERATURGIVARE

• Mäter temperaturen med 
till exempel Pt1000 och 
 elektroniken omvandlar mät- 
resultatet till spänningssignal, 
0.5–4.5 V.
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Andra BEDIA-produkter

BEDIA 
SpÄNNINGSoMVANDlARE
• Omvandlar 24 V till 12 V
• Förbrukningsström; 3–30 A
• RoHs godkänd
• E1 sertifikat

BEDIA KoNTAKTDoN, KABElKoNTAKT-
DoN oCH MoNTERINGSADApTERS
• Stort sortiment av kontaktdon, 
 mellankablar med monterat kontaktdon, 
och olika monteringsadapters. 

BEDIA MUlTISwITCH
• Nivåvakt med tre alarmlägen. 

a. Normal nivå
b. Varningsnivå, låg nivå
c. ALARM, mycket låg nivå eller vätskan 
försvunnit

BEDIA NIVÅVAKT  
ClS10-SERIEN
• Bedia CLS10-serien ersätter 
nivåvakter av märken ”Cooper 
Standard” och ”Robert Shaw” 
vilkas produktion har upphört.


