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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 37557

WEKA typ 37557
Magnetisk elkontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Mini utförande för låg spänning
Med kabel

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 37557/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
37557/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
37557/10 med 10 meter kabel
37557/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 100V

max. 0,5A
max. 10VA
max. 10W

Kontakt-Material: Rhodium
Slutningstid: ca. 5 ms
Stabiliseringstid: ca. 0,5 ms
Skyddsform: IP68 (EN 60529)

Material: Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: Mässing nickelplätterad, 3...6 mm
Tätning: Neopren (CR), Perbunan (NBR)
Kabel: LiYY, grå, Ø 5,2 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,50 mm2
Tråd färger WH (white) vit, BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 37589

WEKA typ 37589
Magnetisk elkontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Mini utförande för låg spänning
Med stickkontakt

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 37589 Med stickkontakt, utan kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Kabelansl. pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 100V

max. 0,5A
max. 10VA
max. 10W

Kontakt-Material: Rhodium
Slutningstid: ca. 5 ms
Stabiliseringstid: ca. 0,5 ms
Skyddsform: IP68 pluggad och låst (EN 60529)

Material: Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelanslutning: Mässing nickelplätterad
Tätning: PA66 (UL 94 HB)
Insats: 2-pol, Ni + 0.8ym Au
Anslutning: Löd-terminal
Kabel kärnor: 0,25 mm2 / AWG 24
Kbeldiameter: 3,5…5mm
Klisterettikett: Polyester, blå, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NN

Typ 31130-NN
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Standard, med kabelgland av plast

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NN/3 med 3 meter kabel
31130-NN/5 med 5 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NN/10 med 10 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NN/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYY, grå, Ø 5,4 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter:
30...40 mm och 40...57 mm 
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NN

Typ 31160-NN
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Standard, med kabelgland av plast

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NN/3 med 3 meter kabel
31160-NN/5 med 5 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NN/10 med 10 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NN/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger: WH (white) vit
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!



Sida 5(26)

KLINGER Sweden AB, Kontovägen 3, 175 62 Järfälla │ Tel. 010-199 87 00 │ Fax. 08-739 21 30 │ info@klinger.se │ www.klinger.se

 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NP

Typ 31130-NP
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med stickkontakt M12 A

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NP • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Stickkontakten pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil • () Färger för IEC 61076-2-101 kablage
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Stickkontakt: M12 A, IEC 61076-2-101
Zink formgjuten, förnicklad
PA (Polyamide)
Klisterettikett: Polyester, vit, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Tillbehör anslutningskontakt Typ 88045 M12-A, rakt utf.
Typ 88046 M12-A, vinkelutf.

Material PA (Polyamide), IP67
för kabel diameter 6…8 mm
skruvklämmor 0,75qmm
rak eller vinkel

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!



Sida 6(26)

KLINGER Sweden AB, Kontovägen 3, 175 62 Järfälla │ Tel. 010-199 87 00 │ Fax. 08-739 21 30 │ info@klinger.se │ www.klinger.se

 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NP

Typ 31160-NP
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med stickkontakt M12 A

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NP • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Stickkontakten pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil • () Färger för IEC 61076-2-101 kablage
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Stickkontakt: M12 A, IEC 61076-2-101
Zink formgjuten, förnicklad
PA (Polyamide)
Klisterettikett: Polyester, vit, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Tillbehör anslutningskontakt Typ 88045 M12-A, rakt utf.
Typ 88046 M12-A, vinkelutf.

Material PA (Polyamide), IP67
för kabel diameter 6…8 mm
skruvklämmor 0,75qmm
rak eller vinkel

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NW

Typ 31130-NW
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Högtemperatur, för mediumtemperatur <+350°C

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NW/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NW/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NW/10 med 10 meter kabel
31130-NW/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: Mässing, förnicklad, 5…10mm
Tätning: FKM (Viton) / Fluorelastomer
Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger: BU (blue) blå,
BN (brown) brun
Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+350°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NW

Typ 31130-NW
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Högtemperatur, för mediumtemperatur <+350°C

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NW/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NW/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NW/10 med 10 meter kabel
31160-NW/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: Mässing, förnicklad, 5…10mm
Tätning: FKM (Viton) / Fluorelastomer
Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 6,2 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger: WH (white) vit,
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+350°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NA

Typ 31130-NA
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med skärmad kabel

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NA/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NA/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NA/10 med 10 meter kabel
31130-NA/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiCY/EB, blå, Ø 5,8 mm
Skärmning: skärmad, men inte ansluten
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NA

Typ 31160-NA
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med skärmad kabel

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NA/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NA/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NA/10 med 10 meter kabel
31160-NA/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiCY/EB, blå, Ø 6,2 mm
Skärmning: skärmad, men inte ansluten
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NK

Typ 31130-NK
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med stickkontakt

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NK med stickkontakt, utan kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Kabelansl. pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP67 - kopplad och låst

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Stickkontakt: mässing, förkromad
Tätning: Perbunan (NBR)
Insats: 3-pol + PE
Anslutning: löd-terminal
Kabel trådar: max 1 mm
Kabeldiameter: 6-8 mm
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!



Sida 12(26)

KLINGER Sweden AB, Kontovägen 3, 175 62 Järfälla │ Tel. 010-199 87 00 │ Fax. 08-739 21 30 │ info@klinger.se │ www.klinger.se

 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NK

Typ 31160-NK
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med stickkontakt

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NK med stickkontakt, utan kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Kabelansl. pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP67 - kopplad och låst

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Stickkontakt: mässing, förkromad
Tätning: Perbunan (NBR)
Insats: 3-pol + PE
Anslutning: löd-terminal
Kabel trådar: max 1 mm
Kabeldiameter: 6-8 mm
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

-50°C...+150°C
-20°C...+80°C

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NT

Typ 31130-NT
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kopplingsbox

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NT med kopplingsbox, utan kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Kabelansl. pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP65 - vid godkänd installation

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabelgland: PA6, grå
- Insats: NBR
Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm
Kabeldiameter: 3-8 mm
Klisterettikett: Polyester, gul, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NT

Typ 31160-NT
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kopplingsbox

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NT med kopplingsbox, utan kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
• Kabelansl. pekandes nedåt

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP65 - vid godkänd installation

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabelgland: PA6, grå
- Insats: NBR
Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm
Kabeldiameter: 3-8 mm
Klisterettikett: Polyester, gul, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NB

Typ 31130-NB
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kopplingsbox, högtemp. utf. <+300°C

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NB med kopplingsbox, hög temp., utan kabel
• Monterad på motsatta sidan om visardelen.

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil • Kabelansl. pekandes nedåt
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP65 - vid godkänd installation

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm
Tätning: Silikon (SI)
Kabelgland: mässing, förnicklad
Insats: PVDF
Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm
Kabeldiameter: 4-8 mm
Klisterettikett: Alu, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+300°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!



Sida 16(26)

KLINGER Sweden AB, Kontovägen 3, 175 62 Järfälla │ Tel. 010-199 87 00 │ Fax. 08-739 21 30 │ info@klinger.se │ www.klinger.se

 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NB

Typ 31160-NT
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kopplingsbox, högtemp. utf. <+300°C

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NB med kopplingsbox, hög temp., utan kabel
• Monterad på motsatta sidan om visardelen.

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil • Kabelansl. pekandes nedåt
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP65 - vid godkänd installation

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm
Tätning: Silikon (SI)
Kabelgland: mässing, förnicklad
Insats: PVDF
Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm
Kabeldiameter: 4-8 mm
Klisterettikett: Alu, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+300°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NI

Typ 31130-NI
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Egensäkert utförande: II 2GD T85°C EEx ia IIC T6 ZELM 03 ATEX 0156

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NI/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NI/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NI/10 med 10 meter kabel
31130-NI/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Elektrisk karakteristik: Ui = max. 250V
li = max. 1A

Skyddsform: IP68 - 10 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 5,8 mm (110pF, 0.7μH/m
Skärmning: skärmad, men inte ansluten
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C -50°C...+135°C -50°C...+100°C -50°C...+85°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C
Temperaturklass: T3 (+200°C) T4 (+135°C) T5 (+100°C) T5 (+80°C)
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, 
kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänlig     Klammer 
För rör diameter: Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm Typ 84043
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NI

Typ 31160-NI
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Egensäkert utförande: II 2GD T85°C EEx ia IIC T6 ZELM 03 ATEX 0156

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NI/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NI/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NI/10 med 10 meter kabel
31160-NI/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Elektrisk karakteristik: Ui = max. 250V
li = max. 1A

Skyddsform: IP68 - 10 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 6,2 mm (110pF, 0.7μH/m
Skärmning: skärmad, men inte ansluten
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C -50°C...+135°C -50°C...+100°C -50°C...+85°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C
Temperaturklass: T3 (+200°C) T4 (+135°C) T5 (+100°C) T5 (+80°C)
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, 
kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänlig     Klammer 
För rör diameter: Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm Typ 84043
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-ND

Typ 31130-ND
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Explosionssäkert utförande: II 2GD T85°C EEx d IIC T6 ZELM 03 ATEX 0190

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-ND/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-ND/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-ND/10 med 10 meter kabel
31130-ND/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: mässing, förnicklad, 7…9 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: PVC, olje och bensinbeständig, Ø 7,3 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2 (2 + PE)
Tråd färger BN (brown) brun
BU (blue) blå, GN/YE (green/yellow) grön/gul
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C -50°C...+135°C -50°C...+100°C -50°C...+85°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C
Temperaturklass: T3 (+200°C) T4 (+135°C) T5 (+100°C) T5 (+80°C)
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, 
kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänlig     Klammer 
För rör diameter: Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm Typ 84043
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-ND

Typ 31160-ND
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Explosionssäkert utförande: II 2GD T85°C EEx d IIC T6 ZELM 03 ATEX 0190

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-ND/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-ND/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-ND/10 med 10 meter kabel
31160-ND/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: mässing, förnicklad, 7…9 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: PVC, olje och bensinbeständig, Ø 8,2 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 4 x 0,75 mm2 (3 + PE)
Tråd färger BN (brown) brun, BU (blue) blå,
BK (black) svart, GN/YE (green/yellow) grön/gul
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C -50°C...+135°C -50°C...+100°C -50°C...+85°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C -20°C...+80°C
Temperaturklass: T3 (+200°C) T4 (+135°C) T5 (+100°C) T5 (+80°C)
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, 
kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänlig     Klammer 
För rör diameter: Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm Typ 84043
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NM

Typ 31130-NM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kabelgland av mässing

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NM/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NM/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NM/10 med 10 meter kabel
31130-NM/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NM

Typ 31160-NM
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kabelgland av mässing

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NM/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NM/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NM/10 med 10 meter kabel
31160-NM/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NS

Typ 31130-NS
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med kabelgland av rostfritt syrafast stål, för högsta kemiska resistens

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NS/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NS/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NS/10 med 10 meter kabel
31130-NS/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 250V

max. 1,3A
max. 80VA
max. 80W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: 1.4436, 5…10 mm
Tätning: FPM (Viton)
Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31160-NS

Typ 31160-NS
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kabelgland av rostfritt syrafast stål, för högsta kemiska resistens

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31160-NS/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31160-NS/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31160-NS/10 med 10 meter kabel
31160-NS/20 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga: max. 230V

max. 1A
max. 60VA
max. 60W

Skyddsform: IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: 1.4436, 5…10 mm
Tätning: FPM (Viton)
Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 6,2 mm
Skärmning: Icke skärmad
Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun, GN (green) grön
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NA-NAM

Typ 31130-NA-NAM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med Namur krets

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NA-NAM/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NA-NAM/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NA-NAM/10 med 10 meter kabel
31130-NA-NAM/10 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil (med Namur - resistor nätverk)
Brytförmåga: U i max. 10.6V

I i max. 60mA
P i max. 200mW

Skyddsform: IP68 - 10 bar (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
Tätning: Perbunan (NBR)
Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 5,8 mm (110pF, 0.7μH/m
Skärmning: skärmad, men inte ansluten
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger WH (white) vit
BN (brown) brun
Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+150°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Enligt EN50020, paragraf 5.4, kontakten räknas som en simpel apparat (EEx ia IIC) och kan användas i explosionsfarliga
miljöer. Den är inte typ godkänd enligt regler 94/9/EC.
För utvärdering av NAMUR krets och en kompletterande egensäker drift apparat (Eex ia IIC) rekommenderar vi en
kontaktförstärkare från företaget "Stahl" eg. typ 9350-..-..-..
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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 Magnetiska elkontakter
 WEKA typ 31130-NW-NAM

Typ 31130-NW-NAM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med Namur krets, hög temperatur upp till +250°C

Funktion 
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt
motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens
magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i
vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar
genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att
vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder: 31130-NW-NAM/3 med 3 meter kabel • Monterad på motsatta sidan om visardelen.
31130-NW-NAM/5 med 5 meter kabel • Kabeln pekandes nedåt
31130-NW-NAM/10 med 10 meter kabel
31130-NW-NAM/10 med 20 meter kabel

Kontaktfunktion: SPST: on-off, bistabil (med Namur - resistor nätverk)
Brytförmåga: U i max. 10.6V

I i max. 60mA
P i max. 200mW

Skyddsform: IP68 (EN 60529)

Material Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
Tätning: FKM (viton) / Fluorelastomer
Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9mm
Skärmning: icke skärmad
Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
Tråd färger BU (blue) blå
BN (brown) brun
Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text

Mediumtemperatur: -50°C...+250°C
Omgivningstemperatur: -20°C...+80°C
Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
• Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
• Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret
För rör diameter: Klammer 
30...40 mm och 40...57 mm Typ 80648
57...80 mm Typ 84043

Övrigt:
Enligt EN50020, paragraf 5.4, kontakten räknas som en simpel apparat (EEx ia IIC) och kan användas i explosionsfarliga
miljöer. Den är inte typ godkänd enligt regler 94/9/EC.
För utvärdering av NAMUR krets och en kompletterande egensäker drift apparat (Eex ia IIC) rekommenderar vi en
kontaktförstärkare från företaget "Stahl" eg. typ 9350-..-..-..
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
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