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Nytt år med nya 
utmaningar och 

möjligheter!
Först vill jag passa på att tacka 
alla kunder för förtroendet att få 
leverera produkter och tjänster 
under 2017. Jag har nämnt det 
tidigare att vi på grund av den 
ökade efterfrågan inte kunnat leva 
upp till förväntningarna på snabba 
leveranstider och god service. Vi 
har jobbat hårt för att bygga upp 
kapacitet och börjar nu komma 
ifatt.  

I årets första PentronicNytt får 
du möjlighet att läsa om vårt spän-
nande samarbete med svenska 
skidlandslaget inför OS 2018. Ett 
ämne som engagerar många om 
än på olika sätt.

Vi är stolta över att vår sam-
arbetspartner inom kalibrering, 
Isotech Ltd, har belönats med 
drottningens medalj för sitt innova-
tionsarbete. För oss är det viktigt 
att samarbeta med de bästa inom 
temperaturmätning.

Under 2017 hade vi stor efter-
frågan på våra kurser i tempe-
raturmätning. Det har resulterat 
i att vi i år, för första gången på 
länge, kommer att genomföra en 
ST2-kurs. Känner du att det finns 
mer att lära inom området är du 
välkommen att delta.

Jag vill till sist också passa 
på att hälsa Björn Tunek varmt 
välkommen till Pentronic som ny 
försäljningschef från 1 februari.

Hoppas du ska finna årets första 
PentronicNytt läsvärd. Har du 
frågor eller synpunkter på innehål-
let är du alltid 
välkommen att 
kontakta oss. 

Rikard Larsson
VD 

Svenska skidlandslaget tog 
hjälp av special givare från 
Pentronic under  vinter-OS i 
Sydkorea.

– Rätt vallning kan  betyda 
fem sekunder per kilo meter. 
Så små är  marginalerna för 
medalj, säger landslagets 
vallachef Urban Nilsson.

I FÖRSTA UPPLAGAN av 
 Pen tronicNytt 2017 fanns det 

möjlighet att läsa om Pentronics 
samarbete med Professor Ulf 
Wickström, brandforskare  knuten 
till Luleå Tekniska Universitet. 
Tillsammans med honom utveck-
lades ett Platt-termoelement för 
mätning av strålningstemperatur 
vid bränder. 

På fritiden har Ulf ett stort 
intresse för Skidåkning. Vid ett 
besök på en World Cup-tävling 
i Ulricehamn förra vintern, tog 
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Svenska skidlandslaget.

OMSLAGET: 
Svenska Skidlandslagets 
vallachef Urban Nilsson.
Foto: Carl Sandin/BILDBYRÅN



han med sig brandgivaren för 
att testa om den även passar för 
att mäta hur snö påverkas, inte 
bara av lufttemperaturen utan 
också av strålningstemperaturen. 
 Testet  visade lovande resultat och 
 kontakt togs med landslagets val-
lachef Urban Nilsson.

På Pentronic finns försäljnings-
ingenjören Christophe Zaninotti, 
även han skidentusiast. Projektet 
var ett faktum och tillsammans 
med Ulf Wickström har han träffat 
skidlandslagets vallare flera gång-
er för att diskutera fram tekniska 
lösningar.

Ytterligare en faktor spelade in 
för ett snabbt genomförande. Den 
olympiska arenan i sydkoreanska 
Pyeongchang ligger på samma 
breddgrad som Sicilien. Det be-
tyder att infallande och utfallande 
strålning kan ha större betydelse 
än på andra tävlingar.

– Tävlingarna går på 
 kvällarna och temperatu
ren sjunker under  loppets 
gång. Vi är vana vid att 
temperaturen stiger. Dess
utom står solen högre 
vilket ger mer instrålning, 
förklarar Urban Nilsson.

Till projektet knöts även skid-
landslagets meteorolog Tomas 
Mårtensson som tillsammans med 
Ulf Wickström integrerat den nya 
mätmetoden i ett beräkningspro-
gram och en modell för prognoser 
av snötemperatur under loppen.

– Det har visat sig att det 
kan vara större skillnad 
mellan luftens och snö
ytans temperatur än vad vi 
trodde, säger vallachefen.

Förklaringarna är att luft ändrar 
sin temperatur snabbare än snö, 
som reflekterar 90 procent av 
instrålningen. Det kan vara fem 
plus grader i luften och minus 
två i spåret. Kunskapen har stor 
 betydelse för vallningen.

Pentronic konstruerade två 
snögivare med utgångspunkt från 
brandtermoelementet som sedan 
utvecklats för att göra mätning-
arna noggranna och repeterbara. 
Den ena mäter aktuell temperatur-
påverkan och den andra mäter 
snöns yttemperatur i skidspåret. 
Svenska landslaget är först i 
 världen med den här typen av 
utrustning.

– Förutom säkrare mätningar 
har ny teknik även psykologisk 

 betydelse, konstaterar Urban 
 Nilsson. 

Genom satsningen är  Pentronic 
numera officiell leverantör till 
 svenska skidlandslaget.

– Ett fantastiskt roligt 
samarbete där  Pentronic, 
Ulf och  Thomas med 
spetskompetens inom 
olika områden kan 
 hjälpa svenska  vallarna 
att ge Sveriges skid
åkare de  absolut bästa 
f örutsättningarna i skid
spåren framöver, säger 
 Christophe.

Överst till höger: Vallachefen Urban Nilsson och glidansvarige Rickard Larsson till-
sammans med professor Ulf Wickström. Nederst till vänster: Pågående vallatester. 
Nederst till höger: Christophe Zaninotti på Pentronic är skidentusiast privat. Här 
gör han en testmätning i snön.



DEN 21 SEPTEMBER var  datumet 
för den formella  presentationen av 
Queen’s Award for Enterprise 
2017. En stor dag för Isotech 
då de tilldelades pris i kategorin 
Innovation.

Queen’s Award är det mest  
prestigefyllda erkännande som ett 

ISOTECH FÅR DROTTNINGENS 
INNOVATIONS PRIS FÖR FÖRETAG

brittiskt företag kan erhålla.
Isotech tilldelades priset för 

John Tavener, grundare och verkställande direktör för Isotech, vid utdelning av 
Queen’s Award i kategorin innovation.

utvecklingen av en innovativ 
resistansbrygga för användning i 
applikationer där högsta möjliga 
mätprecision krävs.

Produkten, som kallas microK, 
används nu av världens ledande 
 nationella mättekniska institut 
(NMI) såsom riksmätplatser och 
nationella temperaturlab. Exem-
pel på andra områden där den 
 används är oceanografi, flyg, 
medicin och astrofysik.

Läs mer om produkten på sidan 5 
och under www.pentronic.se

Isotech grundades 1980 har sin 
verksamhet i Southport som ligger 
i Nordvästra England.

Företaget är idag välkänt över 
hela världen för att ständigt ar-
beta med att ta fram utrustning 
och mätmetoder  med krav på 
 precision.

Pentronic och Isotech har 
sedan Isotech grundades haft ett 
nära samarbete och Pentronic 
 förser den svenska marknaden 
med hela deras  produktutbud.

Pentronic hälsar Björn 
T unek varmt välkommen 
som ny medarbetare.

Björn har en bakgrund som 
 civilingenjör inom kemiteknik och 
kommer närmast från Akzo Nobel 
Metal Coatings där han varit chef 
för Technical Business Partners i 
Norden. Hans erfarenheter  passar 
väl in för arbetet som chef för 
säljorganisationen och han har 
dessutom jobbat med flera av 
Pentronics kunder tidigare.

– Jag ser fram emot ett 
 spännande och utmanande arbete 
här på Pentronic. Det är ett väl-
etablerat företag med en mycket 
hög ambitionsnivå att leva upp till 

NYREKRYTERAD FÖRSÄLJNINGSCHEF
och våra kunder har höga förvänt-
ningar på vår service och kvalitet. 
På Pentronic finns unik erfaren-
het och specialistkompetens hos 
många medarbetare, inte minst i 
säljorganisationen, som det ska 
bli väldigt roligt att lära sig av och 
utvecklas med, säger Björn.

– Jag ser också mycket fram 
emot att träffa våra kunder, vi 
 mäter temperatur i en otrolig 
 variation av applikationer och 
i olika branscher så det finns 
mycket att lära om våra kunders 
olika behov, avslutar den nya 
 försäljningschefen.

Björn Tunek, ny försäljningschef på 
Pentronic.



RAPPORT FRÅN LABBET

I DECEMBER 2017 besökte Pentronic  den 2:a upplagan av 
”Thermocouple User and Manufacturers Conference” som genom-
fördes av NPL i England. Representanter från inte mindre än 10 
länder och totalt 67 olika organisationer deltog. Däribland nationella 
kalibreringslaboratorier, ackrediterade kalibreringslaboratorier och 
både tillverkare och användare av temperaturgivare. 

Ett av de seminarier som var extra intressant för Pentronics 
 kalibreringslaboratorium presenterades av Jonathan Pearce från 
NPL, där bland annat  inhomogenitet på oädla termoelement i sam-
band med omkalibrering hanterades. Detta är något som kalibre-
ringslaboratorier måste handskas med vid varje kalibreringstillfälle. 

Nedan följer några punkter att beakta vid kalibrering när det gäller 
hantering av inhomogenitet, som togs upp under föreläsningen.

•  Mät inhomogeniteten så du vet hur stor den är och kan ta med  
 den i din mätosäkerhetsberäkning. Ett tidskrävande och relativt  
 dyrt sätt att hantera inhomogenitet.
•  Använd dig av rekommendationerna i Euramets guide nr 8. 
 Ett billigare och mer kostnadseffektivt arbetssätt som tyvärr ofta  
 resulterar i onödigt stora felbidrag.
•  Kalibrera inte använda termoelement. Det kan låta hårt, men flera  
 s tyrande dokument som  används inom industrin har detta som ett  
 krav. 

För mer information kontakta Pentronic.

SEMINARIER FÖR 
UTBYTE AV KUNSKAP 
OCH ERFARENHETER

PRODUKT-INFO
Produktinformationen finns även på 

www.pentronic.se
Ackred.nr 0076

Kalibrering
ISO/IEC 17025

MICROK-FAMILJEN HAR 
FÅTT EN NY MEDLEM

Idag, efter många års vidare-
utveckling och förbättrad 
noggrannhet, heter standardva-
rianterna av microK, -70, -125, 
-250 och -500. Tillsammans 
är de ett komplett utbud av 
mätbryggor för alla nivåer inom 
noggrann temperaturmätning.
Den senaste mätbryggan från 
Isotech heter ”microK Gold”. 
Produkten har belönats med 
”Queens award” (Ref. till artikel 
på sidan 4).

MicroK Gold är ett paketer-
bjudande som inkluderar 
utökade garantier och erbjuder 
ytterligare förbättrad prestanda 
(<30ppb över hela mätinter-
vallet), med en oöverträffad 
kombination av noggrannhet, 
stabilitet och mångsidighet. 

Produkten levereras med en 
rapport (certifikat) som intygar 
instrumentets prestanda. Som 
bevis för microK-produktens 
stabilitet ingår kalibrering under 
de nästkommande två åren 
efter leverans. Isotech erbju-
der dessutom 3 års garanti på 
hela produkten. Gemensamt 
för alla varianter av microK 
är användarvänligheten. Allt 
styrs från den inbyggda touch-
skärmen eller tangenbord/mus 
som ansluts via USB. Den har 
även inbyggd datalogger och 
är utbyggbar upp till 92 kanaler 
med hjälp av 10-kanals skan-
nerboxar (microsKanner).

För mer information kontakta 
Pentronic.

MicroK tillsammans med skannerbox

Artikel 05-27010

LÄTTARE INSTALLATION AV IR-PYROMETER 
FÖR MÄTNING AV RÖKGASTEMPERATUR
IR-Pyrometrar från tyska Heitronics mäter sedan länge framgångsrikt tem-
peraturen på rökgaserna i flera svenska kraftvärmeverk.

IR-Pyrometern har flera stora fördelar jämfört med traditionella tempe-
raturgivare, exempelvis kort svarstid, minimalt underhåll och mycket lång 
livslängd.

Installationen har ibland krävt kostsamma ingrepp i pannväggen då en 
öppning på i storleksordningen 65mm i diameter behövts för att säker-
ställa fri sikt för instrumentet.

Genom att Heitronics nu erbjuder en pyrometer med förbättrad optik till-
sammans med anpassade monterings-
detaljer går det  att mäta  genom en 
öppning mellan två tuber,  hålet behöver 
bara vara 10mm i diameter.

En välbeprövad och driftfri mätutrust-
ning har nu alltså blivit betydligt lättare 
att installera.

Är du nyfiken på hur en installa-
tion kan passa er anläggning, kontakta 
 någon av våra säljare.



ANLIGGNINGSGIVARE OCH 
 BELÄGGNING PÅ RÖRETS INSIDA

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta  professor Dan Loyd på LiU, 

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Vi mäter temperaturen på 
vatten som transporteras i en led-
ning med innerdiametern 300 mm. 
Mätningen sker med en anligg-
ningsgivare utanpå röret och vatt-
nets temperatur är ungefär 40°C. 
När vi bytte en avstängningsventil 
upptäckte jag att det var ganska 
kraftiga beläggningar på insidan av 
röret. Det är en gammal installation 
och ledningen har tidigare använts 
för att transportera pappersmassa. 
Rörledningen är oisolerad där giva-
ren sitter. Hur påverkas mätningen 
av beläggningen och kan man 
uppskatta felet?   

    Per J               
    
SVAR: Det finns i detta fall inget 
generellt svar om mätfelets storlek, 
men om vi inför ett antal förutsätt-
ningar kan vi göra en grov upp-
skattning av mätfelet. Vi antar att 
röret har en jämntjock beläggning 
och att rörets omgivning har en 
lägre temperatur än vattentempe-
raturen. Anliggningsgivaren mäter 
temperaturen på rörets utsida och 
värmetransporten från vätskan till 
omgivningen gör att den uppmätta 
temperaturen blir något lägre än 
vätsketemperaturen.

Värmetransporten från vattnet till 
omgivningen sker genom på-
tvingad konvektion inuti röret och 
värmeledning i beläggningen och 
rörväggen. På rörets utsida antar 
vi att värmeflödet till omgivningen 
sker genom naturlig konvektion 
och strålning. För värmetranspor-
ten gäller sambandet

Q = AU(Tvätska – Tomgivning)

där, Q är värmeflödet i W, A arean 
i m2, U värmegenomgångskoeffi-
cienten (tidigare betecknad k) i 
W/(m2K), Tvätska och Tomgivning är 
vattnets respektive omgivning-
ens tempera tur i °C. För att göra 
en grov upp skattning av mätfelet 
kan vi för enkelhets skull anta att 
beläggningens och rörväggens 
tjocklek är liten i förhållande till rör-
radien. Detta gör att vi kan betrakta 

FRÅGA SVAR
De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mät-
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

problemet som en plan vägg. Vid 
mycket tjocka beläggningar eller 
om man vill göra en noggrannare 
beräkning skall man använda 
sambanden som gäller för rör med 
cirkulärt tvärsnitt. Värmegenom-
gångskoefficienten U bestäms ur 
sambandet

1/U = 1/hinsida + D beläggning/lbeläggning + 
D rörvägg/lrör + 1/hutsida 

där, h är värmeövergångskoeffi-
cient (även betecknad α) i W/(m2K), 
D tjocklek i m och l värmekonduk-
tivitet (betecknas även k) i 
W/(m K). Värmeövergångskoef-
ficienten på utsidan förutsätts i 
detta fall inkludera både egenkon-
vektion och strålning – en ”total” 
värme övergångskoefficient. Rörets 
 yttertemperatur, Tutsida i °C, får man 
ur sambandet

Q = Ahutsida(Tutsida – Tomgivning)

Vi börjar med att studera ett rör 
utan beläggning på insidan. För att 
uppskatta mätfelet antar vi att vatt-
nets medelhastighet är 3 m/s (760  
m3/h). Strömningen är turbulent 
och värmeövergångskoefficienten 
på rörets insida kan uppskattas till 
7400 W/(m2K). Vi antar att stål-
rörets väggtjocklek är 6 mm och 
stålets värmekonduktivitet 
48 W/(m2K). Omgivningstem-
peraturen antas vara 15 °C och 
den  totala värmeövergångs-
koefficienten på rörets utsida 
uppskattas till 10 W/(m2K). För 
värmegenomgångs koefficienten 
gäller

1/U = 0.000135 + 0.00125 + 0.100

Värmeresistansen (”värmemotstån-
det”) på rörets utsida - 1/(Ahutsida) 
- är helt dominerande och man 
finner Tutsida = 39.94 °C och mät felet 
blir mindre än 0.1 °C. I detta fall 
mäter anliggningsgivaren i princip 
vattentemperaturen.

Vi antar nu att beläggningens 
tjocklek är 3 mm och att den består 
av träfibrer med värmekonduktivi-

teten 0.15 W/(m K). För värme-
genom gångs koefficienten gäller

1/U = 0.000135 + 0.0200 + 
0.00125 + 0.100 

I detta fall kan man inte försumma 
värmeresistansen i beläggningen 
- D beläggning/(Albeläggning) - och man 
 finner Tutsida = 35.8 °C och mätfelet 
4.2 °C. Om beläggningens tjock-
lek är 6 mm blir mätfelet 7.2 °C. 
Beräkningarna bygger på ett antal 
förutsättningar och antaganden. Ett 
problem är att vi varken vet belägg-
ningens tjocklek eller dess termiska 
egenskaper, men resultatet visar 
ändå att man inte kan försumma 
inverkan av beläggningen på rörets 
insida när man uppskattar mätfelet. 

Om det är möjligt skall man 
isolera röret på utsidan. Värmeflö-
det minskar och temperaturen på 
rörets utsida närmar sig vatten-
temperaturen. Med en isolering på 
50 mm mineralull och värmekon-
duktiviteten 0.050 W/(m K) får man 
mätfelet 0.9 °C istället för 7.2 °C. 
En annan möjlighet är att använda 
en insticksgivare, men det förutsät-
ter att man inte pumpar pappers-
massa i röret. En anliggningsgi-
vare måste alltid kontrolleras med 
jämna mellanrum så att man har 
en god kontakt mellan givaren och 
röret. Man måste också 
kontrollera att det inte 
har uppstått korrosion i 
kontaktytan. Dålig kontakt 
och korrosion leder till att 
mätfelet ökar.

Sammanfattning: Be-
läggningar inuti röret är 
den främsta orsaken till 
mätfel vid anliggnings-
givare – ju tjockare 
beläggning desto större 
mätfel. Ett problem är att 
man sällan vet belägg-
ningens tjocklek eller dess 
 termiska egenskaper. Om 
man kan isolera röret så 
minskar mätfelet.



Pt100 
Olika givarutföranden 
 
Vanliga grundmodeller 
De vanligaste typerna av platina resistans- eller motståndstermometrar kallas Pt100 
eller Pt1000 beroende på vilket mätelement som används.  
 
Utvändigt sett finns ett antal grundtyper av resistanstermometrar. Nedan visas olika 
inkaps-lingssätt. Överst en universaltyp med fast förbindelse i en skarvhylsa till 
anslutningskabel. Alternativt kan skarvhylsan ersättas med en kontakt som passar i 
motsvarande kontakt på en skarvkabel.  
DIN-normer 
De båda efterföljande konstruktionerna är standardiserade utföranden normen DIN 
43763 form B respektive DIN 43772 form4 (D) för mätning genom rör- och tankväggar 
och liknande. Det yttre skyddet, armaturen, tätar helt mot processen medan 
mätinsatsen kan hanteras helt fritt från processmediumet, vid t.ex. utbyte eller 
kalibrering 
 
Skyddsrör bör normalt anpassas till rådande mätomständigheter, för bästa resultat. 
Standardiserande lösningar riktar sig mer mot klassiska, kända applikationer. 
 
 

 
(1) Exempel på rak Pt100-givare med kabel-anslutning. Även vinkelböjda utföranden 
finns. 
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OLIKA KONSTRUKTIONER
Berörande temperaturgivare finns i ett flertal olika 
 utföranden. De industriellt vanligaste typerna är termo-
element och platina resistanstermometer (Pt 100). De  
kan till det yttre se likadana ut och därför vara svåra att 
skilja åt. 

TERMOELEMENT
Termoelementtråd
I sin enklaste form består termoelementet av ett tråd-
par, två isolerade termoelementtrådar av olika material 
med ena änden kortsluten i vad som kallas mätpunkten. 
Mätpunkten kan hopfogas genom svetsning, klämning 
eller tvinning.

Det som begränsar termoelementtrådens använd-
ning är ofta isoleringsmaterialet. Vanliga isolermate-
rial är plast av olika kvalitet alternativt fibermaterial. 
 Temperaturtåligheten för isolermaterialen kan vara upp 
till 1200°C.

I första numret av PentronicNytt 2017 startade temperaturskolan och vi har hittills gjort en 
historisk tillbakablick, tittat på termodynamik och värmeöverföring samt kvalitetssäkring 
med kalibrering. Senaste lektionen handlade om olika typer av temperaturgivare och i detta 
nummer börjar genomgång av termoelement och Pt100 med fortsättning i kommande 
PentronicNytt.

 LEKTION 5  TERMOELEMENT OCH PT100 

Termoelementtråd med kontaktanslutning. Mätpunkten längst till 
vänster är oskyddad.

Fjäderbelastade termoelement i armering
Fjäderbelastade termoelement används ofta där man vill 
mäta temperaturen i en inneslutning vid t ex plastsprutor 
eller mäta i verktyg genom att mäta i ett hål i godset. 

Den rostfria armeringen ger ett bra skydd mot t. ex. 
klämskador. En adapter gängas fast i hålet och den 
fjäderbelastade givarens bajonett vrids fast. Bajonetten 
är justerbar då man utnyttjar armeringens spiralformade 
spår där fjädern kan löpa. På så sätt kan termoelemen-
tet kontinuerligt anpassas till djupet i mäthålet. Fjäder-
kraften säkerställer att givarens spets ligger an mot 
hålets botten.

Kontinuerligt justerbart och fjäderbelastat termoelement med 
 bajonett.

Manteltermoelement
För industriell användning finns termoelement med 
trådar som isoleras med t. ex.  magnesiumoxid som i sin 
tur är inneslutet i en mantel av stål. Dessa termoelement 
brukar kallas manteltermoelement.

Manteltermoelement med fast monterad anslutningsledning.

PT100
OLIKA GIVARUTFÖRANDEN

Vanliga grundmodeller
De vanligaste typerna av platina resistans- eller mot-
ståndstermometrar kallas Pt100 eller Pt1000 beroende 
på vilket mätelement som används. 

Utvändigt sett finns ett antal grundtyper av resistans-
termometrar. Nedan visas olika inkapslingssätt. Överst 
en universaltyp med fast förbindelse i en skarvhylsa till 
anslutningskabel. Alternativt kan skarvhylsan ersättas 
med en kontakt som passar i motsvarande kontakt på 
en skarvkabel. 

DINnormer
De båda efterföljande konstruktionerna är standardise-
rade utföranden normen DIN 43763 form B respektive 
DIN 43772 form 4 (D) för mätning genom rör- 
och tankväggar och liknande. 
Det yttre skyddet, armaturen, tätar helt mot processen 
medan mätinsatsen kan hanteras helt fritt från process-
mediumet, vid t.ex. utbyte eller kalibrering.

Skyddsrör bör normalt anpassas till rådande mätom-
ständigheter, för bästa resultat. Standardiserande lös-
ningar riktar sig mer mot klassiska, kända applikationer.

(1) Exempel på rak Pt100-givare med kabelanslutning. 
Även vinkelböjda utföranden finns.

I första numret av PentronicNytt 2017 startade temperaturskolan och vi har 
hittills gjort en historisk tillbakablick, tittat på termodynamik och 
värmeöverföring samt kvalitetssäkring med kalibrering. Senaste lektionen 
handlade om olika typer av temperaturgivare och i detta nummer börjar 
genomgång av termoelement och Pt100 med fortsättning i kommande 
PentronicNytt. 
 
Lektion 5 Termoelement och Pt100  
Olika konstruktioner 
Berörande temperaturgivare finns i ett flertal olika utföranden. De industriellt vanligaste 
typerna är termoelement och platina resistanstermometer (Pt 100). De  kan till det yttre 
se likadana ut och därför vara svåra att skilja åt.  
 
 
Termoelement 
 
Termoelementtråd 
I sin enklaste form består termoelementet av ett trådpar, två isolerade 
termoelementtrådar av olika material med ena änden kortsluten i vad som kallas 
mätpunkten. Mätpunkten kan hopfogas genom svetsning, klämning eller tvinning. 
 
Det som begränsar termoelementtrådens användning är ofta isoleringsmaterialet. 
Vanliga isolermaterial är plast av olika kvalitet alternativt fibermaterial. 
Temperaturtåligheten för isolermaterialen kan vara från 100°C  upp till 1200°C. 
 
 

 
 

 
 
Termoelementtrådar med kontaktanslutning. Mätpunkten längst till vänster är 
oskyddad. 
 
 
 
 
Fjäderbelastade termoelement i armering 
Fjäderbelastade termoelement används ofta där man vill mäta temperaturen i en 
inneslutning vid t ex plastsprutor eller mäta i verktyg genom att mäta i ett hål i godset.  
 
Den rostfria armeringen ger ett bra skydd mot t. ex. klämskador. En adapter gängas 

fast i hålet och den fjäderbelastade givarens bajonett vrids fast. Bajonetten är 
justerbar då man utnyttjar armeringens spiralformade spår där fjädern kan löpa. På 

så sätt kan termoelementet kontinuerligt anpassas till djupet i mäthålet. Fjäderkraften 
säkerställer att givarens spets ligger an mot hålets botten. 

 
Kontinuerligt justerbart fjäderbelastat termoelement med bajonett 
 
Manteltermoelement 
För industriell användning finns termoelement med trådar som isoleras med t. ex.  
magnesiumoxid som i sin tur är inneslutet i en mantel av stål. Dessa termoelement 
brukar kallas manteltermoelement. 

 
 
Manteltermoelement med direktmonterad kontakt. 
 

 
Manteltermoelement med fast monterad anslutningsledning. 
 
 
 
 
  

Manteltermoelement med direktmonterad kontakt.
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Manteltermoelement med direktmonterad kontakt. 
 

 
Manteltermoelement med fast monterad anslutningsledning. 
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Manteltermoelement med fast monterad anslutningsledning. 
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Armatur (2) och mätinsats (3)  är tillsammans 
enprocessgivare enligt gamla DIN 43763 form B. 
Armaturen gängas fast i exempelvis en rör- eller 
tankvägg och mätinsatsen, Pt100-givaren, kan 
hanteras utan att läckage uppstår. Typen brukar 
saluföras i instickslängder från 100 mm och uppåt 
och är avsedd för låga tryck och 
flödeshastigheter. Gänga och halslängd kan 
också varieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturgivare (4) enligt DIN 43772 form 4 (D) 
med utbytbar mätinsats (a) och helsvarvad 
skyddsficka med stuts för insvetsning. 
  
Skyddsfickan är i första hand konstruerad för att 
motstå höga tryck och stora strömningshastigheter. 
Endast fickans koniska del (b) omströmmas av 
processflödet. Den cylindriska delen (c) utgör an-
liggningsyta för stutsen och den smala cylindriska 
delen (d) innehåller invändig gänga för mätinsatsen 
medan utsidan ofta används för märkning av 
materialdata. 
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Armatur (2) och mätinsats (3) är tillsammans en pro-
cessgivare enligt gamla DIN 43763 form B. Armaturen 
gängas fast i exempelvis en rör- eller tankvägg och mät-
insatsen, Pt100-givaren, kan hanteras utan att läckage 
uppstår. Typen brukar saluföras i instickslängder från 
100 mm och uppåt och är avsedd 
för låga tryck och flödeshastigheter. 
Gänga och halslängd kan också 
varieras.

 
 
 
 
 
 
 
Armatur (2) och mätinsats (3)  är tillsammans enprocessgivare enligt gamla DIN 
43763 form B. Armaturen gängas fast i exempelvis en rör- eller tankvägg och 
mätinsatsen, Pt100-givaren, kan hanteras utan att läckage uppstår. Typen brukar 
saluföras i instickslängder från 100 mm och uppåt och är avsedd för låga tryck och 
flödeshastigheter. Gänga och halslängd kan också varieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturgivare (4) enligt DIN 43772 
form 4 (D) med utbytbar mätinsats (a) 
och helsvarvad skyddsficka med stuts för 
insvetsning. 
  
Skyddsfickan är i första hand 
konstruerad för att motstå höga tryck och 
stora strömningshastigheter. Endast 
fickans koniska del (b) omströmmas av 
processflödet. Den cylindriska delen (c) 
utgör an-liggningsyta för stutsen och den 
smala cylindriska delen (d) innehåller 
invändig gänga för mätinsatsen medan 
utsidan ofta används för märkning av 
materialdata. 
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Om du vill läsa mer om Värme överföring för mättekniker 
finner du det på Pentronics hemsida  www.pentronic.se > 
Nyheter > Teknikartiklar

Vill du fördjupa dig ytterligare och lära dig ännu mer 
om  temperaturmätning så finns förstås  Pentronics kurser 
i ”Spårbar  temperaturmätning” förlagda i Västervik eller 
företagsförlagda om så önskas. För mer information se 
www.pentronic.se

 
 
 
 
 
 
 
Armatur (2) och mätinsats (3)  är tillsammans 
enprocessgivare enligt gamla DIN 43763 form B. 
Armaturen gängas fast i exempelvis en rör- eller 
tankvägg och mätinsatsen, Pt100-givaren, kan 
hanteras utan att läckage uppstår. Typen brukar 
saluföras i instickslängder från 100 mm och uppåt 
och är avsedd för låga tryck och 
flödeshastigheter. Gänga och halslängd kan 
också varieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturgivare (4) enligt DIN 43772 form 4 (D) 
med utbytbar mätinsats (a) och helsvarvad 
skyddsficka med stuts för insvetsning. 
  
Skyddsfickan är i första hand konstruerad för att 
motstå höga tryck och stora strömningshastigheter. 
Endast fickans koniska del (b) omströmmas av 
processflödet. Den cylindriska delen (c) utgör an-
liggningsyta för stutsen och den smala cylindriska 
delen (d) innehåller invändig gänga för mätinsatsen 
medan utsidan ofta används för märkning av 
materialdata. 
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NYSTART FÖR EFTERFRÅGAD UTBILDNING, ST2
Nu har du chansen att anmäla dig till vårens tillfälle för kursen ”Spårbar temperatur
mätning 2” den 22-24 maj 2018

En fördjupning av kursen ”Spårbar temperaturmätning 1” med tyngdpunkt på kalibrering och mätosäkerhet. 
Kursen är för dig som tidigare gått kursen ST1 eller har motsvarande kunskaper.

Sista datum för anmälan: 2018-04-13

KURSTILLFÄLLEN ST1
14-15 mars 2018
16-17 maj 2018
24-25 oktober 2018

Pentronic arrangerar även företagsförlagda kurser vid behov.
För mer information: www.pentronic.se 
Anmälan och frågor:  info@pentronic.se, 0490-258500

 
 
 
 
 
 
 
Armatur (2) och mätinsats (3)  är tillsammans 
enprocessgivare enligt gamla DIN 43763 form B. 
Armaturen gängas fast i exempelvis en rör- eller 
tankvägg och mätinsatsen, Pt100-givaren, kan 
hanteras utan att läckage uppstår. Typen brukar 
saluföras i instickslängder från 100 mm och uppåt 
och är avsedd för låga tryck och 
flödeshastigheter. Gänga och halslängd kan 
också varieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturgivare (4) enligt DIN 43772 form 4 (D) 
med utbytbar mätinsats (a) och helsvarvad 
skyddsficka med stuts för insvetsning. 
  
Skyddsfickan är i första hand konstruerad för att 
motstå höga tryck och stora strömningshastigheter. 
Endast fickans koniska del (b) omströmmas av 
processflödet. Den cylindriska delen (c) utgör an-
liggningsyta för stutsen och den smala cylindriska 
delen (d) innehåller invändig gänga för mätinsatsen 
medan utsidan ofta används för märkning av 
materialdata. 
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Temperaturgivare (4) enligt DIN 43772 form 4 (D) med 
utbytbar mätinsats (a) och helsvarvad skyddsficka med 
stuts för insvetsning. Skyddsfickan är i första hand kon-
struerad för att motstå höga tryck och stora strömnings-
hastigheter. Endast fickans koniska del (b) omströmmas 
av processflödet. Den cylindriska delen (c) utgör anligg-
ningsyta för stutsen och den smala cylindriska delen (d) 
innehåller invändig gänga för mätinsatsen medan utsidan 
ofta används för märkning av materialdata.

Den här temperaturgivaren (5) med sin specialsvarvade 
skyddsficka kan användas vid kritiska mätningar, bl.a. 
kortare svarstider. Om mätmiljön tillåter kan man enkelt 
konstruera skyddsfickan så att mätelementet termiskt 
kommer i närmare kontakt med det önskade mediumet. 
Ett exempel som här med gods-
reducering i spetsen kombinerat 
med tunnare mätinsats.
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