
Gęstość cieczy
Densité du fluides admissibles
Allowedfluiddensity

0,75 à 1,50 g/cm³

Zasilanie
Caractéristiques électriques
Electric characteristics

230 VCA  - MAX 60 VA 

Prąd maksymalny
Pouvoir de coupure
Cut-out power

6 (4) A

Ciśnienie maksymalne
Pression de service admissible
Maximum pressure

2 bars

Temperatura maksymalna
Température maxi
Maximum temperature

125 °C  

Stopień ochrony
Indice de protection
Protection index

IP 68

Materiał pływaka
Corps 
Housing 

PVDF

Typ kabla
Type de câble 
Type of cable

PTFE  3 x 0,22 mm² 

Waga pływaka bez kabla
Poids flotteur sans câble
Float weight without cable

 90 g
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FR  - DETECTEUR DE NIVEAU TUBULAIRE
           Pour liquides très agressifs et hautes températures

Ce détecteur de niveau à flotteur tubulaire de petite taille, est 
équipé d’un câble en TEFLON et d'une enveloppe en PVDF 
spécialement conçus pour des liquides extrêmement 
agressifs, tels que par exemple l’acide sulfurique, et/ou les 
liquides chauds atteignant des températures allant jusqu’à 
125 °C.

T U B A  1 2 5  C

       -  LEVEL REGULATOR WITH EXTERNAL BALLAST
             For very aggressive liquids and high temperatures

This small tubular float level sensor is equipped with a 
TEFLON cable and a specially designed PVDF housing for 
extremely aggressive liquids, such as for example sulfuric acid 
and very hot liquids reaching temperatures up to 125 ° C.

Wymiary - Dimension - Dimensión 

+/-20°
Kąt pracy 

 Angle
Ángulo 

40 mm

KARTA KATALOGOWA - FICHE TECHNIQUE – TECHNICAL SHEET

AEA TECHNIQUE Sp. z o.o. · ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice 
tel.: +48 775 65 24 · email: info@aea-technique.pl · www.aea-technique.pl

100% wykonane we Francji Uchwyt na kabel

       
         - SYGNALIZATOR POZIOMU Z ZEWNĘTRZNYM   
          OBCIĄŻNIKIEM
          Dla bardzo agresywnych cieczy i wysokich
            temperatur     
Ten pływakowy sygnalizator poziomu cieczy (NO lub NC) jest 
ekonomiczną wersją BIP STOP. Technicznie jest podobny do 
BIP STOP, ale jest wyposażony w kabel z wysokiej jakości PVC.
Dzięki szerokiemu kątowi pracy wynoszącemu 100°, BIP ECO 
chroni silnik pompy oraz elementy układu elektrycznego 
przed ciągłym włączaniem i wyłączaniem. Cecha ta jest 
niezwykle istotna w przypadku cieczy wzburzonych.
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DZIAŁANIA - FONCTIONNEMENT – OPERATION 

2

OPRÓŻNIANIE - VIDANGE – EMPTYING 

WYŁ

Podłączanie  

Connection 

Conexión

Le pompage permet de vider le 
liquide.

NAPEŁNIANIE - REMPLISSAGE – FILLING 

Pumping allows to empty the 
liquid

Le liquide atteint le flotteur qui 
en basculant donne le signal à la 
pompe de démarrer pour la 
vidange

The liquid reaches the float which 
by tilting gives the signal to the 
pump to start for emptying

Le pompage s'interrompt dès 
que le régulateur bas revient en 
position verticale 

The pumping stops as soon as 
the low regulator returns to the 
vertical position

WYŁ

Podłączenie  

Connection 

Conexión

La pompe  permet de remplir  
la cuve.

The pump is used to fill the 
tank.

Le remplissage commence dès 
que le régulateur bas revient en 
position verticale 

The filling starts as soon as the 
low regulator returns to the 
vertical position

Le remplissage s'interrompt dès 
que le régulateur haut bascule

The filling stops as soon as the 
high level regulator switches
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Pompa opróżnia zbiornik.Poziom cieczy dosięga pływaka, 
przechylając go, i wysyła do 
pompy sygnał, aby rozpoczął 
opróżnianie

Opróżnianie zostaje natychmiast 
zatrzymane po powrocie pływaka 
do pozycji pionowej

Pompa napełnia zbiornik. Napełnianie zostaje natychmiast 
zatrzymane po przechyleniu się 
pływaka wysokiego poziomu

Napełnianie zostaje rozpoczęte 
natychmiast po powrocie 
pływaka do pozycji pionowej
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