
ÅRGÅNG 26 • NR. 2015-4 • UTGÅVA 148PENTRONIC Skandinaviens ledande tillverkare av industriella temperaturgivare

Den digitala industriella 
revolutionen har börjat  

Upp till åtta gånger bättre mätprestanda 
med sänkta kostnader för installation och 
förenklat underhåll. 

Det är effekten av Pentronics smarta 
mätsystem.

I systemen ingår temperaturgivare med 
integrerad och samkalibrerad transmitter, 
fristående transmitter och gateway för den 
digitala lösningen. 

Industriella mätsystem brukar fungera så här: 
En givare presenterar uppmätt temperatur 
som spänning eller resistans. En transmitter 
omvandlar det till en processignal 4-20 mA, 
alternativ till digital information, som går till 
överordnade system. 

Varje del i kedjan tillför mätfel. Utan 
samkalibrering blir det slutliga felet i stor-
leksordningen ± 1 °C. 

 
Integrerad och samkalibrerad

Pentronics erfarna ingenjörer har i samarbete 
med det ackrediterade laboratoriet utvecklat 
temperaturgivare med integrerad transmitter. 
Målet har varit bättre prestanda och sänkta 
kostnader för installation och underhåll. 

Första steget var en miniatyriserad och 
högpresterande transmitter för montage i 
givaren. Den blev avsevärt mindre än befintliga 
omvandlare för kopplingshuvud. Transmit-
ter och givare är en samkalibrerad enhet 
med halverad mätosäkerhet på ± 0,4 °C för 
Pt100-givare. 

– Givaren har tillverkats i flera år. Det är 
en robust konstruktion och idag finns cirka 
60 000 enheter i drift, säger Pentronics för-
säljningschef Dan Augustini. 

Installation och underhåll underlättas av 
att enheterna är kalibrerade vid leverans. 
Montera och kör igång. Det krävs ingen yt-
terligare kalibrering. Fortfarande är det dock 
en kabel från varje givare och många kablar 
i stora installationer. 

Smarta system
Det handlar om smarta givare med en digital 
buss. De smarta givarna ansluts till en gateway 
som förmedlar informationen via industriella 
bussar som Profinet och Ethernet/IP, säger 
Erik Gullqvist, en av utvecklarna bakom det 
digitala mätsystemet. 

Pentronics gateway kan hantera upp till 
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50 smarta givare. Det undanröjer ytterligare 
felkällor och mätosäkerheten kan sänkas till i 
storleksordningen ± 0,2 °C för Pt100. Det är 4-8 
gånger bättre än konventionella mätsystem. 

Den gateway som ansluter till överordnade 
system konfigureras via ett webbgränssnitt. 
Alla givare kopplas till en och samma kabel. 
Resultatet blir lägre kostnader för installation 
och underhåll. 

Mätsystemet konfigureras 
med ett webbgränssnitt.

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi på

Även i år satsar Pentronic årets julklappspengar på 
framtidshopp för föräldralösa barn i Centralafrikanska 
republiken. Vi fortsätter därför att stödja SOS Barn-
byar och driften av Astrid Lindgrens barnby i Bouar. 
Som kund har du del i gåvan, det är vår julklapp till dig.

– SMARTA TEMPERATURGIVARE FRÅN PENTRONIC

– Smarta givare med digital buss presterar 4-8 gånger lägre mätosäkerhet, säger Erik Gullqvist, en av 
utvecklarna bakom Pentronics smarta mätsystem.



Pentronics tillverkning av termoelement 
handlar om noggrannhet och kvalitet.
Det är ett kvalificerat hantverk som kräver 
erfarenhet, finmotorik och god syn.

– Vårt tunnaste mantelmaterial är 0,5 
mm i diameter. Ledarna är så tunna att de 
svetsas under mikroskop, berättar Jens 
Jupiter, produktionsledare för givartill-
verkningen. 
 
– Temperatur är en kritisk parameter för våra 
kunder. Viktiga egenskaper är givarnas pre-
standa, anpassningen till mätuppgiften samt 
säkra leveranser, konstaterar Jens.

Korta serier, många givare
Våra längsta serier är på 10-15 tusen givare 
per år. Samtidigt har vi tusentals artikel-
nummer och det tillkommer hela tiden nya, 
säger Jens.

Pentronic tillverkar termoelement vid båda 

Teamet som tillverkar 
termoelement i större serier

Generationsväxling pågår ständigt under 
ordnade former. Våra nyanställda får lära sig 
yrket av erfarna medarbetare i en typ av lär-
lingssystem. Alla går dessutom utbildningar 
för att lära sig hur temperatur, mätning och 
kalibrering fungerar.

– Det finns ingen skola inom vårt område 
så vi får utbilda själva. Det tar ett halvår innan 
de nyanställda är självgående, säger Jens.

 Leverans med precision
Även till synes vanliga uppgifter, som svets-
ning, fungerar annorlunda hos Pentronic. 
Här svetsas det bland annat med vatten, 
laser och TIG. 

Med undantag från vattensvetsning låter 
det konventionellt. Så är inte fallet. Vid vanlig 
TIG-svetsning handlar det att bränna igenom 
materialet ordentligt.

– Här gäller det att skapa en perfekt fog 
med lägsta möjliga värme, förklarar Jens.
Samtidigt som det handlar om ett avancerat 
hantverk så är varje moment i processen 
standardiserat. Det ger en förutsägbarhet i 
prestanda, kvalitet och leveranstid.
 

sina anläggningar. På fabriken i Verkebäck 
produceras mer komplicerade givare i korta 
serier eller vid behov av expressleveranser, 
medan de typerna som byggs i större se-
rier huvudsakligen produceras av teamet i 
Västervik.

Fabriken i Västervik är i det närmaste kom-
plett. In kommer råmaterial i form av trådar, 
stänger, mantelmaterial och plastgranulat. Ut 
levereras kompletta givare färdiga för leverans 
till våra kunder.

 
Egen utbildning

Gruppen som tillverkar termoelement 
består av ett 20-tal specialister. En och 
samma person ansvarar för alla ingående 
tillverkningsmoment för en order. Det enda 
som återstår är slutkontroll som görs av en 
oberoende person. I likhet med supersport-
bilarnas motorer finns ett namn bakom varje 
termoelement från Pentronic. 

Det tunna mantelmaterialet är 0,5 mm i diameter. 
Ledarna syns knappt för blott ögat och svetsas 
i mikroskop.

Tillverkning av termoelement är ett kvalificerat hantverk. Här är drygt hälften av specialisterna på Pentronic.

Pentronic aktiverar sig på mässor och i 
andra sammanhang där företaget tidigare 
inte varit representerat. 

– Sensorteknik blir allt viktigare inom allt 
fler områden och vi har som mål att få in 
fler nya kunder, förklarar försäljningsche-
fen Dan Augustini den ökande aktiviteten.

Under hösten ställde Pentronic ut på två 
mindre och nischade mässor. På Euroexpo 
i Borlänge mötte Jonas Bertilsson och Mor-
gan Norring stålindustrin. Dan Augustini 
och Raphael Adout från CI Systems fanns 
på Photonic, en mässa för optik, laser och 

Pentronic förstärker resurserna 
för växande marknad

Isabelle Hagström är blivande försäljningsingenjör.

ljusforskning på Albanova vid KTH. Pentronic 
är ny representant för CI-Systems i Sverige.

Pentronic har även anställt Isabelle Hag-
ström som är civilingenjör med studieinrikt-
ningen energi. Hon utbildas nu från grunden 
i temperaturmätning och företagets rutiner. 

Behovet av temperaturgivare och andra 
sensorer ökar hela tiden. Bara under de tre 
första kvartalen detta år ökade givartillverk-
ningen med cirka 15 procent.

– För att behålla vår goda service utökar vi 
organisationen med fler försäljningsingenjörer 
och större produktionsresurser. Nu kan vi växa 
igen. Därför ska vi synas mer på marknaden, 
säger Dan Augustini.

 



Håller tehuvan värmen längre? 

Har du synpunkter eller frågor kontakta 
 professor Dan Loyd på LiU, på dan.loyd@liu.se

Ackreditering av ett kalibreringsla-
boratorium är en färskvara.

Var 16:e månad revideras 
laboratoriets kvalitetssystem och 
metoder. Var fjärde revision är dessutom en nyack-
reditering, där allt granskas och bedöms. Samtidigt 
skärps kraven, för att skapa ständig förbättring.

I slutet av sommaren 2015 hade Pentronics 
kalibreringslaboratorium den senaste revisionen, 
en mellanrevision som utfördes av två bedömare 
från Swedac, en för kvalitetssystemet och en för 
metoder och teknik.

Ackrediteringen sker enligt ISO 17025, en stan-
dard med samma struktur som ISO 9000 och ISO 14000, men med skarpare krav. T ex ISO 
9000 innebär att företaget själv ställer kraven och följer upp dem. Det är kvalitetssystemet 
som revideras, att företaget uppfyller sina egna krav.

Vid ackreditering av ett kalibreringslaboratorium enligt ISO 17025 ställs kraven av en 
statlig myndighet, Swedac, vilka vid återkommande revisioner kontrollerar att de uppfylls.

Den senaste revisionen hos Pentronic utmynnade i några anmärkningar och förbätt-
ringsförslag. Dessa är åtgärdade och införda. Nästa revision sker hösten 2016.

Så kontrolleras ett 
 ackrediterat laboratorium

Temperaturgivare 
som tål tuff 

utomhusmiljö
Pentronics erbjuder en temperaturgi-
vare som är tillverkad helt i rostfritt stål 
inklusive kopplingshuvud typ SEG och 
fästdetaljer. Därmed motstår givaren tuff 
utomhusmiljö mycket bättre än alumi-
nium och plastmaterial. Kapslingsklassen 
är IP 56.

Användningsområdet är mätning av 
lufttemperatur utomhus för t ex klimat-
styrningssystem eller andra tillämpningar 
där utomhustemperaturen är av bety-
delse. Temperaturgivaren på bilden kan 
modifieras avseende infästning, mått och 
noggrannhet.

Givardelen är en Pt100, IEC60751 
klass A, som innebär att Pt100-resistorn 
har toleransen ± 0,15 °C vid 0 °C. 

PRODUKT-INFO
Produktinformationen finns även på 

www.pentronic.se

FRÅGA: I vårt lunchrum brukar vi sätta en 
tehuva över tekannan för att hålla den varm. 
Gör egentligen tehuvan någon nytta eller 
 inbillar vi oss bara det?          
    Olov L

SVAR: Det enklaste sättet att reda ut saken 
är att för den aktuella tekannan mäta upp 
vätskans temperatursänkning efter en viss 
tid med respektive utan tehuva. Strax innan 
avläsningen måste man röra om vätskan så 
att man mäter en medeltemperatur.

Större delen av värmetransporten från 
vätskan till kannans omgivning sker genom 
kannans vägg där det finns vätska innanför. 
Här råder naturlig konvektion mellan vätskan 
och tekannans vägg och värmeledning i 
väggen. På tekannans utsida gäller naturlig 
konvektion i luften och strålning till rummet. 
Värmemotståndet mellan vätska och vägg 
samt motståndet i kannans vägg är litet jämfört 
med värmemotståndet mellan kannans utsida 
och omgivningen. Detta gör att tekannans 
vägg i detta område och vätskan har ungefär 
samma temperatur.

En viss värmetransport sker också via kan-
nans lock till omgivningen och från kannans 
botten till bordet. Värmeflödet från vätskan till 
lockets insida sker genom naturlig konvektion 
och strålning i luftskiktet ovanför vätskan. 
Värmemotståndet mellan vätskan och om-
givningen via luften inuti kannan och locket 
är högre än motståndet mellan vätskan och 
omgivningen via kannans vägg, vilket ger ett 
mindre värmeflöde per ytenhet.

Tehuvans vägg innehåller ett fluffigt material 
med låg värmekonduktivitet. När man sätter 
tehuvan på kannan ökar värmemotståndet 
på kannans utsida, värmeflödet minskar och 
därmed avkylningshastigheten. I de fall det 
blir ett luftskikt mellan kannan och tehuvans 

insida ökar värmemotståndet ytterligare. I detta 
luftskikt sker värmetransporten huvudsakligen 
genom strålning och värmeledning i luften.

Från kannans undersida till bordet sker vär-
metransporten genom ledning. I normalfallet 
är inte kannans botten helt slät utan det finns 
det en luftspalt mellan en stor del av kannans 
undersida och bordet. I detta utrymme sker 
värmetransporten genom strålning och vär-
meledning i luften. Genom att sätta tekannan 
på en värmeisolerande skiva av till exempel 
kork kan man minska värmeflödet ytterligare.

Ett exempel: För en liten tekanna av lergods 
som rymmer 0,8 liter och står på ett isolerande 
underlag i rumstemperaturen 22 °C sjunker 
tetemperaturen på 15 minuter från 90 °C till 
78 °C med huva. Utan tehuva blir vätskan 
4 °C kallare. 

 

Smutsat dykrör
En nedsmutsad dykficka med tillhörande 
temperaturgivare uppför sig värmetekniskt 
på samma sätt som en tekanna med huva. 
Temperaturgivaren respektive vätskan får en 
längre svarstid. I fallet med tekannan är det 
önskvärt men för temperaturgivaren är det 
normalt tvärt om.
 
 

Vid prov med Pentronics 0,8 liters tekanna med 
tehuva sjunker temperaturen från 90 °C till 78 
°C på 15 minuter. Utan huva sjunker tempera-
turen ytterligare 4 °C.

Värmetransport från te till omgivning för tekanna 
med huva.



Aktuella temperaturkurser
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Se www.pentronic.se > Tjänster > Utbildning 
–  kurser för senaste information om kurs tillfällen. 
Kontakta oss om temperaturkurs på ditt företag.
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Vässa temperaturmätkedjan för bättre noggrannhet
En vanlig mätkedja för temperatur med 
Pt100-givare kan ha en mätosäkerhet på 
± 0,8 °C under givna förutsättningar. Vi 
ska här se hur man stegvis kan minska 
mätosäkerheten ned till åtminstone ± 0,2 °C 
genom att vidta några olika åtgärder.  

En normal mätkedja för lägre processtemperatu-
rer upp till exempelvis 160 °C är ofta bestyckad 
med Pt100-givare som ansluts till en transmit-
ter i vidstående elskåp. Se figur 1, mätkedja 
1 och 2. Elektroniken omvandlar signalen till 
4-20 mA ström för vidare transport till analog/
digital-omvandlare (A/D) och anslutning till ett 
överordnat styrsystem. 

Vidare framgår att givaren är tretrådskopplad 
till transmittern. Kalibrering har inte gjorts utan 
man förlitar sig på att givaren är av klass A enligt 
standarden IEC 60751, d v s ± 0,15 vid 0 °C. Vid 
intervallets övre gräns 160 °C blir då toleransen     
± 0,47 °C. Osäkerheten i transmittern kan på grund 
av temperaturdrift vid förhöjd skåptemperatur bli 
± 0,5 °C över hela mätområdet.

Vid A/D-omvandlingen i nästa steg blir 
mätosäkerheten ca ± 0,2 °C, vilket gäller alla A/D-
omvandlingar i figur 1. Väl i digital form uppstår 
inga fler fel på mätvärdet. 

Pt100 treledare osäkra
Men, vi har en osäkerhet kvar i analoga ked-
jan som man inte kan bortse ifrån och det är 
svagheten i tretrådskopplingen. Den består av 
skillnaden mellan resistanserna i ledningens tre 
trådar och övergångsmotstånden i skruvplintar 

och andra skarvpunkter på vägen från Pt100-
resistorn till transmittern. Ledningsmotståndet 
kan kalibreras bort men långsam oxidering av 
kontaktpunkterna ändrar förhållandena över tid, 
särskilt i besvärlig processmiljö. Treledarkopp-
lingen kräver nämligen att alla tre förbindelserna 
ska ha lika resistans. Varje skill-
nad går in som mätfel. Egentligen 
gäller det den vita och en av de 
röda ledarna men eftersom de 
röda är två kan man inte avgöra 
vilken som är den kritiska och 
för att vara säker måste man 
se till att alla har lika resistans. 
Vi har utgått från 0,1 ° C mätfel 
men i dålig miljö kan felet klättra 
upp till åtminstone ett par grader 
med tiden.

Genom att addera delosä-
kerheterna (ui) enligt reglerna 
för mätosäkerhetsberäkning (se 
figur 2) får vi i intervallgränserna 
följande osäkerheter: 0 °C ger  
± 0,7 °C respektive 160 °C ger 
± 0,8 °C. Osäkerhet på grund av 
mätspetsens utförande tillkommer eftersom det 
kan variera med mätuppgiften.

Mätkedja 2 är försedd med en okalibrerad 
fyrledarkopplad Pt100 samt en analog trans-
mitter Pentronic PAT1201 för DIN-skena med 
förbättrade egenskaper: ± 0,25 °C osäkerhet i 
båda intervallgränserna. Totala osäkerheten blir 
± 0,4 resp ± 0,7 °C vid gränserna. Fyrledarkopp-
lingen eliminerar helt treledarens långtidsdrift.

Har du synpunkter eller frågor kontakta 
Hans Wenegård: hans.wenegard@pentronic.se

Samkalibrering minimerar fel
Mätkedja 3 består av en ihopbyggd givare och 
transmitter med analog utsignal som har sam-
kalibrerats vid leverans. Därmed snävar man in 
ordentligt på toleransgränserna som man använt 
i Mätkedja 1 och 2. Transmittern innehåller både 

Pentronics produktprogram

• Temperaturgivare • Temperaturtransmittrar
• Temperaturindikatorer • Kablar - kontakter - paneler
• Handhållna temperaturmätare • IR-pyrometrar
• Reglerutrustning • Dataloggrar och skrivare
• Kalibreringstjänster & -utrustning • Flödesmätare
• Utbildningar i temperaturmätning & -kalibrering
• Fukthalts- & tjockleksmätare • GFM Glasflödesmätare
• Elektro-optiska testsystem

Figur 1. Figurerna visar hur mätkedjan kan vässas från mätosäkerhet ≥ |0,8| °C ned till ± 0,2 °C. Med ytter-
ligare kalibreringspunkter kan Mätkedja 4 pressas ned mot ± 0,05 °C. I alla fallen tillkommer osäkerheter 
på grund av mätspetsens utformning och installation. 

A/D- och D/A-omvandlare. Osäkerheten blir här 
± 0,25 °C. Också mätfelet elimineras i och med 
samkalibreringen. Totala osäkerheten exklusive 
mätspets sjunker till ± 0,4 °C. 

Mätkedja 4 i figur 2 bygger på givare och 
transmitter från den analoga Mätkedja 3 vars 
A/D-omvandlare kopplats till en egen digital mät-
buss PLB (Pentronic Low-power Bus) som via 
en gateway kan kopplas till de flesta bussystem 
på marknaden. Genom samkalibrering av givare 
och transmitter samt digital överföring direkt till 
överordnat styrsystem sjunker osäkerheten till 
± 0,2 °C vid båda intervallgränserna som här 
kan utsträckas till [- 40, 200] °C. 

Pressa till ± 0,05 °C
Osäkerhetsnivån gäller som tidigare utan hänsyn 
till mätspetsens egenskaper. Samkalibreringen 
görs i två temperaturer. Pt100-resistorn är inte 
helt linjär. En liten andragradsterm, i samban-
det resistans som funktion av temperatur, ger 
en krökning som man kan kompensera med 
en trepunktskalibrering. Då kan osäkerheten 
pressas ned mot ± 0,05 °C över hela intervallet. 
Kalibrering av tre punkter leder visserligen till 
mer manuellt kalibreringsarbete men kan auto-
matiseras när kravet på ökad mätnoggrannhet 
blir aktuellt hos flera användare.


