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Nästa gång kan det vara ditt 
liv som räddas av temperaturmätning

Temperaturmätning räddar allt fler liv i 
trafiken. 

Men för att det ska ske, krävs att mät-
ningarna är korrekta och att utrustningen 
fungerar under många år i temperaturer 
från – 40 till + 85 °C.
 
Det handlar om aktiva säkerhetssystem som 
blir allt vanligare och allt fler i personbilar. 
Svenska Autoliv är världsledande inom 
området och temperaturmätning är en av 
metoderna som används för att varna föraren 
och vid behov bromsa eller styra undan bilen 
om en fara detekteras av bilens sensorer.
Tekniken bygger på mätning av flera olika 
storheter. 

– En av dem är IR-pyrometri för att t ex 
upptäcka djur vid sidan av vägen i mörker, 
berättar Göran Pettersson, testingenjör på 
Autolivs utvecklingscentrum i Linköping. 

 
Osynligt för ögat

IR är beröringsfri temperaturmätning som 
gör det möjligt för bilens säkerhetssystem att 
avslöja faror osynliga för det mänskliga ögat.

Temperaturen har ett finger med i spelet i 
allt som Autoliv utvecklar och tillverkar. Sam-

tidigt som utrustningen blir mer avancerad, 
förväntar sig kunderna att bilen ska starta 
i alla väder och fungera klanderfritt under 
många år framåt. Särskilt viktigt är det för alla 
säkerhetssystem, som i de flesta fall 
aldrig blir använda, men som måste 
fungera när det väl händer något. 

Därför genomgår allt rigorösa 
tester i två skeden av utvecklingen. 
Först testas designen, sedan görs 
nya tester när utrustningen är klar 
för serieproduktion.  

– Säkerheten ska vara oföränd-
rad i temperaturer från – 40 till +85 
grader. En vanlig testmetod är att i 
klimatskåp skapa temperaturcyk-
ler över hela intervallet. Eftersom 
testobjekten är relativt små behövs 
inga stora skåp vilket innebär att 
de inbyggda temperaturgivarna 
normalt är tillräckliga för att styra 
över aktuellt mätområde. 

Accelererat åldrande
Autoliv har ett eget klimatlabo-
ratorium där man återskapar de 
förhållanden som den färdiga bilen 

kan tänkas utsättas för. Här sker accelererat 
åldrande i klimatkammare där temperaturen 
under 2-3 månader pendlar mellan arktisk 
kyla och tropisk hetta.  

Det är inte bara elektroniken som plågas. 
Materialens egenskaper förändras med tem-
peraturen, de åldras och funktionen kan med 
tiden försämras.

– Toleranserna blir snävare eftersom vi 
använder allt mer optik, vilket bl.a. leder 
till andra material för att behålla funktionen 
oavsett temperatur, säger Göran.

Helheten viktigast
Men det är en sak att validera funktionen i 
laboratoriemiljö, en delvis annan när allt sitter 
monterat i den aktuella bilmodellen. 

– Vissa sensorer är även exponerade för 
slask och vägsalt, berättar Göran.

– I en modern bil finns ett stort antal datorer 
på samma buss, kopplade till andra system 
som t ex bromsar bilen eller ökar motståndet 
i styrningen. Helheten kan bara testas i den 
kompletta bilen.

Det är en utmaningen att få allt att fungera 
även en tidig morgon i januari när kvicksilvret 
krupit under minus 30 grader. Att det fungerar 
är resultatet av omfattande tester i flera steg 
under noga kontrollerade förhållanden. Men 
hur många bilister tänker på det?

– Allt mer optik ställer högre krav på temperaturmätningen, 
berättar Göran Pettersson.

Med kameror och sensorer upptäcker bilen potentiella faror.



1979 anställdes Hans Wenegård på Pen-
tronic. 

Företaget har sedan dess förvandlats 
från producent av temperaturgivare till le-
verantör av kunskaper och lösningar inom 
temperaturmätning.

Hans har tagit en aktiv del i förändringen.

Nu går han i pension efter två år på övertid, 
men hoppas fortsätta hålla kurser.

– Temperatur är ett intressant område och 
jag har fått syssla med lite av varje här på 
Pentronic, säger han.

I ungdomen stod valet mellan att bli in-
genjör eller lärare. Den tekniska sidan avgick 
med seger, kanske för att han växte upp nära 
flygflottiljen F3 i Linköping. Efter gymnasiet 
utbildade han sig till civilingenjör och anställdes 

Ett yrkesliv med att sprida 
kunskap om temperatur

sedan på Saabs flygdivision där han arbetade 
med mätteknik. Fem år senare gick flyttlasset 
till Västervik och Pentronic.

– Första tiden arbetade jag på instrument-
avdelningen och lödde bland annat kretskort, 
minns han. 

Då var Pentronic i huvudsak en verkstad, 
men dåvarande ägaren Torsten Lindholm var 
både kunnig och intresserad av temperaturmät-
ning i praktiken. Det ledde till att Pentronic redan 
1988 blev en av de första i Sverige med ett 
ackrediterat laboratorium för temperatur i huset.

– Laboratoriet har varit oerhört viktigt för att 
höja kunskapsnivån inom företaget och hos 
våra kunder, konstaterar Hans.

Men riktig fart blev det först när kunderna 
började certifiera sig enligt ISO 9000 och ISO 
14 000. Då hamnade mätutrustningen i centrum 

och många förbryllades av 
formuleringar som att alla 
mätdon ska vara spårbara 
mot nationella normaler.

Det var upphovet till 
både den här tidningen, 
som utkom första gången 
1990, och till Pentronics 
kursverksamhet som star-
tade året efter. I båda fallen 
var Hans inblandad, som 
redaktör för tidningen och 
som lärare på kurserna. 

– Det ledde vidare till 
kontakter inom högskole-
världen och att Pentronic 
än idag samarbetar med 
bland annat professor em. 
Dan Loyd. Av honom har vi 

lärt oss mycket, inte 

minst inom värmeöverföring, säger Hans som 
uppskattar kontakterna med forskarvärlden.

Även Pentronic skulle vid den här tiden 
certifieras enligt ISO 9000 och ISO 14 000. 
Som projektledare utsågs den som redan var 
lärare för personal från företag i samma situa-
tion, Hans Wenegård.

Under tio års tid var det högtryck på Pen-
tronics kursverksamhet, dels på grund av ett 
uppdämt utbildningsbehov och dels på ökande 
krav på temperaturmätning. Idag är spårbarhet 
och annat inom kvalitetssäkring självklarheter. 
Men även om de första 10 årens uppenbara 
utbildningsbehov har minskat, så tycker Hans 
att det kvarstår av en annan anledning:

– Mätteknik har försvunnit från universi-
tetens tekniska utbildningar. Men den gamla 
sanningen att man får ut vad som stoppas in i 
datorn gäller fortfarande, eller som man sa då: 
”Shit in, shit out”. Den övertron på datatekniken 
kan inga algoritmer ändra på. 

På senare år har rollen som lärare tagit allt 
mer av hans arbetstid. Det är Hans som skriver 
de tekniska artiklarna på baksidan av den här 
tidningen, han är inte bara lärare på Pentronics 
egna kurser utan har även medverkat på STF-
kurser, hos Instrumenttekniska föreningen och 
andra branschorgan samt vid en stor mängd 
företagsförlagda utbildningar ute hos kunder. 

Den senaste utbildningsinsatsen, när detta 
skrivs, var en utbildning i mätteknik för Pentro-
nics egen personal. Genom åren har det blivit 
flera sådana, vilket är förklaringen till något 
som besökare i Pentronics produktion brukar 
uppmärksamma: Montörer och operatörer vet 
varför man gör vissa arbetsmoment och kan 
förklara varför.

– Det är ett väldigt bra gäng på alla ni-
våer, säger Hans Wenegård som gärna skulle 
fortsätta sin lärargärning så länge hälsan står 
honom bi. Han är inte orolig för framtiden. 
Pentronic har flera personer som medverkat i 
kursverksamheten och kan ta över lärargärning 
och administration.

Pentronic nyanställer och bygger ut
Pentronic bygger ut och nyanställer för att öka kapaciteten och 
bereda plats för fler produkter inom elektronikens område.

Utbyggnaden av fabriken i Västervik pågår för fullt i syfte att öka pro-
duktionskapaciteten. Tillskottet innebär att vi får mer rationell slutkontroll 

och lagerhantering samtidigt som 
befintliga ytor frigörs för produk-
tion. Utöver det sker en fortsatt 
satsning och tillverkning av smarta 
mätsystem.

- Vi kommer att öka volymerna 
inom detta område, säger vd Rikard 
Larsson.

I linje med det har Per Johans-
son anställts som hårdvaruutveck-
lare. Han kommer närmast från 
kärnkraftverket i Oskarshamn och 
var dessförinnan utvecklingsingen-
jör på Elektrolux. Lång erfarenhet 
av höga säkerhetskrav och elektro-
nikutveckling var viktiga faktorer i 
rekryteringen.
  

Per Johansson, ny hårdvaruutvecklare 
inom elektronik hos Pentronic. Utbyggnad pågår för fullt av Pentronics produktionsenhet i Västervik.

Hans Wenegård pensioneras efter 37 år på Pentronic.  



Varm elektronikbox 

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

FRÅGA: Vid en av våra maskiner finns en 
sluten elektronikbox monterad enligt figur. 
Boxens yttermått är 70x150x200 mm3 och 
väggmaterialet är aluminium. Effektutveck-
lingen i boxen är 40 W och vi har mätt upp 
boxens temperatur till 60 °C, när temperaturen 
i verkstaden är 18 °C. Vi kommer att byta 
elektroniken och effektutvecklingen ökar då 
till cirka 50 W. Kan man på förhand beräkna 
vilken temperatur elektronikboxen kommer 
att få och hur kan man på ett enkelt sätt kyla 
boxen om det skulle vara nödvändigt?           
    Martin A

SVAR: Värmeflödet från elektronikboxen till 
omgivningen sker i detta fall huvudsakligen 
genom naturlig konvektion och strålning. En 
viss värmetransport sker också genom vär-
meledning till maskinstativet via fästelementet. 
Mycket approximativt kan värmeflödet till 
omgivningen genom konvektion och strål-
ning skrivas

Q = α tot A (Tbox – Tomg)  (1)

där, α α tot i  W/(m2K) är en total värmeövergångs-
koefficient som inkluderar både konvektion 
och strålning, A i m2 är den värmeöverförande 
arean, Tbox i °C elektronikboxens yttemperatur 
och Tomg i °C är omgivningstemperaturen. 
Samtliga storheter är medelvärden. Värme-
transporten genom ledning till maskinstativet 
är inte inkluderad i sambandet (1).

Med aktuella värden blir αtot ungefär    

9 W/(m2K), vilket i detta fall är ett rimligt 
värde. Om man antar att värdet är konstant, 
när man ökar effekten till 50 W finner man att 
temperaturen ökar från 60 °C till drygt 70 °C. 
Uppskattningen bygger på många antaganden 
och approximationer, men den ger ändå en 
viss uppfattning om vilken temperaturökning 
man kan förvänta sig.

Temperatur blir så hög att man bör överväga 
att sänka den. Inuti boxen kommer dessutom 
temperaturen hos vissa komponenter att 
vara högre än boxens yttemperatur. Även om 
elektroniken klarar den höga temperaturen så 
kommer dess livslängd att minska.

Det finns tyvärr inget enkelt sätt att minska 
den befintliga elektronikboxens temperatur 
när effekten ökar. Utgående från sambandet 
(1) finner man att för en viss effekt Q kan man 
sänka elektronikboxens temperatur genom 
att öka den värmeöverförande area A och/
eller den totala värmeövergångskoefficienten 

αtot. Arean kan ökas genom att man förser 
elektronikboxen med flänsar, men det kräver 
att man byter den befintliga boxen. Värmeö-
vergångskoefficienten kan ökas genom att 
man ökar lufthastigheten runt boxen med 
en fläkt, men det kräver också ombyggnad.

Om maskinstativets temperatur alltid 
är lägre än elektronikboxens kan man öka 
värmeflödet till stativet genom att minska 
värmemotståndet mellan boxen och stati-
vet. Ett ökat värmeflöde till stativet minskar 
boxens temperatur. Även denna åtgärd kräver 
ombyggnad. Ytterligare en möjlighet som 
man bör undersöka är om det går att minska 
effekten i elektronikboxen. Det är kanske 
inte nödvändigt att all elektronik ständigt är 
aktiverad. Det kanske räcker med att delar 
av elektroniken endast aktiveras vid vissa 
tillfällen. Lägre effekt ger lägre temperatur.

Vilken eller vilka åtgärder som skall använ-
das för att sänka elektronikboxens temperatur 
får väljas med hänsyn till det aktuella fallet. 
I samband med en ombyggnad bör man 
också installera en eller flera mätpunkter inuti 
elektronikboxen och minst en i boxens hölje 
för att kunna övervaka temperaturen.

(Se Repetitionskurs i värmeöverföring, 
www.pentronic.se > Nyheter > Teknikartiklar)

Har du behållning 
av PentronicNytt?

Tycker du det vi skriver är relevant för dig? 

Vi vill göra dig uppmärksam på att tidningen 
slutar att komma till din adress om du inte 
fyller i bilagan.

Välj mellan leverans i kuvert och pappers-
form alternativt nedladdning via de utskick vi 
planerar att göra från nummer 4 i år.

Skulle du missa att fylla i bilagan nu kan du 
alltid prenumerera gratis senare via vår start-
sida (www.pentronic.se) och rubriken   Pen-
tronicNytt & 
nyhets-
brev, säger 
Pentronics 
försäljnings-
chef Dan 
Augustini.
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Nästa gång kan det vara ditt 
liv som räddas av temperaturmätning

Temperaturmätning räddar allt fler liv i 
trafiken. 

Men för att det ska ske, krävs att mät-
ningarna är korrekta och att utrustningen 
fungerar under många år i temperaturer 
från – 40 till + 85 °C. 

Det handlar om aktiva säkerhetssystem som 
blir allt vanligare och allt fler i personbilar. 
Svenska Autoliv är världsledande inom 
området och temperaturmätning är en av 
metoderna som används för att varna föraren 
och vid behov bromsa eller styra undan bilen 
om en fara detekteras av bilens sensorer.
Tekniken bygger på mätning av flera olika 
storheter. 

– En av dem är IR-pyrometri för att t ex 
upptäcka djur vid sidan av vägen i mörker, 
berättar Göran Pettersson, testingenjör på 
Autolivs utvecklingscentrum i Linköping.  

Osynligt för ögatIR är beröringsfri temperaturmätning som 
gör det möjligt för bilens säkerhetssystem att 
avslöja faror osynliga för det mänskliga ögat.

Temperaturen har ett finger med i spelet i 
allt som Autoliv utvecklar och tillverkar. Sam-

tidigt som utrustningen blir mer avancerad, 
förväntar sig kunderna att bilen ska starta 
i alla väder och fungera klanderfritt under 
många år framåt. Särskilt viktigt är det för alla 
säkerhetssystem, som i de flesta fall aldrig blir använda, men som måste fungera när det väl händer något. Därför genomgår allt rigorösa tester i två skeden av utvecklingen. Först testas designen, sedan görs nya tester när utrustningen är klar för serieproduktion.  – Säkerheten ska vara oföränd-rad i temperaturer från – 40 till +85 grader. En vanlig testmetod är att i klimatskåp skapa temperaturcyk-ler över hela intervallet. Eftersom testobjekten är relativt små behövs inga stora skåp vilket innebär att de inbyggda temperaturgivarna normalt är tillräckliga för att styra över aktuellt mätområde. 

Accelererat åldrandeAutoliv har ett eget klimatlabo-ratorium där man återskapar de förhållanden som den färdiga bilen 

kan tänkas utsättas för. Här sker accelererat 
åldrande i klimatkammare där temperaturen 
under 2-3 månader pendlar mellan arktisk 
kyla och tropisk hetta.  Det är inte bara elektroniken som plågas. 

Materialens egenskaper förändras med 
temperaturen, de åldras och funktionen kan 
med tiden försämras.– Toleranserna blir snävare eftersom vi 

använder allt mer optik, vilket bl.a. leder 
till andra material för att behålla funktionen 
oavsett temperatur, säger Göran.

Helheten viktigastMen det är en sak att validera funktionen i 
laboratoriemiljö, en delvis annan när allt sitter 
monterat i den aktuella bilmodellen. – Vissa sensorer är även exponerade för 

slask och vägsalt, berättar Göran.– I en modern bil finns ett stort antal datorer 
på samma buss, kopplade till andra system 
som t ex bromsar bilen eller ökar motståndet 
i styrningen. Helheten kan bara testas i den 
kompletta bilen.Det är en utmaningen att få allt att fungera 

även en tidig morgon i januari när kvicksilvret 
krupit under minus 30 grader. Att det fungerar 
är resultatet av omfattande tester i flera steg 
under noga kontrollerade förhållanden. Men 
hur många bilister tänker på det?

– Allt mer optik ställer högre krav på temperaturmätningen, 

berättar Göran Pettersson.

Med kameror och sensorer upptäcker bilen potentiella faror.

Den nya standarden släpptes i april och betecknas IEC 61515 (2016). 
Bland annat tar den upp kontinuerlig maxtemperatur i stillastående 
luft för manteltermoelement. I övrigt gäller standarden förhållandet 
mellan säljare och köpare vilka kan ställa upp flera krav. Båda parter måste dock 
vara överens och införstådda med kravens konsekvenser.

När det gäller leveranskontroll och liknande påminner IEC 61515 till upplägget om motsva-
rande standard för Pt100: IEC 60751 (2008). Det betyder att temperatur-emk-förhållandet, 
toleranser och kabelfärger inte ändrats.

Manteltermoelement är normalt termoelement utan ädelmetalltrådar så som i typerna 
N, K, J, E och T. Exempelvis N och K med Ø3 mm ytterdiameter och mantel av Inconel 600 
anges båda ha temperaturgränsen 1070 °C. 

För den som mäter i detta temperaturområde är temperaturgränsen kritisk. Särskilt om 
ämnen eller mijöer skadliga för typerna N och K, t ex 
vakuum, förekommer. Vad man kan göra är att övergå 
till termoelement typ R eller S eller för högre temperatur 
typ B. Nackdelen med dessa är kravet på keramiska 
skyddsrör som lätt kan gå sönder vid fyllning och töm-
ning av industriugnar.

Pentronic har nyligen anskaffat en egen ugn för att 
kontrollera hur manteltermoelement fungerar vid högre 
temperaturer. Ugnens maxtemperatur är 1700 °C. Den 
är nu under utprovning och ingår inte i ackrediteringen.

Ny standard för 
manteltermoelement
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Avvikande termoelementledning ger mätfel
Antag att en kund använder termoelement 
av typ K för att mäta och att instrumente-
ringen (transmitter eller ingångskort) också 
är avsedd för typ K, men kunden har av 
någon anledning köpt in anslutningsled-
ning för typ N. Mäter man då fel och i så 
fall hur kan man kompensera för felet? Det 
är en vanlig fråga till Pentronic som vi ska 
reda ut här. 

En mätkrets med blandade anslutningsledningar 
kan se ut som i figur 1. Delen mellan första 
skarven (Tskarv = 70 °C) och referensstället (Tref 
= 40 °C) består av ledning typ N medan själva 
termoelementet är av typ K liksom instrumentet. 

Tabell 1 visar skarvpunkternas temperatur 
i grader Celsius och samtidigt motsvarande 
emk (elektromotorisk kraft) i mikrovolt för ter-
moelementtypen i fråga. Värdena är nominella 
och därmed får man räkna med att de verkliga 
värdena förhoppningsvis ligger inom aktuella 
toleransgränser för respektive termoelement-
typ enligt standarden IEC 60584. Sambandet 
framgår av ekvation (1) som mellan klammer-
parenteserna anvisar vilken termoelementtyp 
och därmed vilken tabell som avses.

EK-N-K = {E (Tmät ) - E (Tskarv )} TAB K 
+ {E (Tskarv ) - E (Tref) } TAB N + {E(Tref) } TAB K    (1)

Studera rad 1 i tabell 1. Den uppmätta tempe-
raturen är 900 °C. Första skarvpunkten mellan 
typ K och typ N håller 70 °C och kan vara ett 
kopplingshuvud som värms av skyddsrörsför-
luster genom en ugnsvägg.

Eftersom termoelementspänning är olinjär 
mot temperaturen har motsvarande spän-
ningsnivå hämtats ur gällande tabell där E står 
för emk i mikrovolt. Nästa intressanta punkt är 
återgången till ledning typ K i referensstället. 
Antag att temperaturen här är 40 °C. Korrekt 

presentation skulle vara EK-K-K, där alla lednings-
delarna är av samma typ. EK-N-K visar den aktuella 
uppsättningens emk. Skillnaden, -56 °C, utgör 
mätfelet som visar sig vara tämligen konstant 
över ett stort temperaturområde. Minustecknet 
beror på att typ N lämnar lägre utsignal än typ K. 
Den lägre utsignalen som antas konstant -56 gra-
der förutsätter i sin tur att temperaturskillnaden 
över anslutningsledningen (typ N) är konstant 
70 °C respektive 40 °C vilket inte är sannolikt. 

Det finns tre sätt att kompensera för den 
avvikande anslutningsledningens annorlunda 
känslighet [µV/°C]:

1. Den första och bästa är att anskaffa rätt 
anslutningsledning, här typ K.

2. Den andra att om möjligt se till att änd-
punkterna hos den främmande ledningen håller 
lika temperatur, (T1 = T2). Då nollas all känslighet 
bort vilket kan vara möjligt inom ett snävare 
temperaturområde. Se ekvation 2.

E(T) = SN+/N- (T1 - T2)   (2)

där T är temperaturen i skarvpunkterna och 
S anslutningsledningens seebeckkoefficient.

3. Den tredje möjligheten vore att kom-
pensera bort skillnadsspänningen med någon 
motriktad spänning vilken inte är så lätt att 
få följsam till temperaturändringarna vid t ex 
dynamiska förlopp som processtart.

Pentronics produktprogram

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

Vilket alternativ som är bäst får diskuteras från 
fall till fall. Ju mindre arbete och kostnad med 
att byta ledning desto större anledning att göra 
det. Sedan måste man ju tänka på sina kunder 
och vad som händer om de upptäcker att man 
”fuskar” med kablagen. Tillit till leverantörens 
kunskap stärker banden och gör att man ökar 
möjligheterna att behålla sin kund.

Referenser se www.pentronic.se > Nyheter > 
Kundtidningen > D:o Arkiv
[Ref 1] Se StoPextra 2010-1, sida 4

Figur 1. En termoelementkrets mäter temperatur med termoelement typ K. Skarvning mellan kopplings-
huvud och referensställe är utförd med anslutningsledning typ N. Ledningen är vänd så att minusledarna 
(vita) utgör ena skänkeln vilket är en rimlig inkoppling.  Ett mätfel uppstår på grund av olika seebeckkoef-
ficienter (känslighet) hos typ K och typ N.

Tabell 1. EK-K-K är nominell utsignal med alla ledningar av typ K. EK-N-K är den av främmande termoelement-
typ störda mätkretsen. Skillnaden ΔT verkar konstant över mätområdet 900 – 200 °C men detta är knap-
past sant då skyddsrörsförlusterna värmer kopplingshuvudet mera vid hög mättemperatur än vid låg.

Ny postadress till Pentronic
Pentronic’s huvudkontor i Verkebäck-
Gunnebo ligger fortfarande kvar vid samma 
natursköna havsvik av Östersjön. Däremot 
har posten ändrat sina distributionskanaler 
och numera ska gods och post adres-
seras till:

Pentronic AB
Bergsliden 1
593 96 VÄSTERVIK

Vill du ta bilen till Pentronic och få hjälp av 
navigeringssystemet måste du också tänka 
på att ange Västervik som ort. I annat fall 
vägleds du ut i skogen flera kilometer ifrån 
Verkebäck-Gunnebo.

Termoelement typ K Termoelement typ N Mätare 
K 

Presentation Mätfel 

Tmät Emät Tskarv Eskarv Eskarv Tref Eref Eref EK-K-K E K-N-K T C 

900 37326 70 2851 1902 40 1065 1612  38938   36924 -56 

500 20644 70 2851 1902 40 1065 1612 22258 20242  -56 

200 8138 70 2851 1902 40 1065 1612 9750 7736 -56 
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Tref 
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EK-N-K 

EK-N-K = {E(Tmät) - E(Tskarv)} TAB K + {E(Tskarv) - E(Tref)} TAB N + {E(Tref)} TAB K  (1) 
 

EK-K-K = Korrekt nominellt värde. Mätpunkt (K) - Anslutningsledning (K) - Kompensering för referensstället (K). 
EK-N-K = Stört värde. Mätpunkt (K) - Anslutningsledning (N) - Kompensering för referensstället (K). 

Figur 1 

Tabell 1 

Ekvation 1 & 2 

0 C 

E(T) = SN+/N- (T1 - T2)       (2) 

Svenska 
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