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Mer än två tredjedelar av de nybyggda lastbilarna  
för Skandinavien använder Wema nivågivare. Detta  
är tillförlitlighet och kvalitet!



Sedan Wema grundades 1986 har vi 
levererat högkvalitativa nivågivare och 
instrument i allt större antal och allt fler 
branscher. Den årliga produktionen över-
stiger en miljon enheter, och många av 
de första enheterna är fortfarande i drift. 
Under åren har vi fått ett internationellt 
anseende tack vare de mest tillförlitliga 
nivågivarna och instrumenten i var och en 
av våra marknader.

Wema har fyra huvudsakliga marknadsin-
riktningar: tunga fordon, marin-, jord-
bruks- och entreprenadindustrin. Wema 
levererar många typer av nivågivare till 
vätskor, och har ett produktsortiment som 
även inkluderar AdBlue kvalitetssensorer, 
temperatur- och trycksensorer samt 
instrument för motorövervakning.

Som leverantör till dessa branscher, 
uppfyller Wema alla relevanta interna-
tionella standarder. Wemas strategi är 
att kontinuerligt förbättra kvaliteten och 
tillförlitligheten, för att överträffa alla krav 
med bred marginal.

Wema tror inte på en “take it or leave it” 
strategi. I praktiken är alla de produkter 
vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar 
för specifika behov. Wema har en effektiv 
organisation för utveckling av produkter till 
marknaden, och ett brett utbud av testan-
läggningar för att säkerställa produktens 
kvalitet. Vårt perspektiv i alla leveranser till 
våra kunder är alltid långsiktigt. Wema har 
kunskapen, lösningarna och flexibiliteten 
för att möta dina behov.

Wema – ökar din  
prestanda och tillförlitlighet
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Modell TX
Sug- och returrör för motor
och motorvärmare. Kan enkelt
anpassas till olika tankformer.
Skräddarsydda anslutningar.  
54 mm bajonettanslutning.

Modell  TN
Sug- och returrör för motor. Skräddarsydda 
anslutningar. Går även att få med avluftning.  
Kan enkelt anpassas till olika tankformer.  
SAE håltagning. Modell TQ2

Dubbla sug- och returrör för
motor. Även sug- och returrör
för motorvärmare. Kan enkelt
anpassas till olika tankformer.
Skräddarsydda anslutningar.  

54 mm bajonettanslutning.

Nivågivare bränsle
Skräddarsydda med hänsyn till:
• givarens längd
• sug- och returrörens dimensioner
• integrerade sug- och returrör till motorvärmaren (gäller TX och TQ2)
• utsignal såsom resistans, spänning eller ström
• kabeltyp och längd

Modell S3
Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue 

och andra vätskor. Går även att få med  
temperatursensor. Tillverkad i rostfritt  

syrafast stål. Rörgänga R 1¼”. 

Modell S5
Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, 

AdBlue och andra vätskor. Går även att få 
med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt 

syrafast stål. SAE håltagning. 
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Nivågivare AdBlue

Modell TV3
Integrerad sug och retur av AdBlue.  
Kylvattenkrets för uppvärmning.  
Temperaturgivare. 80,5 mm bajonettfattning.

Skräddarsydda med hänsyn till:
• givarens längd
• filter och filtrets position
• sug- och returrörens dimensioner
• ohm värden
• kabeltyp och längd

Modell TZLQ
Integrerad sug och retur av AdBlue.

Kylvattenkrets för uppvärmning.
Temperaturgivare. Inklusive sensor 

för mätning av AdBluekvalitet.  
102,4 mm bajonettfattning.

Modell TU
För nivå- och temperaturmätning  
av AdBlue. Kan anpassas till olika 
tankformer. 54 mm bajonettanslutning.
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Nivågivare vatten, hydraulolja och andra vätskor
Skräddarsydda med hänsyn till:
• givarens längd
• ohm värden/ utsignal
• kabeltyp och längd

Modell S5
Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, 
AdBlue och andra vätskor. Går även att få 
med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt 
syrafast stål. SAE håltagning.

Modell S3
Lämplig för bränsle, hydraulolja,  
vatten, AdBlue och andra vätskor.  
Går även att få med temperatur- 
sensor. Tillverkad i rostfritt syrafast 
stål. Rörgänga R 1¼”. 

Modell S3H
Lämplig för grå- och svartvatten, bränsle, 

hydraulolja, vatten, AdBlue och andra  
vätskor. Går även att få med temperatur-

sensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål med 
ett skyddande rör. Rörgänga R 1¼”. 

Kontaktdon 
Flera olika modeller av kontaktdon  

kan monteras på givarna, här  
nedan är några exempel.

Deutsch DT04-2P

Murr Valve Plug Form B

Murr M12
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Övriga produkter
Andra produkter som finns:
•  instrument för nivå- och motorövervakning
•  monteringstillbehör till S3 nivågivare
•  vatten- och oljetemperaturgivare
•  avgastemperaturgivare
•  oljetrycksgivare

Instrument
Wema tillverkar ett brett sortiment av  

högkvalitativa instrument för nivå- och  
motorövervakning. Alla instrumenten är  

52 mm i diameter bortsett från varvräknaren  
som är 85 mm. Instrumenten finns i svart och vitt.

Vatten- och oljetemperaturgivare
Fungerar både till olje- och kylvattentemperatur. 
Kopplas till Wemas olje- eller vattentemperatur-

instrument. Mätområde: 0-120°C

Avgastemperaturgivare
Avgastemperaturen visar snabbare än 

oljetryck- och kylvatteninstrumenten om 
det är oegentligheter i motorn. Kopplas till 

Wemas avgastemperaturinstrument.  
3,5 meter kabel. Mätområde: 0-800°C.

Oljetrycksgivare
Kopplas till Wemas oljetrycks-
instrument. 1/8” NPTF gänga. 

Passar de flesta motorer  
där jordningen är i motorn.  

Mätområde: 0-5 bar  
eller 0-10 bar.

Monteringstillbehör till S3 nivågivare
Monteringstillbehör och adaptrar för de 
vanligaste hålbilderna till R 1¼” finns.



Frigus AB
E A Rosengrens gata 4,  421 31 Västra Frölunda

Telefon 031-45 61 00, fax 031-45 61 18
www.frigus.se    E-post. info@frigus.se    www.wemasystem.se

www.wemasystem.se
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Wema – Sensing the future 


