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Fortsatt 
investering och 
utveckling av 
nya produkter

Vår ambition är att vara en 
komplett partner inom tempera-
turmätning oavsett tillämpning 
och krav. Det har därför alltid 
varit viktigt för oss på Pentronic 
att investera i utveckling av nya 
produkter och tjänster.  

Vi har under 2017 utvecklat 
och certifierat vår första gi-
vare som uppfyller kraven enligt 
ATEX/Ex direktivet. Du kan läsa 
mer i artikeln här bredvid.

Samtidigt har vi sjösatt ett nytt 
frakthanteringssystem som ska 
underlätta för dig som kund att 
veta när din leverans är på väg 
och när den kommer fram.

Vi har också en ambition och 
högt ställda mål för vår leverans-
säkerhet och kvalitet. Det har 
bl.a. uppmärksammats av Tetra 
Pak som för andra året i rad 
gett oss utmärkelse som bästa 
leverantör. Det är vi naturligtvis 
mycket stolta över.

Har du synpunkter på hur vi 
lever upp till dina förväntningar, 
tar vi tacksamt emot dina förslag 
till hur vi kan bli ännu bättre.

Jag vill också passa på att 
tillönska en riktigt skön sommar 
med rätt temperatur!  

Rikard Larsson
VD 

Pentronic har certifierats av 
tredje part för tillverkning av 
temperaturgivare i explosions-
skyddat utförande enligt stan-
darden ATEX Ex d, i USA kallad 
flameproof.

– Det betyder att vi kan 
anpassa givarna efter kundens 
behov, säger försäljningsingen-
jören Per Bäckström. 

EX-GODKÄNDA GIVARE och trans-
mittrar är ingen nyhet för Pentronic, 
men utan certifiering är möjligheterna 
till kundanpassning begränsade. I för-
sta steget har tillverkning av Pt 100-gi-
vare i fyra grundmodeller certifierats.

– Varje modell kan i sin 
tur anpassas med olika 
instickslängder och trans-
mittrar, förklarar Per.

När första steget är taget blir det 
dessutom enklare att utvidga certi-
fieringen till termoelement och andra 
modeller. För godkännande svarar det 
finska forskningsinstitutet VTT.

Ex-klassning av givare gäller såväl 
konstruktionen som tillverkning och 
kontakt med kunden. Som exempel 
är säljarna skyldiga att inhämta infor-
mation från kunden om mätmiljö och 
övrigt som kan påverka säkerheten. 
När det gäller Ex-hantering krävs det 
att all personal under hela processen 
från sälj till leverans är utbildad för 
uppgiften.

Klassade givare ska även uppfylla 
EU:s tryckkärlsdirektiv, det ska finnas 
materialcertifikat och givarnas egen-
skaper ska kunna verifieras. Särskilt 
viktigt är det när givarna placeras i ett 
gas- eller vätskeflöde. 

– Vi kan även erbjuda wake-beräk-
ning och tryckprovning av  givarnas 

NY CERTIFIERING FÖR TILLVERKNING 
AV EX-KLASSADE TEMPERATURGIVARE

Pentronics försäljningsingenjör, Per Bäckström med en Ex-klassad Pt100-givare.



skyddsfickor som tilläggstjänster, 
berättar Per.

Pentronic har sedan länge flera cer-
tifieringar för tillverkning av tempera-
turgivare inom olika områden, t ex för 
givare som ska uppfylla hygienkrav, för 
marina tillämpningar samt inom energi 
och kärnkraft. 

För vd Rikard Larsson 
är det investeringar som 
görs för att underlätta för 
 kunderna. 

– Det här är en del i vårt 
kontinuerliga utvecklings- 
och kvalitetsarbete, säger 
han.
I nuläget används Ex-givare mest inom 
petrokemisk industri, men det finns 
andra miljöer där motsvarande säker-
hetsåtgärd är befogade. Den europis-
ka ATEX-standarden gäller även t ex 
lackeringsföretag, snickerier, kvarnar, 
pulver- och kemihantering och andra 
känsliga miljöer där det finns risk för 
att gaser, vätskor eller damm antänds 
och exploderar. 

Modell 7610900 Modell 7710900 Modell 7810900 Modell 7850900

ATEX
I början av 90-talet såg man över Ex-skyddet inom EU och beslut togs 
om att harmoniera lagstiftning och ta bort nationella avvikelser som 
ett led i att höja säkerheten inom hela EU och underlätta handel. Detta 
resulterade i ATEX direktiven 94/9/EC (produkt/utrustningsdirektivet) 
samt 99/92/EC (arbetsmiljödirektivet). Såväl elektrisk som icke elek-
trisk utrustning omfattas av ATEX direktiven.

ATEX direktiven är infört i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöver-
kets föreskrift AFS 2003:3/2016:7 , Räddningsverkets föreskrift SRVFS 
2004:7 samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

Att välja rätt utrustning för applikation i 
Explosionsfarliga miljöer kräver rätt kunskap!
Ansvarig för anläggningens verksamhet är också ansvarig för att 
riskbedömning och klassningsplan upprättas. Klassning utföres av 
den som har nödvändiga kunskaper om anläggningens verksamhet 
och om ATEX- direktiven. För verksamheter med krav på Ex-klassning 
ska alltid finnas en s.k. Ex-ansvarig som kan hjälpa dig specificera den 
utrustning du behöver. Installation och utrustning måste användas i 
enlighet med upprättad dokumentation. 

Klassningsplan indelar området i zoner
Klassningsplanen indelar verksamheten i zonerna 0,1,2 för gas 

respektive 20, 21, 22 för damm, där den lägsta siffran står för högsta 
riskområdet. 

Är området klassat för gas skall installerad utrustning vara märkt med 
bokstaven ”G” (gas) och  kategori  motsvarande aktuell zon. Kategori  
1 för zon 0, kategori  2 för zon 1, kategori 3 för zon 2. Dessutom skall 
gasgrupp (IIA,IIB,IIC) och temperaturklass (T1-T6) överensstämma med 
klassningsplan.

Motsvarande zonindelning görs för riskområden med damm och får 
då märkningen ”D”.

Det kan vara komplicerat att tolka klassning och kodning av artiklar 
så stäm alltid av med Din Ex-ansvarige vad som behövs för just Din 
verksamhet.

Pentronics produkter som nu lanseras är designade upp till Zon 1, 
kategori 2 gasgrupp IIC, den fullständiga koden är: 
Ex db eb IIC T6/T5 Gb vilket gör produkten lämplig i miljöer i direkt 
 närhet till kärl med brandfarlig gas.

Nu finns det möjlighet att beställa Pt100 temperaturgivare för EX-miljö, 
ATEX och IECEx godkända. Pt100 givaren finns i fyra olika modeller och 
utförandeform är så kallad ”flame proof” Ex d. Kontakta din säljare på 
Pentronic för mer information. 



För att möta kundernas önskemål när det gäller leverans av be-
ställt gods hanterar Pentronics logistikteam dagligen många frakt-
bolag och olika transporttjänster med olika system och funktioner.

Ett nytt TA (Transport Administrations)-system för frakthantering 
installeras under våren 2018 för att underlätta och effektivisera 
hanteringen för dessa tjänster.

PENTRONIC EFFEKTIVISERAR SIN 
FRAKTHANTERING MED NYTT TA-SYSTEM

Logistikteamet välkomnar det nya fraktsystemet. Här representerade med  Fr.v. 
Dennis Lundberg, Susan Stein Larsen och Magnus Karlsson.

TA-SYSTEMET är en molnbaserad 
teknologi där de flesta transporttjäns-
terna nu kommer att kunna hante-
ras på samma sätt till skillnad från 
tidigare.

– I dagsläget är det i regel 10-15 
olika transporttjänster per dag, där 
respektive fraktbolag har sina spe-
cifika fraktdokument och system för 
bokning på sina hemsidor, berättar 
Dennis Lundberg som arbetat i många 
år med frakthantering.

– Data kommer nu att  hämtas från 
vårt affärssystem och förhandsinfor-
mation skickas till fraktbolagen samt 
leveransavisering till kund. Transport-
administrationen blir nu en del av vårt 
affärssystem, berättar Logistikchefen 
Magnus Karlsson. 

Det nya frakthanteringssystemet 
som är uppbyggt för att undvika 
risken för felregistrering kommer att 
underlätta för logistikpersonal på 
Pentronic men även vara till fördel för 
Pentronics kunder.

Samlad dokumentation innebär inte 
bara enklare och effektivare hantering 
utan även möjlighet att lättare kunna 
följa och spåra paket samt serva våra 
kunder.

– De flesta kunder  kommer nu au-
tomatiskt att få spårningsnummer och 
information via mail när deras gods är 
packat och kommer att skickas, säger 
Susan Stein Larsen som även hon har 
lång erfarenhet av frakthantering.

Pentronic har för andra året i rad blivit uppmärksammade för 
sitt samarbete med Tetra Pak. 

Vid en ceremoni i Lund under april fick kundansvarige Michael Steiner och 
VDn Rikard Larsson motta ett diplom för ”Excellence in Quality, Delivery 
and Cost performance during the year 2017”. 

– Vi är stolta över att vårt arbete med att ständigt bli bättre avseende 
teknik, kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet uppmärksammas av våra 
kunder, säger Michael Steiner. Tetra Pak har varit en trogen kund till Pen-
tronic sedan starten för 50 år sedan. För oss på Pentronic är det viktigt att 
vi kan vara konkurrenskraftiga på en global marknad och där Tetra Pak’s 
leverantörsbas idag återfinns över hela världen, avslutar Rikard Larsson.

UPPMÄRKSAMMADE AV 
TETRA PAK FÖR ANDRA 
ÅRET I RAD



RAPPORT FRÅN LABBET

En fråga som dyker upp hos oss på det ackrediterade 
laboratoriet lite nu och då är hur man ska tolka kalibre-
ringsbeviset.

Enligt standarden IEC17025:2005 som alla ackredite-
rade laboratorier måste uppfylla står det följande under 
kapitel 5.10 Rapportering av resultat. 

”Resultaten från varje provning, kalibrering el-
ler serier av provningar och kalibreringar utförda av 
laboratoriet skall rapporteras noggrant, tydligt, entydigt 
och objektivt samt i enlighet med eventuella specifika 
instruktioner i provnings- eller kalibreringsmetoderna.”

Det är vad standardenen säger, men hur ska man 
tolka informationen som berör mitt kalibreringsresultat?
a) Korrektion     b) Mätosäkerhet

Korrektion är i stort sett alltid angiven i °C när det 
gäller kalibreringsbevis från Pentronic och den anger 
hur mycket du måste korrigera ditt avlästa resultat 
med. Anta att du har ett kalibreringsbevis där vi har 
kalibrerat ett instrument med två givare vid +37 °C. I 
kalibreringsbeviset har vi angett en korrektion på +0,2 
°C på givare X och -0,3 °C på givare Y. För att hantera 
korrektionerna på rätt sätt så ska du alltid ta ditt avlästa 
värde från displayen och addera korrektionen (med 
tecken).  Anta att du läser 36,9 °C på din display när du 
mäter med givare X. Då är den ”sanna” temperaturen 
36,9 °C +0,2 °C = 37,1 °C, men om du läser av samma 
temperatur (36,9 °C) med givare Y inkopplad så blir den 
”sanna” temperaturen 36,9 °C + (-0,3 °C) = 36,6 °C.

Det är alltså viktigt att man hanterar korrektionsvär-
dena på ett korrekt sätt för att få ett korrekt resultat.

KALIBRERINGSBEVIS OCH 
KALIBRERINGSRESULTAT

PRODUKT-INFO Produktinformationen finns även på www.pentronic.se

Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Trycktäta genomföringar har under 
lång tid använts för montage av 
temperaturgivare där man vet att det 
finns tryck eller vacuum i processen.

De är också vanligt förekommande 
när ett specifikt insticksdjup önskas 
vid montering av temperaturgivare.

Pentronic  presenterar en Multige-
nomföring där en processanslutning 
gör det möjligt att montera flera 
givare i en och samma genomföring 
med bibehållen säker tätning.

En multigenomföring kan nu ha 
från 2 upp till 40 stycken givare i 
samma enhet, beroende av genom-
föringens storlek och diameter på 
givaren.

Mätosäkerhet ska det också alltid finnas med på kali-
breringsresultaten. Vad gör man med den då?

Den ska användas av er när ni ska göra en analys av 
hur noggrant ni mäter i era processer. Man ska alltså inte 
lägga till den på mätresultaten när man mäter med sin 
utrustning.

MULTIGENOMOMFÖRING FÖR TERMOELEMENT, PT100
OCH ANDRA TEMPERATURGIVARE

Beroende på i vilken temperatur mul-
tigenomföringen ska användas i kan 
tätningskonor av olika material väljas. I 
dag kan vi erbjuda tätningskonor i Gra-
fit, Lava och Viton där en tätningskona 

i Viton även kan återanvändas. Alla 
multigenomföringar har koniska NPT 
gängor och finns i storlekarna     ”, 
¼”, ½” och ¾” NPT.

Passande diametrar på temperatur-
givarna är från 0,5 mm till 6 mm.

Med hjälp av en multigenomföring 
kan man montera ett antal termoele-
ment för exempelvis jämnhetsmät-
ningar, så kallade TUS-mätningar i 
ugnar och endast behöva använda 
en genomföring till skillnad mot tidi-
gare då det krävdes en genomföring 
för varje termoelement.

Detta blir både plats- och tidsbe-
sparande samt förenklar installatio-
nen.

Modell 9640000



ANLIGGNINGSGIVARE OCH 
VARIERANDE VÄTSKETEMPERATUR

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

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: I förra numret av PentronicNytt 
finns en fråga om mätfelet vid anligg-
ningsgivare. Vi har ett liknande fall, 
men vår ledning har innerdiametern 
250 mm, rörväggens tjocklek 5 mm, 
vattenflödet 700 m3/h och vatten-
temperaturen 80°C. Röret är isolerat 
med 100 mm mineralull, men jag vet 
inte om röret har någon beläggning 
på insidan. Vid driftstörningar sjunker 
vattentemperaturen snabbt till 60°C 
och den är sedan ganska konstant tills 
anläggningen går normalt igen. Kan 
man uppskatta det mätfel som uppstår 
vid temperaturändringen?    

    Sten J               
    
SVAR: För vattentemperaturen 80 °C 
och ingen beläggning på rörets insida 
blir mätfelet mycket litet. Om vi gör 
samma typ av beräkningar som i 
Pentronic Nytt 2018 # 1 och antar att 
rörets omgivningstemperatur är 15 °C 
blir mätfelet cirka 0.01 °C. Orsaken 
till att mätfelet blir försumbart är att 
värmeflödet till omgivningen är litet och 

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

 resistansen på rörets insida (konvektiv 
värmeöverföring), resistansen i rörväg-
gen (värmeledning) och resistansen på 
isoleringens utsida (konvektiv värmeö-
verföring och strålning).

Om vi antar att rörets insida har 
en beläggning på 2 mm med värme-
konduktiviteten 0.3 W/(m K) måste 
 beläggningens värmeresistans inklude-
ras i beräkningen. Mätfelet blir fortfa-
rande litet, ungefär 0.2 °C. I båda fallen 
mäter alltså anliggningsgivaren i princip 
vattentemperaturen.

För det fall vattentemperaturen i 
röret ändras stegvis från 80 °C till 60 
°C kan vi göra en grov uppskattning 
av mätinstallationens svarstid. För 
en stegvis ändring på 20 °C ger en 
beräkning av svarstiden τ0.5 att sensorn 
mäter temperaturändringen 0.5x20 = 
10 °C efter ungefär 2 sekunder vid ett 
rent rör. Med en beläggning på 2 mm 
blir svarstiden  betydligt längre -  nästan 
2 minuter eftersom beläggningen av-
sevärt minskar värmeflödet mellan rör 
och vatten. Efter insvängningstiden blir 
mätfelet åter litet. Om svarstiderna är 
acceptabla eller inte måste bedömas 
från fall till fall. 

För alla anliggningsgivare är det 
viktigt att montera dessa med god 
anliggning mot röret – använd gärna 
kontaktpasta. Det är också nödvändigt 
att regelbundet kontrollera installatio-
nen eftersom glappande anliggning 
och ett oxidskikt mellan givare och rör 
är förödande för mätresultatet. 

PENTRONIC VÄLKOMNAR 
NYA MEDARBETARE
Här presenteras två nyanställda under första kvartalet 2018.

Till vänster, Benny Ahlsén som sedan 2008 haft produktionsledande 
befattningar på olika industriföretag och nu tillträtt som Produktionschef på 
 Pentronic. Till höger, Sebastian Rosander som närmast arbetat på OKG kärn-
kraftverk, Sebastian kommer att ingå i Pentronics team för inne-sälj.

att värmeresistansen mellan vatten 
och rörets utsida är mycket liten. För 
värmeresistansen mellan vatten och 
omgivning dominerar resistansen i 
isoleringen (orsakad av värmeled-
ning) över övriga värmeresistanser – 



TERMOELEMENT MÄTER TEMPE-
RATURSKILLNAD
Grundläggande för termoelement är 
att två kända och olika material hålls 
isolerade förutom i just den punkt 
där temperaturen ska mätas. Längs 
termoelementet uppstår en termoelek-
trisk effekt, som genererar en spänning 
som i sin tur kan mätas. Att det är god 
isolation mellan materialen är mycket 
viktigt, fukt eller mekanisk åverkan 
kan leda till stora mätfel då isolationen 
försämras. I ett vanligt manteltermoele-
ment används ofta magnesiumoxid för 
isolation.

Termoelement mäter temperatur-
skillnad mellan mät- och referenspunk-
ter. Se figuren. Korrekt temperaturmät-
ning förutsätter att känsligheten, eller 
seebeckkoefficienten (SAB som mäts 
i t ex μV/ °C), är lika utefter termoele-
menttrådarnas längd. Man brukar säga 
att termoelementet måste vara homo-
gent.
För att man ska mäta renodlad see-
beckspänning utan fel, fordras att 
kretsen är elektriskt obelastad. Med 
digitalvoltmetrar belastar man normalt 
mätkretsen med så litet strömuttag att 
mätfelet blir obetydligt. Vid strömuttag 
kommer utsignalen att bli mera kom-
plex eftersom bl a Ohm’s lag påverkar 
resultatet. 

Efter tidigare introduktion av termoelement och Pt100 går vi  vidare med konstruktion och arbets-
områden för termoelement med fortsättning inom samma ämnen för Pt100 i nästa tidning.

 LEKTION 6  TERMOELEMENT, KONSTRUKTION 
OCH ARBETSOMRÅDEN

Figuren visar till vänster ett termoelement som är utsatt för en temperaturgradient. Utsignalen 
EAB uttrycks generellt med en integral, men kan ofta förenklas till känsligheten (seebeck-koef-
ficienten multiplicerad med temperaturskillnaden mellan mätpunkt och referenspunkt).

MÄTPUNKTSKONSTRUKTIONER
Hos manteltermoelement brukar man 
skilja mellan tre olika mätpunktskon-
struktioner, isolerad, jordad och expo-
nerad enligt figur nedan. För mantel-
termoelement är mätpunkten lätt att 
forma och kan isoleras från höljet. 

Den isolerade mätpunkten är 
vanligast och är en robust konstruktion 
där mätpunkten är väl skyddad från 
yttre påverkan. Värmeöverföring be-
höver ske genom mantelmaterial och 
isolering, vilket gör denna konstruktion 
något långsammare än övriga. Men 
mätpunkten är i stället skyddad och 

Efter	tidigare	introduktion	av	termoelement	och	Pt100	går	vi		vidare	med	konstruktion	och	
arbetsområden	för	termoelement	med	fortsättning	inom	samma	ämnen	för	Pt100	i	nästa	tidning.	

Lektion	6  Termoelement,	konstruktion	och	arbetsområden 

Termoelement mäter temperaturskillnad 
Grundläggande för termoelement är att två kända och olika material hålls isolerade 
förutom i just den punkt där temperaturen ska mätas. Längs termoelementet uppstår 
en termoelektrisk effekt, som genererar en spänning som i sin tur kan mätas. Att det 
är god isolation mellan materialen är mycket viktigt, fukt eller mekanisk åverkan kan 
leda till stora mätfel då isolationen försämras. I ett vanligt manteltermoelement 
används ofta magnesiumoxid för isolation. 
Termoelement mäter temperaturskillnad mellan mät- och referenspunkter. Se figuren. 
Korrekt temperaturmätning förutsätter att känsligheten, eller seebeckkoefficienten 
(SAB som mäts i t ex �V/ °C), är lika utefter termoelementtrådarnas längd. Man brukar 
säga att termoelementet måste vara homogent. 
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För att man ska mäta renodlad seebeckspänning utan fel, fordras att kretsen är 
elektriskt obelastad. Med digitalvoltmetrar belastar man normalt mätkretsen med så 
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oberoende av mantelmaterialets rö-
relse på grund av temperaturskillnader.

Mätpunkter svetsade i kontakt med 
höljet, jordad mätpunkt, förekommer 
ibland då man önskar snabbare tem-
peratursvar.  Men jordade mätpunkter 
har svagheter. När en mätpunkt smälts 
ihop med yttermanteln ska ett större 
antal ämnen gå i smälta än om bara 
trådarna ska förenas. Detta i kombina-
tion med att  man utsätter termoele-
mentet för snabba och stora tempe-
raturförändringar kan leda till avbrott i 
mätpunkten. 

Manteltermoelementmaterial med mätpunktsutföranden i genomskärning. Ledarnas diameter är normalt ca 20% av mantelns ytterdiameter. 
 Mantelns tjocklek är normalt ca 10-15% av ytterdiametern. 
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Se www.pentronic.se för senaste infor-
mation om kurs tillfällen. Kontakta oss 
om temperaturkurs på ditt företag.
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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 Anmälan för prenumeration av PentronicNytt 

gör du på vår hemsida www.pentronic.se

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

Exponerad mätpunkt används 
endast i undantagsfall då tempera-
turområdet är begränsat och krav på 
extremt kort svarstid föreligger. Mät-
punkten är oskyddad och tätningsma-
terialet i spetsen kan lätt spricka och 
då brukar fuktproblem uppstå.

ÅTTA STANDARDISERADE 
TERMOELEMENTTYPER
IEC*  har tagit fram åtta termoelement-
typer ur den brokiga flora av termo-
element som används i världen. Av de 
åtta består E, J, K, N och T av oädla 
metallegeringar medan S, R och B 
innehåller ädelmetallen platina. 

Bland de oädla är idag typ K och 
i allt ökande grad typ N de vanligast 
använda termo-elementen. Typ J 
används endast undantagsvis vid 

Manteltermoelementmaterial med mätpunktsutföranden i genomskärning. Ledarnas 
diameter är normalt ca 20% av mantelns ytterdiameter. Mantelns tjocklek är normalt 
ca 10-15% av ytterdiametern.  

Exponerad mätpunkt används endast i undantagsfall då temperaturområdet är 
begränsat och krav på extremt kort svarstid föreligger. Mätpunkten är oskyddad och 
tätningsmaterialet i spetsen kan lätt spricka och då brukar fuktproblem uppstå. 

Åtta standardiserade termoelementtyper 
IEC1 har tagit fram åtta termoelementtyper ur den brokiga flora av termoelement som 
används i världen. Av de åtta består E, J, K, N och T av oädla metallegeringar 
medan S, R och B innehåller ädelmetallen platina.  
Bland de oädla är idag typ K och i allt ökande grad typ N de vanligast använda 
termo-elementen. Typ J används endast undantagsvis vid nykonstruktioner liksom 
typ T.  

Typ T förekommer i begränsad omfattning av tradition vid fysiologiska mätningar  och 
i låg temperatur. Stabilare alternativ finns genom resistanstermometrar (Pt 100). 

Typ IEC-färg Arbetsområde i °C Atmosfär 
E -200 – 900 Bra i oxiderande atmosfär 
J -200 – 760 Ej oxiderande miljö eller syror 
K -200 – 1200 Bra i oxiderande atmosfär 
N 0 – 1300 Som K men normalt bättre över 200°C 
T -200 – 370 Ej oxiderande miljö 

S/R 0 – 1480 Keramiskt skyddsrör i alla atmosfärer 
B 0 – 1700 Keramiskt skyddsrör i alla atmosfärer 

Tabellen visar ungefärliga arbetsområden. Miljö, mekaniska dimensioner och 
kapsling av termoelementet påverkar livslängd och temperaturområde. 

Begreppen ovan är avsiktligt vaga eftersom få användare har precis samma 
förutsättningar i sin respektive process. Omgivningens miljö spelar vid högre 
temperaturer stor roll för termoelementets driftstid inom given specifikation. 

1 International Electrotechnical Commission 

Tabellen visar ungefärliga arbetsområden. Miljö, mekaniska dimensioner och kapsling av 
termoelementet påverkar livslängd och temperaturområde.

nykonstruktioner liksom typ T. 
Typ T används ofta vid fysiologiska 

mätningar på grund av dess förde-
lar vid dessa temperaturer.  Vill man 
uppnå ännu högre stabilitet är alterna-
tivet resistanstermometrar (Pt 100).

Begreppen ovan är avsiktligt vaga 
eftersom få användare har precis 
samma förutsättningar i sin respektive 
process. Omgivningens miljö spelar 

vid högre temperaturer stor roll för 
termoelementets driftstid inom given 
specifikation.

* International Electrotechnical Commission


