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Nu laddar vi 
för hösten!

Efter en rekordvarm sommar 
med många trevliga evenemang 
i Västervik såsom Visfestivalen 
som återkommit varje år sedan 
1966, invigning av Björn Ulveaus 
Slottsholmen och Swedish 
Floorball Open, laddar vi för 
hösten.  

En del av vår strategi är 
 införande av digitala lös-
ningar för att effektivisera och 
att förbättra kundnyttan. Ett 
 sådant initiativ är vår nystartade 
LinkedIn-profil där du kan läsa 
om vad som händer hos oss. 
Följ oss gärna där.

Vi har några nya ansikten som 
du kan komma i kontakt med. 
Josefin Knutsson, kvalitets- och 
miljöchef, Niklas Wiman, försälj-
ning nyckelkunder och Jens 
Jupiter, innesäljare.

Vi fortsätter också att utveckla 
verksamheten genom att utöka 
vår ackreditering. Se artikel i 
tidningen.

Efter ett fantastiskt 2017 hade 
jag under juni förmånen att ta 
emot pris för Indutrades bästa 
bolag. Något vi är otroligt stolta 
över.

Nu kör vi för fullt igen!  

Rikard Larsson
VD 

Mitt i den stora provningshallen 
på RISE i Borås står en del av 
en standardiserad buss.

Den simulerar ett motorut-
rymme.

– Här testar vi system för 
släckning av motorbränder, 
berättar Morgan Lehtinen, mät-
ansvarig och projektledare på 
RISE Fire Research.

RESEARCH INSTITUTES OF 
 SWEDEN, RISE, är en sammanslag-
ning av flera forskningsinstitut. Här 
återfinns bland annat tidigare Statens 
Provningsanstalts ledande kompetens 
inom brandprovning. Att testa brand-
släckning i bussmotorer är en liten del 
av verksamheten. 

– Vi har fyra hallar för provning, 
utveckling och forskning, berättar 
Morgan. 

Vid besöket pågår ett forsknings-
projekt. Tyvärr kan vi bara berätta om 
det översiktligt. I en av hallarna har en 
tunnel i miniatyr byggts upp. Genom 
åren har det inträffat flera förödande 
bränder i vägtunnlar. Projektet leds av 
dr. Li Ying Zhen, forskare vid RISE.

– Vi kartlägger hur värme och rök 
sprider sig i tunnlar, säger han och ger 
ett exempel på frågeställning.

– Vi kartlägger hur värme och 
rök sprider sig i tunnlar, säger 

han och ger ett exempel på 
frågeställning.

– Hur kommer det sig att människor 
kan stå på ena sidan av en tunnel-
brand utan att påverkas, samtidigt 
som det är fullt med rök på den 
andra?

De vunna kunskaperna ska i nästa 
steg användas för att höja brandsä-
kerheten i tunnlar och andra liknande 
konstruktioner.

De fyra provningshallarna i Borås 
används för olika ändamål. De två 
största används för att prova brand-
motstånd respektive branddynamik i 
fordon eller byggnader. För provning 
av brandmotstånd placeras produk-
terna ovanpå eller framför en ugn. 
Branden har inte direktkontakt med 
provobjektet utan det som kan an-
tända är strålningen från flammorna.

– Branddynamik handlar om att 
kartlägga hur mycket energi som ut-
vecklas när produkten brinner, berättar 
Morgan.

I de stora hallarna kan till exempel 
husfasader eller hela hus eldas upp, 
eller ett fordon för den delen.

De två återstående hallarna kallas 
mellanskalan och materialhallen. I den 
förstnämnda testas mindre produkter 
och den senare är, som namnet säger 
avsedd för materialprovning. Utöver 
det utför RISE även provningar i fält.  

Exempel på uppdrag är brandtek-

Christophe Zaninotti från Pentronic och 
Morgan Lehtinen på RISE Fire Research 
framför simulerat motorutrymme för 
brandtest.

MÄTNING ÄR NYCKELN TILL 
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nisk dimensionering, testning av släcksystem, stöd vid fram-
tagning av standarder och lagstiftning, certifiering av produkter 
och stöd vid CE-märkning.

På den nivån gäller det att provningar och försök är doku-
menterade, spårbara och kan repeteras. Det bekräftas med 
mätning av bland annat temperatur, vilket är anledningen till att 
denna artikel publiceras i Pentronic-Nytt. Pentronic är sedan 
många år leverantör till flera av RISE enheter och har bl.a. varit 
med i processen att ta fram givare för att förbättra mätningar i 
brandprovningsugnar. Dessa metoder och givare är sedan 20 
år tillbaka Europisk standard inom brandforskning. 

Temperaturen är en viktig storhet för att fastställa vilka ef-
fekter som bränder genererar.

– Vi kan använda över hundra termoelement för ett enda 
prov, säger Morgan. 

– Vi kan använda över hundra termoelement för 
ett enda prov, säger Morgan.

Beroende på provningarnas betydelse används nya tempera-
turgivare varje gång, för att slippa de materialförändringar som 
ofrånkomligen sker i termoelement vid höga temperaturer.

Förutom värme och strålning så skapar bränder stora 
 mängder rök. Därför har RISE en högeffektiv reningsanläggning 
som även återvinner energi från bränderna. Inne i provnings-
hallarna kan det brinna för fullt utan att grannarna störs eller 
farliga ämnen kommer ut i omgivande miljö.

 
Morgan Lehtinen, mätansvarig och projektledare på RISE Fire Research 
inspekterar ett pågående brandtest.

Dr. Li Ying Zhen och Morgan Lehtinen på RISE Fire Research.MÄTNING ÄR NYCKELN TILL 
BRANDSÄKRA KONSTRUKTIONER



För att underlätta för kunderna när det gäller ständigt återkom-
mande kalibreringar så tillverkar Pentronic termoelement och 
Pt100 givare med något som kallas ”in-situ” rör. 

KUNDANPASSADE GIVARE MED ”IN-SITU” 
RÖR UNDERLÄTTAR KALIBRERING 

Den främsta fördelen med ett rör mon-
terat för referensgivaren är tidsvinsten 
då givaren inte behöver demonteras 
vid kalibrering. Ytterligare en fördel är 
att kalibreringen kan utföras utan kali-
breringsugn förutsatt att temperaturen 
som krävs kan hållas i produktionen.

Noterbart är att man med detta 
system ofta behöver jobba med tunna 
referensgivare under kalibrering för att 
få plats i det monterade in-situ-röret 
och det kan påverka referensgivarens 
noggrannhet och livslängd.

Utformning av givare med in-situ-
rör kan se ut på olika sätt och beror 
på flera faktorer som t.ex vilken mo-
dell av givare det är, vilken process-
temperatur som gäller, vad för ugn 
man använder osv.

Hur det slutliga utförandet på lämp-
lig givare ska konstrueras blir därför 
oftast en diskussion med Pentronics 
säljare som gärna svarar på frågor och 
återkommer med lämpligt förslag.

LYCKAD NYSTART FÖR 
KURSEN ”SPÅRBAR 
 TEMPERATURMÄTNING 2”

Efter flera års uppehåll för kursen 
”Spårbar temperaturmätning 2” (ST2) 
var det i maj i år dags för nystart. Den 
efterfrågade 3 dagars-kursen med 
tyngdpunkt på kalibrering och mätosä-
kerhet hölls i Västervik med  en heldag 
förlagd på Pentronics laboratorium.

Kursen är en fördjupning av den populära 
grundkursen i spårbar temperaturmätning (ST1) 
som Pentronic arrangerar vid flera tillfällen varje 
år och har så gjort utan uppehåll sedan 1991, 
både på plats i Västervik och företagsförlagd 
när så önskas.

Nöjda kursledare konstarerar att det blev en 
lyckad nystart med en skara flitiga och enga-
gerade deltagare som alla på ett eller annat 
sätt redan arbetar med  temperaturmätning. 
På så vis blir ST2 även ett forum där det finns 
 möjlighet att dela erfarenheter samt att kunna få 
svar på och diskutera mätproblem man stött på 
eller kan stöta på i sin verksamhet.

Vår uppfattning är att även kursdeltagarna 
var nöjda, enligt sammanfattade kommentarer 
från utvärdering var det en mycket väl samman-
satt kurs med professionella och pedagogiska 
kursledare, relevanta laborationer i ”skarp miljö” 
samt uppskattade osökerhetsberäkningar.

Ett nytt kurstillfälle för ST2 är nu inplanerat 
i maj 2019. Mer information hittar du på www.
pentronic.se där det även finns kursfolder att 
ladda ned.

Kursledarna Jonas Bertilsson och Michael Steiner. 

Referensgivaren monteras i det extra hålet som finns i den befintliga plinten, se A. 
Behövs det en transmitter monteras den i locket, se B. 



RAPPORT FRÅN LABBET

Under hösten 2018 kommer vi att 
utöka omfattningen av vår ackredi-
tering. Denna förändring ligger helt 
i linje med vår ambition att utveckla 
och förbättra våra  metoder och 
samtidigt tillgodose våra kunders 
önskemål och förfrågningar. 

De förändringar/förbättringar 
av vår omfattning som vi kommer 
genomföra denna gång är:

1. Förändring av mätområdet för 
resistanstermometrar vid vårt 
ackrediterade kalibreringslabo-
ratorium i Karlstad.

Denna förändring innebär att vårt 
ackrediterade kalibreringslaboratorie 
i Karlstad kommer ha möjlighet att 
inom ackrediteringen kunna genom-
föra jämförelsekalibrering av resist-
anstermometrar i mätområdet -80 °C 
upp till 425 °C. Tidigare låg den övre 
gränsen vid 250 °C.

2. Kalibrering av pyrometrar på 
plats hos kund.

Genom detta tillägg i vår redan 
omfattande ackreditering för fält-
kalibreringar kommer vi nu att 
kunna erbjuda våra kunder ännu 
större möjlighet att få i stort sett all 
sin  temperaturmätande utrustning 
 kalibrerad på plats.

UTÖKNING 
AV ACKRE-
DITERINGENS 
OMFATTNING

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

Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Pentronic kan erbjuda blåtandslogger ThermaQ Blue som 
med dubbla kanaler och miniatyr honkontakt mäter tempe-
raturen med hjälp av termoelement typ K.

Instrumentet har mätområdet -100 till 1370° C och kan användas med de 
flesta av våra egna termoelement.

Enheten har en display med inbyggd belysning som växlar mellan de 
två kanalerna och har indikerande lysdioder som visar om något av de 
inställda larmen har inträffat samt om loggning pågår.

Genom att använda appen ”ThermaQ” (laddas ned gratis på App Store 
eller Google Play) kan man hantera sina mätningar och dela med sig av 
sitt mätresultat.

Mjukvaran kan hantera upp till 4 st instrument och visa mätvärden i 
 tabellform eller som temperaturkurvor och går att kopiera eller e-posta.

Den trådlösa räckvidden mellan dataloggern och enheten som har 
 appen installerad är upp till 50 meter.

Enheten drivs av vanliga 
alkaliska AA batterier som 
enkelt går att byta, batterierna 
räcker i 4000 timmar vid 
 normal drift. Instrumentet är 
väl skyddat och har IP-klass 
IP67 (spolsäker).

För ytterligare information 
 kontakta Pentronic.

TRÅDLÖS TEMPERATUR-LOGGER MED 
BLÅTANDSKOMMUNIKATION

Artikelnummer 13-40300-BT

Pentronic välkomnar två nya 
medarbetare som börjat efter 
sommaren samt ett känt an-
sikte på ny tjänst i företaget.

Från vänster Niklas Wiman med tidi-
gare erfarenhet som Team leader och 
Account manager på Akzo Nobel, han 
är nu ny kollega i Pentronics team för 
försäljning. 

Jens Jupiter har jobbat 23 år i 

VI FORTSÄTTER STÄRKA 
PENTRONIC-TEAMET

Niklas Wiman, Jens Jupiter och Josefin Knutsson. 

företaget, de senaste 15 åren som 
Produktionsledare och är ett känt 
ansikte på Pentronic. Han tar nu med 
sig sin produktkompetens till gruppen 
för innesälj.

Josefin Knutsson har lång 
 e rfa ren het från olika typer av  industriell 
verk samhet och närmast som 
 Kvalitets chef på 3M. Hon ersätter 
 Kristina som ny Kvalitets- och miljö-
chef.

 



RÄTT TEMPERATUR I HÖNSHUSET

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

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Vi mäter inomhustemperaturen 
i ett stort värphönsstall vid en av våra 
försöksgårdar. För mätningarna har nå-
gon tidigare installerat ett manteltermo-
element typ K med diametern 3 mm. 
Termoelementet är monterat på en 
innervägg i stallet och spetsen ligger 
mycket nära väggen. Tyvärr blir väggen 
ibland mycket kraftigt nedsmutsad och 
termoelementet försvinner i smutsen. 
Är det möjligt att uppskatta hur ned-
smutsningen påverkar mätfelet?    

    Malin A  
                 
SVAR: Om vi till en början antar att 
lufttemperaturen i stallet är konstant 
kommer såväl innerväggen som ter-
moelementet att anta lufttemperaturen. 
Vi förutsätter då att vi kan bortse från 
en eventuell inverkan av strålningen 
från varma eller kalla ytor i stallet. 
Om termoelementet är kalibrerat och 
korrekt installerat kommer man att 
mäta lufttemperaturen vid stationära 
förhållanden. Om termoelementet blir 
nedsmutsat händer egentligen ing-
enting med temperaturmätningen så 
länge temperaturen i stallet är kon-

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

att förlängas, när termoelementet är 
nedsmutsat jämfört med svarstiden för 
ett rent termoelement. Smutsen verkar 
som en isolering och värmetransporten 
mellan luften och termoelementet redu-
ceras jämfört med vad som gäller för 
ett rent termoelement. Det reducerade 
värmeflödet påverkar både termoele-
mentets och innerväggens temperatur, 
vilket gör att svarstiden blir längre. Om 
den längre svarstiden är acceptabel 
eller inte måste avgöras från fall till fall. 
Lufttemperaturen i stora stallar varierar 
normalt någon eller några grader och 
man bör därför använda flera tempe-
ratursensorer för att kunna bestämma 
medeltemperaturen. 

Sammanfattningsvis gäller att vid 
stationära förhållanden påverkas inte 
mätningen av nedsmutsningen. Vid 
tidsberoende förlopp kommer ned-
smutsningen att förlänga svarstiden. 
Om temperatursensorn skulle sitta 
på en yttervägg i stallet kan både den 
stationära och instationära mätningen 
påverkas av nedsmutsning. Orsaken är 
att värmetransporten genom ytterväg-
gen minskar vid nedsmutsning. Detta 
påverkar temperaturfältet och därmed 
den uppmätta temperaturen – mätfelet 
ökar.

I det diskuterade fallet var sensorn 
ett termoelement i ett värphönsstall, 
men slutsatserna gäller även för andra 
typer av sensorer i helt andra miljöer.

PENTRONIC ÄR INDUTRADES 
BÄSTA BOLAG!

stant. Innerväggen, termoelementet 
och smutsen får samma temperatur. 
Mätfelet blir samma som vid det rena 
termoelementet.

Däremot om lufttemperaturen i 
stallet ändras kommer svarstiden 

Varje år rankar Indutrade sina bolag 
utifrån ett antal nyckeltal. 2017 
blev Pentronic no. 1 på listan 
som omfattar mer än 200 
bolag som finns i totalt 28 
länder som Indutrade har 
verksamhet i.

Vi har tidigare fått pris som 
koncernens bästa bolag vid totalt 

sex tillfällen. Det är något som vi 
är oerhört stolta över då det är en 
utmanande konkurrens på en global 
marknad.

Priset som visar att vår strategi 
är fortsatt framgångsrik, togs 
emot av vår VD vid en 
koncerngemensam 
träff i juni.



RESISTANSTERMOMETER 
AV PLATINA
De första teorierna om resistanstermo-
metrar framlades redan år 1891 av H C 
Callendar. Grunden är att alla metaller 
ändrar resistans efter temperaturen. 
Ädelmetallen platina är ett av de mest 
stabila material som man känner och är 
därför lämplig för temperaturmätning.

Platinagivaren är långtidsstabil och 
utmärks av hög noggrannhet. Begräns-
ningarna jämfört med ett termoelement 
är ett snävare temperaturområde och 
en mekaniskt känsligare konstruktion 
med långsammare svarstid. 

TRÅDLINDADE ELEMENT OCH 
FILMELEMENT
Ett trådlindat PT100 element kan il-
lustreras med bilden ovan till höger. 
Platinatråden har i denna konstruk-
tion mesta möjliga rörelsefrihet och 
därmed pålitliga elektriska egenskaper. 
Konstruktionen är dock känslig för 
mekanisk påverkan, och innefattar en 
komplicerad produktionsprocess som 
påverkar kostnaden.

Filmelement tillverkas på lite olika 
sätt idag, men huvudprincipen är att 
resistansslingan av platina i  stället 
skrivs på eller fräses ur en bas av ke-
ramisk platta. Tekniken ger en avsevärt 

Efter kort genomgång av konstruktion och arbetsområden för termoelement i lektion 6 ska 
t emperaturskolan i detta nummer handla om  resistanstermometern med fokus på PT100. I nästa 
nummer av PentronicNytt avslutar vi temperaturskolan för den här gången, med ett avsnitt om 
Kvalitetsäkring och Kalibrering. 

 LEKTION 7  PT100, KONSTRUKTION 
OCH ARBETSOMRÅDEN

Exempel på av DIN standardiserad 
 in dustriell Pt100-modell.

 

 

L e k t i o n  7   P T 1 0 0 ,  k o n s t r u k t i o n  o c h  a r b e t s o m r å d e n  

 

Efter kort genomgång av konstruktion och arbetsområden för termoelement i lektion 6 ska temperaturskolan i detta 
nummer handla om  resistanstermoetern med fokus på PT100. I nästa nummer av PentronicNytt avslutar vi 
temperaturskolan för den här gången, med ett avsnitt om Kvalitetsäkring och Kalibrering.  

 
R e s i s t a n s t e r m o m e t e r  a v  p l a t i n a  
De första teorierna om resistanstermometrar framlades redan år 1891 av H C Callendar. Grunden är att alla metaller 
ändrar resistans efter temperaturen. Ädelmetallen platina är ett av de mest stabila material som man känner och är 
därför lämplig för temperaturmätning. 
 
Platinagivaren är långtidsstabil och utmärks av hög noggrannhet. Begränsningarna jämfört med ett termoelement är 
ett snävare temperaturområde och en mekaniskt känsligare konstruktion med långsammare svarstid.  
 

T r å d l i n d a d e  e l e m e n t  o c h  f i l m e l e m e n t  

Ett trådlindat PT100 element kan illustreras med bilden nedan. Platinatråden har i denna konstruktion mesta 
möjliga rörelsefrihet och därmed pålitliga elektriska egenskaper. Konstruktionen är dock känslig för mekanisk 
påverkan, och innefattar en komplicerad produktionsprocess som påverkar kostnaden. 

 

 

Filmelement tillverkas på lite olika sätt idag, men huvudprincipen är att resistansslingan av platina i stället skrivs på 
eller fräses ur en bas av keramisk platta. Tekniken ger en avsevärt sämre stabilitet hos mätelementet, men den 
förenklade produktionsprocessen ger också en lägre kostnad. 

S k y d d s r ö r  o c h  m ä t s p e t s  

En PT100 givare i en process består alltid av ett mätelement inkapslat i någon sorts skyddsrör. Konstruktionen av 
detta spelar stor roll på givarens egenskaper och är i grunden anpassad efter vilket mätelement som behövs. 
Mätelementets dimensioner kan rymmas inom 2 - 30 mm längd, och inom 0,5 – 3 mm diameter. Mätelementet kan 
vara cylindriskt eller ”lådformat”..  

Ibland kan man finna cylindriska mätelement som passar precis i skyddsrör utan att besvärande luftspalter uppstår. 
Det är en idealsituation. Normalt passar måtten inte med varandra utan åtgärder måste vidtas om mätprestanda inte 
ska försämras. Ett sätt är att placera mätelementet i en metallhylsa som är anpassad till skyddsrörets innerdiameter 
(Figur 2). Ett annat att använda värmeledande pasta, som inte skadar mätelementet och dess platinaresistans. (Figur 
6) 

Al2O3 
Pt-tråd Cement 

Solid platina 

sämre stabilitet hos mätelementet, 
men den förenklade produktionspro-
cessen ger också en lägre kostnad.

SKYDDSRÖR OCH MÄTSPETS
En PT100 givare i en process består 
alltid av ett mätelement inkapslat i 
någon sorts skyddsrör. Konstruk-
tionen av detta spelar stor roll på 
givarens egenskaper och är i grunden 
anpassad efter vilket mätelement 
som behövs. Mätelementets dimen-
sioner kan rymmas inom 2 - 30 mm 
längd, och inom 0,5 – 3 mm diameter. 
Mätelementet kan vara cylindriskt eller 
”lådformat”.

Ibland kan man finna cylindriska 
mätelement som passar precis i 
skyddsrör utan att besvärande luft-
spalter uppstår. Det är en idealsitua-
tion. Normalt passar måtten inte med 
varandra utan åtgärder måste vidtas 

Till vänster, tre vanliga spetskonstruktioner som finns på marknaden. Till höger syns tre för-
bättrade varianter, som kan tillgripas för säkrare mätning eller då svårare miljö är ett faktum.

om mätprestanda inte ska försämras. 
Ett sätt är att placera mätelementet 

i en metallhylsa som är anpassad till 
skyddsrörets innerdiameter (Figur 2). 
Ett annat är att använda värmeledande 
pasta, som inte skadar mätelementet 
och dess platinaresistans. (Figur 6).

Ett alternativ som standarder re-
kommenderar är s k reducerad spets.

 

 

Ett alternativ som standarder rekommenderar är s k reducerad spets. (Figur.) 
 

 
 
Till vänster, tre vanliga spetskonstruktioner som finns på marknaden. Till höger syns tre förbättrade varianter, som 
kan tillgripas för säkrare mätning eller då svårare miljö är ett faktum. 
 

A r b e t s o m r å d e  o c h  s t a n d a r d e r  

Det vanligaste industriella mätelementet har resistansen 100 ohm vid 0 °C - R(0) – och benämns Pt100. Mätelement 
med andra R(0) finns. R(0) = resistansvärde vid noll grader. Pt1000 är vanligt, speciellt inom VVS- och 
vitvarubranscherna. Även andra R(0)-värden förekommer men i mindre omfattning. Känslighet och toleranser för 
dessa varianter är desamma som för Pt100.  
 
I Europa använder man standarden IEC 60751 (2008). USA och Japan skapade sina standarder för Pt100 i ett 
skede då platina-framställningen hunnit förbättras varför deras krav på renhet i platinan kunde sättas högre. Den 
praktiska konsekvensen blir att givare från Japan eller USA kommer att visa högre värden på ett europeiskt 
instrument. Numera har dock IEC-standarden, som är stark i Europa, av konkurrensskäl, även vunnit insteg i USA 
och Japan. 
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För bättre 
värmeöverföring 
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ARBETSOMRÅDE 
OCH STANDARDER
Det vanligaste industriella mätele-
mentet har resistansen 100 ohm vid 
0 °C - R(0) – och benämns Pt100. 
Mätelement med andra R(0) finns. 
R(0) = resistansvärde vid noll grader. 
Pt1000 är vanligt, speciellt inom VVS- 
och vitvarubranscherna. Även andra 
R(0)-värden förekommer men i mindre 
omfattning. Känslighet och toleranser 
för dessa varianter är desamma som 
för Pt100. 

I Europa använder man standarden 
IEC 60751 (2008). USA och Japan 
skapade sina standarder för Pt100 i 
ett skede då platina-framställningen 
hunnit förbättras varför deras krav på 
renhet i platinan kunde sättas högre. 
Den praktiska konsekvensen blir att 
givare från Japan eller USA kommer 
att visa högre värden på ett europeiskt 
instrument. Numera har dock IEC-
standarden, som är stark i Europa, av 
konkurrensskäl, även vunnit insteg i 
USA och Japan.

TOLERANSER OCH 
KLASSINDELNING 
Pt100 givarna klassas enligt IEC 
60751 (2008) i fyra klasser: AA, A, 
B och C. Se tabellen nedan där 
 toleranserna redovisas i °C. De olika 
 toleransklasserna varierar  beroende 
på att olika renhetsgrader på 
p latinalegeringen tillåts enligt IEC. De 
europeiska nationella standarderna, 
som t ex DIN 43760, följer IEC.

IEC 60751 toleransklasser för sammanbyggda temperaturgivare med Pt100 mätelement i 
tråd- resp. filmutförande. Observera att andra toleranser och temperaturområden får tillämpas 
bara man tydligt deklarerar vad som gäller mellan tillverkare och användare.

 IEC 60751 (2008)  Gällande temperaturområde (°C)  Toleransvärden
 toleransklasser för kompletta temperaturgivare °C 

 
 Trådlindade element Filmelement 

AA    -50 to 250  0 to 150  ± (0,1 + 0,0017 | t |)

A    -100 to 450  -30 to 300 ± (0,15 + 0,002 | t |) 

B    -196 to 600  -50 to 500 ± (0,3 + 0,005 | t |)

C    -196 to 600  -50 to 600 ± (0,6 + 0,01 | t |)

Toleranserna hos Pt100 enligt IEC 60751 (2008) i grafisk form. Som jämförelse har den posi-
tiva toleransgränsen enligt klass 1 för termoelement typ K och N lagts in som sträckad linje. 
Platinamotstånden är dock avsevärt stabilare än motsvarande termoelement.

 

 
Toleranserna hos Pt100 enligt IEC 60751 (2008) i grafisk form. Som jämförelse har 
den positiva toleransgränsen enligt klass 1 för termoelement typ K och N lagts in som 
sträckad linje. Platinamotstånden är dock avsevärt stabilare än motsvarande 
termoelement. 
 
 

Om du vill läsa mer om Värme över föring finner du det på  Pentronics 
hemsida  www.pentronic.se > Nyheter > Teknikartiklar

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

Tabellen bredvid visar tolerans-
klasserna med tillhörande intervall 

för trådlindade respektive film-
element. Toleransnivån som funktion 
av temperaturen visas av kolumnen 
”Toleransvärden”, där även tillåten 
avvikelse i 0 °C framgår av uttryckens 
första term. |t| betyder temperatur-
värde utan hänsyn till tecken, dvs 
toleranserna är symmetriska kring 
0 °C inom tillåtna temperaturintervall. 
Toleranskurvans lutning framgår av 
koefficienten framför temperaturen |t| 
som uttrycks i °C/°C. Temperaturen 
-196 °C har använts istället för som 
tidigare -200 eftersom ändpunkten 
ska vara lätt att kalibrera och det 
görs normalt i kokande kväve vars 
kokpunkt ligger mycket nära -196. 
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