
PENTRONIC  Skandinaviens ledande tillverkare av industriella temperaturgivare

ska fungera, måste ytan vara helt slät, utan 
bubblor . Därav förbudet mot silikon i obun-
den form, t ex handkräm, på fabriksområdet.
Lika viktig är rätt temperatur i hela ugnen 
under härdningen av färgen. Om det blir för 
varmt, missfärgas lacken. Dessutom förbru-
kas allt dyrare energi i onödan.

– Om temperaturen är för låg, härdar inte 
färgen ordentligt. Kvaliteten försämras och 
leder till kassation, förklarar Sylvia Sundell.
Traditionell pulverfärg härdar vid 180°C 
under 10 minuter. Det finns en viss marginal 
och det räcker med att det blir rätt på hela 
grader. Men det är nog så komplicerat i en 
härdningsugn som produkterna passerar 
hängande i transportbanor. 

– Genom en av ugnarna går tre parallella 
banor. Det räcker inte med att det är rätt 
temperatur i ugnen, varje produkt måste 
hålla rätt temperatur under en viss tid, säger 
Arne Johansson.

Resande logger
Lösningen är en resande DataPaq-logger från 
Pentronic. Loggern ligger i ett värmeskyd-
dande skal och mäter med hjälp av ett antal 
termoelement fästa i produkterna. Loggern 
åker med genom ugnen. Efteråt tankas 
mätvärdena över till en dator. Resultatet är 
en temperaturprofil på produktnivå.

Mätning på produktnivå
ger lack av högsta kvalitet

Man behöver inte gå in i fabriken, för att 
upptäcka att högsta kvalitet är ledordet 
för Elfa. På staketet runt fabriksområdet 
finns förbudsskyltar mot silikon.

– Silikon kan ge så kallade fiskögon i lacken. 
Den ska vara perfekt, säger Arne Johansson, 
tekniskt ansvarigt för lackeringsavdelningen.

För tekniker och ingenjörer är Elfa elektro-
nik från antenn till jord, men på fabriken i Väs-
tervik handlar det om förvaringssystem, med 
andra ord trådbackar, hyllor och en massa 
andra detaljer som teveprogram och tidningar 
om heminredning älskar att använda. 

– För länge sedan var vi samma företag, 
berättar fabrikschefen Sylvia Sundell. Nu för 
tiden är förvarings-Elfa med rötter i kultförkla-
rade Sparring-hyllan mest känt av de båda 
och marknadsledare inom området i Sverige. 
När konsumenten får välja, går kvalitet före 
lägsta pris och så är det även på viktiga 
exportmarknader som USA och Australien.

– Som konsument förväntar jag mig att  
backarna går att dra ut om tio år, säger Arne 
Johansson.

Extra bra glid
För att lyckas med konststycket krävs per-
fekt lackering. Elfa använder pulverfärg som 
ger extra bra glid år ut och år in. För att det 

– Det räcker inte med att mäta temperaturen i ugnen, varje produkt måste hålla rätt tempe-
ratur för att garantera högsta kvalitet, säger Sylvia Sundell och Arne Johansson på Elfa.

Kurs på 
hemmaplan

Tycker du att en genomgång i tempe-
raturmätning kunde behövas på företa-
get? Pentronic anpassar ett kurs paket 
på ½, 1 eller 2 arbetsdagar till dina 
förutsättningar. Passa på att diskutera  
mätuppkopplingar, kalibreringsrutiner 
och liknande med kursledaren. Läs 
mer på www.pentronic.se

– Vi kontrollerar att ugnarnas inställningar 
stämmer med hjälp av loggern någon gång i 
månaden och när vi inför nya produkter eller 
ny pulverfärg, berättar Arne.

Mätningarna används sedan för att styra 
ugnen så att förutsättningarna blir de rätta 
för varje produkt, varje gång. 

Elfa är en av landets största förbrukare av 
pulverfärg och ligger i spetsen av teknikut-
vecklingen. Trenden är lägre härdningstem-
peraturer, för att sänka energiförbrukningen. 
Samtidigt blir marginalerna allt mindre, vilket 
kräver noggrannare mätning.

Hög leveranssäkerhet
Elfa visar värdet av noggrann temperaturmät-
ning. Företagets produkter är flitigt kopierade, 
men tack vare långt gången automatisering 
och hög kvalitet ökar Elfa sina marknads-
andelar. Genom att ha full kontroll på alla 
parametrar, minimeras antalet fel vilket i sin 
tur ger hög leveranssäkerhet. För de stora 
butikskedjorna, som säljer Elfas produkter, 
duger det inte med att det kommer en con-
tainer med varor om två månader. Kanske. 
Rätt produkter av rätt kvalitet ska levereras 
i rätt tid.

Och i slutänden värdesätter konsumenter 
över hela världen produkter som håller vad de 
lovar och som i USA säljs med livstids garanti. 
Med ett sådant åtagande håller det inte att 
mäta temperatur på ett ungefär.

Elfa är marknadsledande på förvaringssystem 
tack vare hög kvalitet och säkra leveranser.
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Pentronic har ett stort antal stålkvaliteter 
på lager. Allt är spårbart med certifikat.
Men dålig överensstämmelse mellan olika 
standarder skapar förvirring
– Det har hänt av vi skickat material på 
analys, för att vara på den säkra sidan, 
säger konstruktören Staffan Hällmar.

Svenska kunder kan Svensk Standard som ett 
rinnande vatten. Som exempel beställs ofta 
dykfickor och skyddsrör i kvalitet SS2343, 
det mest använda molybdenlegerade rostfria 
stålet. Utländska kunder har samma relation 
till amerikansk standard eller tyska Werkstoff. 
– Idag är det europanormen som gäller och 
vi översätter kundens önskemål till den, 
förklarar Staffan.

Viktigt att veta
Till sin hjälp har Pentronics konstruktörer en 
korsreferenstabell. Det räcker med en snabb 
titt i tabellen för att se att det inte alltid är så 
självklart. Ett exempel är rostfritt stål 316L 
enligt amerikansk standard. Det motsvarar 
tre olika varianter enligt EN: 1.4404, 1.4432 
och 1.4435. 
– I det läget är det viktigt för oss att veta var 
utrustningen ska sitta och vilka krav omgi-
vande miljö ställer, säger Staffan.
Pentronic köper de mest förekommande 

Spårbarhet och analys skapar ordning  
i standardförvirring

stålkvaliteterna direkt från stålverk, medan 
mindre frekventa sorter beställs från grossist. 
De köper i sin tur material från stålverk över 
hela världen.

– Grossisterna och deras leverantörer är inte 
alltid överens med oss vilket stål som motsva-
rar den EN-norm vi föreskrivit i beställningen. 
Normalt kan vi gå tillbaks till certifikatet och 
se legeringens sammansättning. I enstaka fall 
har vi låtit göra analyser för att vara helt säkra.

Kan stoppa svetsning
Stålets kvalitet kan vara avgörande för såväl 
mätprestanda som utrustningens livslängd 
i den specifika miljön. Det finns också fall 
där fel material gör det omöjligt att använda 
utrustningen. Staffan ger ett exempel:
– I Tyskland är det vanligt med titanförstärkt 
stål. Det kan inte svetsas ihop med andra 
legeringar. Om givaren skruvas fast, är det inga 
problem. Om den ska svetsas fast, måste man 
vara säker på att båda kontaktytorna endera 
är titanfria eller titanförstärkta.
 Ordning på stålets verkliga kvalitet är extra 
viktigt för Pentronic, som tillverkar givare efter 
kundens specifikationer, optimerade för en 
viss uppgift.   
 På Pentronics hemsida, www.pentronic.se, 
finns en korsreferenstabell med de vanligaste 
stålsorterna. Se rutan med ”Nyttiga länkar” 
och ”Pentronics stålguide” på berörda pro-
duktsidor.

Produktionen opåverkad 
av utbyggnad
Utbyggnaden av Pentronics fabrik i Väs-
tervik har inte påverkat produktionen eller 
leveranstiderna.
– Alla våra anställda har gjort ett fantas-
tiskt jobb när det var som rörigast. Allt har 
levererats i tid, säger den tekniske chefen 
Lars Björkvik.

Pentronic har två fabriker, den ursprungliga 
ligger i Verkebäck söder om Västervik. Här 
finns administration, utveckling, laboratorium 
och specialtillverkning. Längre serier produ-
ceras i fabriken i Västervik, som har byggts 
ut under sommaren.
– Vi har fördubblat ytan för montering, vilket 
gör att vi står väl rustade när våra kunders 
produktionsvolymer ökar, säger Lars Björkvik.
De stora ingreppen i fastigheten skedde när 
Sverige hade semester. Under en period 
flyttades delar av tillverkningen till Verke-
bäck. Nu är de gamla ytorna återställda och 
produktionskapaciteten ungefär på samma 
nivå som före semestern.
 De nya lokalerna tas i drift i inledningen 
av september. Därefter ska produktionsut-

rustningen kompletteras, bland annat med 
en ny lasersvets. Den utrustning som idag 
finns i Verkebäck flyttas till Västervik. Sam-
tidigt installeras en ny och kraftfullare laser i 
Verkebäck.
– Den nya lasersvetsen klarar grövre material 
och mer avancerad svetsning, berättar Lars 
Björkvik.
 Pentronic har genom åren vuxit med fram-
gångsrika kunder och står nu väl rustat att 
fortsätta växa.

– Kunskap om stålets verkliga kvalitet är av- 
görande för att t ex svetsfogar ska hålla i 
krävande miljöer, säger Staffan Hällmar

Pentronic har hållit produktionen igång un-
der utbyggnaden. Den tillbyggda fabriken 
är färdig i inledningen av september.

Varför nytt 
namn?
PentronicNytt är det nya namnet på 
StoPextra. 

Namnändringen beror på att 
tidningen som du just nu läser, nu-
mera även finns på engelska under 
namnet Pentronic News.

StoPextra fick sitt namn i slutet 
av 1980-talet. Den var då ett reklam-
blad om nya produkter, vilket namnet 
skulle spegla. 1990 gjordes den om 
till en tidning om temperaturmätning, 
med tonvikt på erfarenheter och 
kunskaper. Men namnet fick hänga 
med och genom åren torde mången 
läsare ha undrat vad det betyder. 
Svaret är just ingenting, stopp och 
extra i förening med Pentronics logo- 
typ-p i mitten.

Namnbytet har varit på gång 
länge, men när tidningen nu har fått 
en engelsk utgåva och StoPextra 
inte är meningsfullt att översätta, fick 
det bli Pentronic News respektive 
PentronicNytt.



Sänker bordsfläkten 
rumstemperaturen?

FRÅGA:  När det blir mer än 25 °C på kontoret 
ställer jag en bordsfläkt på skrivbordet och då 
känns det mycket svalare i rummet. Skulle en 
termometer också indikera lägre lufttempera-
tur i blåsten?
           Olov L

SVAR:  Fläkten på skrivbordet sänker inte 
temperaturen i rummet. Däremot ökar den 
både värmeflödet och fukttransporten från 
kroppen och vi upplever därför att det blir kal-
lare. Värmetransporten från kroppen till omgiv-
ningen sker genom strålning och konvektion. 
Fukttransporten är i detta fall svett som avges 
till omgivningen. Strålningen påverkas inte av 
lufthastigheten, men både konvektionen och 
fukttransporten beror av strömningshastigheten. 

Utan fläkt eller korsdrag i rummet råder 
egenkonvektion och värmeövergångskoef-
ficienten vid huvudet blir då cirka 4 W/m2 K. 
Om lufthastigheten är 2 m/s blir värmeöver-
gångskoefficienten ungefär 12 W/m2 K och 
vid 4 m/s blir den ungefär 19 W/m2 K. Vär-
metransporten till omgivningen genom strål-
ning är större än egenkonvektionen men av 
samma storleksordning. När den konvektiva 
värmetransporten ökar innebär det således 
att det totala värmeflödet från kroppen ökar 
och kroppens yttemperatur sjunker.

När vi svettas transporteras fukt från krop-
pen till den omgivande luften. Omvandlingen 
från vätska till vattenånga kräver värme, vilket 
i sin tur kyler kroppen. Fukttransporten blir 
effektivare när lufthastigheten ökar. Upple-
velsen av att det blir kallare i rummet beror 
således av en effektivare värme- och fukt-
transport och inte på att rumstemperaturen 
blir lägre. I själva verket ökar lufttemperaturen 
något eftersom den elenergi som tillförs 
fläkten omvandlas till värme, vilket i sin tur 
ger en viss temperaturökning. 

Hur reagerar termometern?
När fläkten blåser på en torr termometer händer 
inte samma sak som när den blåser på kroppen. 
Skillnaden är att kroppen hela tiden producerar 
värme och avger fukt i form av svett. Termome-
tern mäter därför luftens temperatur, men den 
kan eventuellt vara något förhöjd beroende på 
värmeutvecklingen i fläkten.  Detta gäller speciellt 
om man mäter temperaturen i små och dåligt 
ventilerade utrymmen. Varma eller kalla ytor i 
omgivningen kan också störa mätningen och 
det kan därför i sådana fall vara lämpligt att 
förse termometern med ett strålningsskydd. 
Lufthastigheten påverkar däremot svarstiden – ju 
högre lufthastighet desto kortare svarstid. [Ref 1]. 
Om termometern är fuktig när man börjar blåsa 
förlängs däremot svarstiden. [Ref 2]. 

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta professor Dan Loyd, LiTH, på E-post: 

dan.loyd@liu.se

operation for Accredi- 
tation, där Swedac re- 
presenterar Sverige. Swe- 
dac utövar i sin tur tillsyn  
över landets ackrediterade  
verksamheter som Pentronics  
och dotterbolaget Inkal’s kalibrerings- 
laboratorier för temperatur.
 Globalt pågår en liknande samord- 
ning genom ILAC, International Laboratory 
Accreditation Cooperation. På den här nivån 
finns fortfarande skiljaktiga uppfattningar, 
men i praktiken fungerar oftast samarbe-
tet. Som exempel godkänns kalibreringar 
utförda av Pentronics ackrediterade kalib-
reringslaboratorium i Kina.
 Summan av det hela är att kalibrering 
under ackreditering har en särställning i 
världen som bevis för kompetens, numera 
enligt lag och förordning i Europa. 

Ackreditering bästa bevis för kompetens
Ackreditering har sedan årsskiftet fått 
större betydelse i Europa. Då trädde EU-
förordningen 765/2008 i kraft, vilken säger 
att medlemsstaterna bör betrakta öppen 
ackreditering som det bästa sättet att styrka 
kompetens.
 De nya bestämmelserna gäller både inom 
områden där ackreditering är ett krav och där 
ackreditering är frivillig. Eftersom det handlar 
om en förordning gäller bestämmelserna 
lika i alla medlemsstater som en del av 
nationell lagstiftning. Syftet med bestäm-
melserna är att få bort administrativa hinder 
och skapa en bättre fungerande marknad. 
I praktiken betyder det mindre krångel,  
t ex att mätningar utförda med utrustning 
kalibrerad under ackreditering inte blir 
ifrågasatta.
 Arbetet med ackreditering samordnas 
enligt förordningen av EA, European co- 

Coriolis-mätare  
för aggressiva  
och förorenade 

massflöden
Flödesmätarserien KCM används för 
exempelvis polyuretankomponenter 
och lacker samt andra aggressiva el-
ler förorenade medier. Konstruktionen 
är minimerad med avseende på döda 
utrymmen och mätaren passar därför 
även för hygieniska tillämpningar inom 
livsmedels- och medicinindustrin.
 Coriolis-principen gör att massflöde 
samt densitet, temperatur och volymflöde 
kan mätas på mediet. 
 Andra karaktäristika är: Individuell 
8-punkts kalibrering, upp till 100 °C me-
dietemperatur, upp till 350 bar maxtryck, 
samt mätområden inom 3-300 till 600- 
60 000 kg/h.

Produktinformationen finns även på www.
pentronic.se

Referenser se www.pentronic.se >> Kund-
tidningen >> Kundtidning-arkiv
[Ref 1] Se StoPextra 2010-2 sid 4
[Ref 2] Se StoPextra 2007-3 sid 3

Renovera, kali- 
brera och installera  
till bättre ekonomi 

Stålindustrin har stor omsättning på hög- 
temperaturgivare av typ S och R med 
keramiskt skyddsrör. Traditionellt har in- 
dustrins egen underhållspersonal ge-
nomfört renoveringar av dessa tempe- 
raturgivare på lediga stunder.   
 Numera har många underhållsarbeten 
lagts ut på serviceföretag och den egna  
personalen har minskat drastiskt. Då 
finns det inga lediga stunder längre. Pen- 
tronic erbjuder därför renovering och  
kalibrering av givarna.   
 Lösningen ger bättre ekonomi särskilt 
som givarkonstruktionen är lätthanterlig 
och att vissa givardetaljer kan återan-
vändas. 
 Pentronic lagerhåller givare med vari- 
erande dimensioner för om-
gående leverans.

Pentronics temperatur-
givare modell 8110.
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Ökad mätnoggrannhet med smarta transmittrar 
Sedan länge har maskinbyggare valt att använda 
standardmätkedjor, t ex 3-tråds Pt100-givare, 
transmitter, A/D-omvandling i PLC som kopplas 
till ett överordnat mätsystem. Det finns nu sätt 
att förfina noggrannheten dramatiskt till samma 
pris eller lägre. .

De mätkedjor som vi avser återfinns i t ex livsme-
dels-, förpacknings- och läkemedelsindustri samt 
i steriliseringsutrustningar (autoklaver), och i andra 
processer med krav på noggrann temperaturmät-
ning och -styrning. 
 Pt100-motståndet är i sig mycket stabilt. Upp- 
mätningen av dess resistans däremot introdu-
cerar lätt betydande felkällor i fallen med 2- och 
3-ledarinkoppling. Vi har tidigare i [Ref 1] exemp-
lifierat hur enbart summaresistansen respektive 
resistansskillnaden mellan ledarna direkt påverkar 
temperaturmätvärdet. Se figur 1. Till ledningsresis-
tansen måste man addera övergångsresistanser i 
kontakter och plintar hela vägen fram till instrumen-
teringen. I anläggningar med stor luftfuktighet eller 
med olämpliga gaser i miljön finns en uppenbar risk 
att kontaktställena oxiderar vilket ökar övergångs-
resistanserna avsevärt. På alla håll i världen kan 
man heller inte förutsätta den påkostade arbetsmiljö 
som vi har t ex i Norra Europa.

SE-590 93 Gunnebo, Sweden
Fax. +46 490 237 66, Tel. +46 490 25 85 00

info@pentronic.se, www.pentronic.se
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 Pentronics nya transmitterserie
 IR-pyrometrar

En typisk mätkedja börjar med en Pt100-givare med 
treledarinkoppling, se figur 2. Denna är ansluten via 
en transmitter till en PLC. Därefter följer en A/D-
omvandlare som gör om 4-20 mA analog signal till 
digital form. Alla enheterna adderar mätosäkerhet 
till signalen. [Ref 2]. 

Treledarkopplingen osäker
Treledarkopplingen förutsätter absolut lika resis-
tans mellan ledarna, speciellt R1 och R3 i figur 1. 
Villkoret gäller oberoende av tillkopplad elektronik. 
Kontaktmotstånden varierar med tiden, miljön och 
individuellt mellan ledarna och kan därför inte 
kalibreras bort. Totala mätosäkerheten blir därför 
åtminstone ±0,8 °C vid 150 °C men kan lätt bli 
avsevärt större. Ovanpå detta kan temperaturdrift i 
transmitter och övrig elektronik tillkomma. Upp till 2 
°C per 10 °C ändring i omgivningen är inte ovanligt.
 Genom att använda en fyrledarkopplad Pt100-
givare och en transmitter, som i fall 1) i figur 3 är 
DIN-skenemonterad, undanröjer man problemen 
med treledarkopplingen helt. Fyrledarkopplingens 
mätfel är försumbart i sammanhanget, se tabellen 
i figur 1. En förbättrad transmitter ger ökad stabi-
litet och mindre temperaturdrift. Totalt reduceras 
mätosäkerheten till ±0,6 °C vid 150 °C i fall 1). Vid 
lägre temperaturer ned mot noll minskar Pt100-

motståndets tolerans successivt till ±0,15 °C enligt 
klass A och totala osäkerheten blir ±0,3 °C.
 Fall 2) inkluderar samkalibrering av Pt100-givare 
ihopbyggd med transmitter. Kalibrering vid 150 °C 
innebär att toleransen för givaren i den punkten 
rimligen kan minskas till ±0,15 °C, 1/3 av motsva-
rande tolerans i fall 1). Totala osäkerheten sjunker 
då mot ±0,3 °C över hela intervallet.

Utvecklar digital mätkedja
Pentronic bedriver ett utvecklingsarbete med en 
helt digital givarintegrerad transmitter för Pt100 
och termoelement. De viktigaste drivkrafterna för 
projektet är ännu bättre noggrannhet, minimal tem-
peraturdrift, minskad kabeldragning och enklare 
installation samt lägre effektbehov och därmed 
högre temperaturtålighet. [Ref 3]
 Den digitala transmittern inrymmer alla funktio-
nerna från givaren till digital utsignal. Genom detta 
får man kontroll över hela mätkedjan såväl analogt 
som digitalt. Kalibreringen omfattar hela kedjan 
och därmed kan mätosäkerheten för varje givarin-
divid pressas ned till ±0,05 °C. Förutsättningen 
är dock att givaren är tillräckligt bra anpassad till 
mätuppgiften så att man inte drabbas av mätfel 
som skyddsrörsförluster på grund av alltför korta 
instickslängder. [Ref 4]

Har du synpunkter eller frågor kontakta 
Hans Wenegård: hans.wenegard@pentronic.se
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Referenser se www.pentronic.se >> Kundtid-
ningen >> Kundtidning-arkiv

[Ref 1] Se StoPextra 2002-5 sid 4  
[Ref 2] Se StoPextra 2009-1 sid 4  
[Ref 3] Se StoPextra 2010-3 sid 2 
[Ref 4] Se StoPextra 2009-5 sid 4 

Figur 2. Typisk mätkedja som an-
vänds idag. Mätosäkerhet vid 0°C:  
≥ ±0,5°C och vid 150°C: ≥ ±0,8°C. 
Om 3-ledarfelet är ±1°C blir mät-
osäkerheten: ±1,4°C och domineras 
av detta fel som oftast varierar med 
tiden. Tidsberoende fel kan tyvärr 
inte kalibreras bort liksom drift med 
omgivningstemperaturen som kan bli 
upp till 2°C per 10 graders ändring.

Figur 3. Fall 1: Förbättrad mätosäker-
het kan uppnås med 4-tråds-anslut-
ning och stabilare transmitter.    
Fall 2: Transmittern ihopbyggd med  
givaren medger bekväm system-
kalibrering vilket reducerar osäker- 
heten i hela mätområdet. Pentronic 
utvecklar transmittrar för båda fallen.

Figur 4. Lägst mätosäkerhet kan man uppnå 
med givaren ihopbyggd med en digital transmit-
ter och kalibrering av systemet. Det förutsätts 
då att givardelen är konstruerad för minimala 
förluster i installationen. Transmitterdelen måste 
byggas med högtemperaturkomponenter. Den 
digitala bussen, Pentronic PLB, kan anslutas till 
standardbussar via en s k gateway.

Figur 1. Inkoppling av Pt100-givare. Av tabellen framgår 
hur totala ledningsresistanserna påverkar mätvärdet be-
roende av inkopplingssätt.


