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Hållbarhet 
i fokus!

Först vill jag passa på att tacka 
alla kunder och samarbetspart-
ners för ett framgångsrikt  2018. 
Efterfrågan på våra produkter och 
tjänster fortsätter att öka vilket 
jag uppfattar som att vi har ett 
intressant och konkurrenskraftigt 
erbjudande på marknaden. Är det 
något du saknar hos oss är du 
alltid välkommen att tipsa våra 
säljare.  

Något som jag allt oftare blir på-
mind om , både privat och i arbe-
tet, är ett ökat fokus på hållbarhet. 
Det kan gälla allt från sopsortering 
hemma och att ta med återan-
vändbara påsar till mataffären, till 
resursanvändning när vi produce-
rar våra produkter och hur vi tar 
hand om vår personal. 

Våra produkter och tjänster 
används ofta för att effektivisera 
processer vilket leder till effekti-
vare användning av våra gemen-
samma resurser. Det är därför 
extra roligt att i detta nummer få 
presentera en artikel om Nibe som 
ständigt arbetar med produkter för 
effektivare energianvändning.

Även internt har vi påbörjat ett 
arbete under ledning av vår nya 
kvalitets- och miljöchef, Josefin 
Knutsson, där vi har som mål att 
miljöaspekter ska bli fullt integre-
rade i alla delar av verksamheten 
och där våra hållbarhetsmål och 
kopplade aktiviteter ska leda till 
minskad miljöpåverkan och en 
bättre värld att leva i.

Trevlig läsning!

Rikard Larsson
VD 

NIBE har tillverkat värmepumpar i mer 
än 30 år. Utvecklingen sker i  Markaryd, 
där företaget även producerar värme-
pumpar för berg, mark och luft. De 
effektivaste modellerna ger drygt fem 
gånger mer värme än den el som 
används. 

Tekniskt fungerar en värmepump 
som så att den utvinner energi ur luft 
eller vatten i en slinga som går i mar-
ken eller ned i ett djupborrat borrhål. 
För en bergvärmepump är tempera-
turskillnaden runt tre grader mellan 
inkommande och utgående vatten. 

– Tre grader är lika mycket energi 
oavsett om utgångtemperaturen är 10 
eller 100 °C, påpekar Mikael ”Mille” 
Nilsson, laboratoriechef med ansvar 
för prototyper och underhåll. 

Efter mer än tre decenniers utveck-
ling har mycket av den tillgängliga 
energin tagits tillvara. Med ett COP på 
över 5, vilket är den tekniska termen 
(coefficient of performance) för hur 
mycket värmepumpen ger i förhållande 
till använd energi, blir marginalerna i 
utvecklingsarbetet allt snävare.

Av det skälet är NIBE en av landets 
mer kräsna temperaturmätare. Varen-
da givare kalibreras regelbundet och 
bara sådana med snäva toleranser 
används. För Pt 100 är det 1/5 klass A 
och för termoelement typ T. 

Till det kommer hur givarna place-
ras vid mätningar och hur onoggrann-
heten beräknas för hela mätsystemet. 
Mille tillhörde de första att gå på 
kurs hos Pentronic, för 25 år sedan, 
och kollegan Åse Torgilsson, som är 
kalibreringsingenjör, har också gått 
utbildningen. 

– Vi måste vara säkra på att 
vi mäter på bästa sätt, för 
att kunna driva utvecklingen 
vidare, säger Åse.

Därför är hon även en återkommande 
besökare på Pentronics hemsida, där 
hon löpande hämtar ut mätprotokoll 
för de givare som man tar i bruk. 

Mycket av testningen sker under 
verkliga förhållanden, men i något 
av företagets tre laboratorier för att 

Åse Torgilsson vid fastighetsdelen av värmesystemet, som tillsammans med 
 klimatkamrarna gör att hela värmepumpssystemet kan testas under verkliga 
 förhållande. 

SNÄVA TOLERANSER GER 
STORA ENERGIBESPARINGAR
Klimatutmaningen handlar i hög grad om att minska energi-
användning. Det är vad NIBE gör med sina värmepumpar.
Men det är utveckling med små marginaler. 
 



förutsättningarna ska vara repeter-
bara. I det största labbet finns fem 
klimatkammare med möjlighet att testa 
värmepumpar i olika luftfuktighet, i 
temperaturer mellan -25 och +50 °C. I 
det nyaste laboratoriet har man både 
byggt en klimatkammare och ett vat-
tenburet värmesystem för en fastig-
het där man kan testa och optimera 
funktionerna under realistiska förhål-
landen, med rätt temperatur både inne 
och ute. 

– Det krävs för att vi ska kunna 
spara ännu mer energi, säger Mille.

Det senaste utvecklingssteget är 
varvtalsstyrda kompressorer. Tidigare 
dimensionerades pumparna för 75 
procent av effektbehovet och utöver 
det spetsades det med el. Genom att 
styra varvtalet ökas värmepumparnas 
arbetsområde, vilket ger ännu mer 
besparingar. Även här pågår finslipning 
hos NIBE och hela tiden blir produk-
terna lite mer effektiva och bidrar ännu 
mer till att minska energiförbrukningen. 
Mest nytta för klimatet gör den kilo-
wattimme som inte förbrukas och inte 
behöver produceras. 

Värmepump under test 
i tio g raders kyla i ett 
av Nibes laboratorier. 

Fr v Pontus  Olausson, 
Åse Torgilsson och 
Per  Bäckström från 

 Pentronic. 

Snävaste tolerans är vad som 
gäller, därför använder Nibe bara 

termomelement typ T.



Den 16 januari gick Pentronics 
Temperaturseminarium och 
Mässa av stapeln med fantas-
tiskt bra uppslutning. Många 
deltagare från  olika delar av 
landet tog sig till Örebro trots 
att vädret inte var det bästa.

Dagen började med mässa där det 
presenterades allt från standard-
produkter till ”smarta”och Ex-klassade 
givare. Det demonstrerades också 
fukthaltsmätning, beröringsfri tempe-
raturmätning och kalibrering.  Jonas 
Bertilsson, Försäljningsingenjör och 
utbildningsledare på Pentronic, höll 
efter lunch föreläsning om kvalificerad 
temperaturmätning i svensk industri 
och vikten av rätt installation av tem-
peraturgivare. 

Efter ”energirik” fikapaus var det 
dags för Vallachef Urban Nilsson från 
Svenska Skidlandslaget,  ”Ski Team 
Sweden X-Country” att äntra scenen. 
Anledningen till att Urban gästade 
som föreläsare är samarbetet med 
Pentronic som startades under vintern 
2016 inför vinter-OS i början av 2018. 
Projektet innebar att konstruera tem-
peraturgivare (Platt-termoelement) för 
att mäta hur snö påverkas av strål-
ningstemperatur gentemot lufttempe-
ratur, detta går att  läsa mera om i  ett 
reportage ur PentronicNytt 2018-1. 
Samarbetet  resulterade i att Pentronic 
är officiell leverantör till landslaget. 

Urban berättade om Valla-teamets 
organisation och om hur en tävlings-
dag är upplagd samt vilka strikta 
regler som gäller, som till exempel hur 

TEMPERATURSEMINARIUM I ÖREBRO MED 
FÖRELÄSARE FRÅN SKI TEAM SWEDEN 

många man får vara på banan samti-
digt när man ska  provåka innan start 
och den begränsad tid de har för att 
göra mätningar. - Det är små margina-
ler som avgör så tester och mätningar 
är viktiga, en tidsskillnad på 3 sekun-
der/km är skillnaden mellan att hamna 
som nummer 12 eller som nummer 1 
på prispallen, konstaterar Urban. Sista 
beskedet från meteorolog kommer 
15-20 minuter före start så då gäller 
snabba beslut.  

– Med hjälp av platt-termoelemen-

Ovan: Vallachef Urban Nilsson från Svenska Skidlandslaget.
Nedan: Bilder från seminariet och Pentronics team för dagen tillsammans med 
Urban. 

tet i kombination med valla, skidor 
mm och otroligt starka tävlingsdelta-
gare så kunde svenska skidlandslaget 
ta flera medaljer under OS 2018, 
fortsätter Urban.

Han tackar Pentronic för sam-
arbete och stöd i deras utvecklings-
process. 

Dagen avslutades med en hel del 
frågor angående skidlandslaget och 
vallning och flera av deltagarna ville 
gärna bidra med skämtsamma tips 
för ”dopning av skidor”



RAPPORT FRÅN LABBET

För oss som ackrediterat kalibreringslaboratorium är det 
viktigt att vi får rätt information från våra kunder innan vi 
påbörjar kalibreringen. 

Enligt ISO 17025 finns ett antal krav på kontraktsge-
nomgång innan man påbörjar ett kalibreringsuppdrag. 
Kraven skiljer sig lite mellan ISO 17025:2005 och ISO 
17025:2018, men de övergripande delarna är liktydiga. 
Två huvudkrav återkommer i båda versionerna och 
dessa är att:
• kraven är tillräckligt väl definierade, dokumenterade 
och förstådda
• laboratoriet har förmåga och resurser att uppfylla 
kraven
För att säkerställa att vi uppfyller dessa krav behöver vi 
information enligt följande punkter.

Kontaktuppgifter: 
- Namn, telefonnummer, e-post

Information om kalibreringens omfattning:
- Har ni redan kalibrerat er utrustning hos oss så går det 
bra att hänvisa till tidigare kalibreringsbevis förutsatt att 
ni vill har samma omfattning som tidigare. 
- Är ni osäkra på vilken omfattning som just ni behöver 
så är det bara att höra av sig till oss så går vi gemen-
samt igenom era krav och kommer fram till vad/hur vi 
ska kalibrera just er utrustning.

Faktureringsinformation:
- Vilken adress ska fakturan skickas till?
- Beställningsnummer eller dylikt så kundens ekonomi-
avdelning vet vem som har beställt kalibreringen.

VIKTIGT MED RÄTT INFORMATION

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

Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Pentronic utökar sitt pro-
gram för PR produkter med 
en ny l anserad transmitter 
som är speciellt anpassad 
för Pt100 temperaturgivare 
med 4-20mA utgång. Modell 
PR5332 med 4-trådsinkopp-
ling. Med denna enhet är det 
nu möjligt att utföra 4-tråds 
mätning med de flesta av 
Pentronics lagerförda Pt100 
temperaturgivare.

PR5332  har en konfigurerbar 
utsignal och en exceptionell mät-
noggrannhet, exempelvis ± 0,05° 
C över mätområdet 0-100° (max 

Leveransadress:
- Vart ska vi returnera utrustningen?

För våra kunder finns en blankett att ladda ner på 
https://pentronic.se/start/om-pentronic/returer.aspx som 
heter ”Kalibrering”. Fyll i den och bifoga den med utrust-
ningen så har du svarat på det vi behöver för att på ett 
säkert och smidigt sätt kunna genomför er kalibrering.

TRANSMITTER PR5332 
PT100 4-TRÅDSMÄTNING MED EXCEPTIONELL MÄTNOGGRANNHET

mätområde -200…850° C) C vilket gör 
den mycket lämplig i farmaceutiska 
och medicinska applikationer. Den är 
en prisvärd ersättare till den populära 

modellen PR 5331, rådfråga gärna 
försäljningsingenjör på Pentronic.

Som vanligt kan denna variant av 
transmitter konfigureras med PRs 
mjukvara och tillhörande USB-kabel 
men Pentronic konfigurerar gärna 
enligt beställning innan leverans. 
 Enheten kan också mäta linjär 
resistans upp till 5 kohm förutom alla 
vanliga resistanstermometrar. Vid 
användning av normal Pt100 kabel 
(AWG24) behöver man begränsa 
kabellängden till ca 25 meter mel-
lan temperaturgivare och PR5332. 
Matningsspänning från 7,2 till 35 DC.

För ytterligare information, kon-
takta Pentronic



KAN MAN ANVÄNDA ETT TERMO-
ELEMENT SOM FLÖDESMÄTARE?

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta  professor emeritus Dan Loyd 

på LiU, dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Vi har ett luftintag som består 
av ett långt rör med innerdiametern 
200 mm och vid inloppet sitter ett 
galler. Ungefär 300 mm från gallret 
mäter vi temperaturen i centrum av 
röret med ett manteltermoelement med 
diametern 4 mm. När anläggningen är 
i drift värms röret upp och efter någon 
timme får det en temperatur på ungefär 
50 °C. Luftflödet i röret är cirka 600 m3 
per timme, men det kan också under 
någon halvtimme vara 500  eller 700 
m3 per timme. Det verkar som om 
termoelementets temperatur ändras 
lite, när luftflödet ändras. Utomhus-
temperaturen är hela tiden densamma. 
Finns det någon mätteknisk förklaring 
till den lilla  temperaturändringen eller 
är det en tillfällighet?    

    Kevin O  
                 
SVAR: Luftflödet är konstant under 
längre perioder och vi kan därför nöja 

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

oss med att betrakta ett stationärt 
förlopp, där lufthastigheten i röret är 
konstant. Utomhustemperaturen är 
konstant och vi förutsätter att termo-
elementet är kalibrerat och rätt instal-
lerat. Om röret har samma temperatur 
som den insugna luften kommer 
termoelementet att mäta lufttempe-
raturen. Lufthastigheten har i detta 
fall ingen inverkan på den temperatur 
som man mäter.

Vi förutsätter nu att röret har en 
högre tempertur än luften i luftintaget. 
Den temperatur som termoelementet 
mäter kommer nu att påverkas dels 
av strålning från den varma rörväggen 
till termoelementet dels av värmeled-
ning i själva termoelementet orsakad 
av dess infästning i det varma röret. 
Termoelementets temperatur till följd 
av strålning och värmeledning från 
röret blir då högre än lufttemperaturen 
och värme kommer att avges till luften 
genom konvektion. När värmeflödet till 

termoelementet blir lika med värme-
flödet från termoelementet uppstår ett 
jämviktsläge och därmed en jämvikts-
temperatur.

Vi antar nu att röret och gallret har 
en konstant temperatur, Trör, luftens 
temperatur är Tluft och termoelemen-
tets temperaturen Tmät. Samtliga 
temperaturer måste anges i Kelvin. 
Vi försummar nu värmeflödet genom 
ledning till termoelementet och antar 
att det har en konstant temperatur. 
Värmeflödet Q W från termoelementet 
till luften kan skrivas

Q = A α (Tmät −  Τluft) = ε σ A (Trör
4 – Tmät

4) 

där, A är termoelementets värmeöver-
förande area i m2, α värmeövergångs-
koefficienten i W/(m2K), ε resulterande 
emissionskoefficienten och σ  Stefan-
Boltzmanns konstant, 5.67 10-8 
W/(m2K4).

Termoelementets temperatur (jäm-
viktstemperaturen) är något högre än 
lufttemperaturen, men den är lägre än 
rörväggens temperatur. Om luftflödet 
och därmed lufthastigheten ökar kom-
mer värmeövergångskoefficienten α 
mellan termoelementet och luften att 
öka. Detta innebär att termoelemen-
tets temperatur sjunker något. Om 
luftflödet minskar kommer värme-
övergångskoefficienten att minska, 
vilket betyder att termoelementets 
temperatur ökar något.

När röret och luften har olika 
temperatur påverkas den uppmätta 
temperaturen av luftflödet. Termoele-
mentet blir en typ av flödesmätare. 
Med de låga temperaturer som gäller 
i detta fall kommer tyvärr tempe-
raturändringen att bli mycket liten, 
0.1 – 0.2 °C. Vidare finns det många 
felkällor som gör att mätresultatet kan 
bli mycket svårtolkat.

 Se vidare www.pentronic.se > 
Nyheter > Teknikartiklar > Egenskaper 
och Felkällor hos termoelement > PN 
2019-1 s6 Read more



Användare av termoelement 
ifrågasätter ibland nyttan av 
anslutningskabel eller kompen-
sationsledning. Svaret är att 
man alltid ska använda rätt ter-
moelementmaterial hela vägen 
från givarspetsen till instrumen-
teringen. Då garderar man sig 
mot onödiga mätfel. 

Termoelement skiljer sig från många 
andra givare genom att mätsignalen 
bildas utefter hela längden termoele-
mentmaterial från mätpunkt till refe-
rensstället, där anslutning till skruvplint 
eller kontakt sker. Signalens storlek 
beror av känsligheten och tempera-
turskillnaden mellan ändpunkterna. 
Egenskaperna hos skarvkablaget kan 
därmed få stor betydelse. Se figur på 
nästa sida. 

I fallet A ligger en betydande tem-
peraturskillnad över skarvkabeln. Om 
kabeln består av lika ledare av t ex 
koppar saknas känslighet, seebeck-
koefficienten är noll. Då uppfattar 
voltmetern bara signalen från termo-
elementet som här utgör en tredjedel 
av den verkliga temperaturnivån. 

I fallet B ligger hela temperatur-
skillnaden över termoelementet och 
kabeln har samma temperatur i båda 

SKARVA TERMOELEMENT MED RÄTT KABEL 
- ELLER RÄKNA UT FELET 

ändar. Då är det oväsentligt vilka 
ledare som ingår i skarvkablaget. Men 
homogen temperatur kan inte alltid 
garanteras varför det är säkrast att 
gardera med skarvkabel av samma typ 
som termoelementet. 

OLIKA KABELTYPER
Så kallad anslutningsledning är 
ursprungligen termoelementmaterial 
som omklassats till lägre tempera-
turområden eller som inte tål hög 
temperatur p g a höljets material. 
Kompensationsledning är gjord av 
annat material som har en känslighet 
som hyggligt överensstämmer med 
termoelementets i ännu mer begrän-
sade temperaturer.

Signalen från ett termoelement 
är något förenklat termoelementets 

känslighet (seebeckkoefficienten, som 
mäts i μV/°C) gånger temperaturskill-
naden över dess ändpunkter. Man kan 
lika bra dela upp termoelementet i 
delsträckor och summera produkterna 
från samtliga delar. Se figur 1 på nästa 
sida.

Utsignalen E blir med respektive 
känslighet SK och S’K för termoele-
ment och skarvkabel:

EDVM = SK (TMät – TSkarv) + S’K (TSkarv – TRef) + 
SK TRef     (1)

där den sista termen är kompensering 
för referensställets temperatur. Vi ser 
att om känsligheterna SK = S’K är lika 
hos termoelement och skarvkabel blir 
uttrycket

E = SK TMät  eller i temperatur  TMät = E / SK

Då går det bra att mäta både enligt 
fall A och B, förutsatt att skarvkabelns 
temperaturområde inte överskrids.

FELSKARVNING GER FEL
Det händer att ouppmärksamma 
installatörer råkar använda skarvkabel 
för fel typ av termoelement. Då kan i 
fallet A förrädiska mätfel uppstå. An-
tag att termoelement K skarvas med 
en rättvänd kabel för typ J. Då kan 
formeln (1) skrivas om praktiskt för 
uppskattning av det extra mätfelet.

EKJK = [E(TMät) – E(TSkarv)] urKtabell + [E(TSkarv) – 
E(TRef)] urJtabell + [E(TRef)] urKtabell     (2)

Det erhållna värdet på EKJK slås upp 
i tabellen för termoelementet och 
översätts till grader C.  Skillnaden mot 
det mätta värdet i grader ger det extra 
fel som kabeln tillför.  

Tabellerna på nästa sida visar 
exempel för olika temperaturer i 
mätpunkt och skarvpunkt för typ K 
 skarvad med J resp typ N skarvad 
med K. Referenspunkten antas hålla 
20°C och kompenseringen antas 
vald för termoelementet. Notera 
att  värdena utgår från normriktiga 
 material. I praktiken kan mätfelen 
variera något.

Mätkedja Typ K med skarvkabel Typ N.



AKTUELLA KURSER

ST1
15-16 maj 2019

ST2
21-23 maj 2019

Se www.pentronic.se för senaste infor-
mation om kurs tillfällen. Kontakta oss 
om temperaturkurs på ditt företag.
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 Bergsliden 1, SE-593 96 Västervik
Tel. 0490-25 85 00, Fax. 0490-237 66

www.pentronic.se

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.seFölj oss:

SPÅRBAR TEMPERATURMÄTNING 1
15-16 maj 2019

MISSA INTE ÅRETS TILLFÄLLE FÖR EFTERFRÅGADE KURSEN 
”SPÅRBAR TEMPERATUR MÄTNING 2”

21-23 maj 2019

Pentronic arrangerar även företagsförlagda kurser.

ANMÄL DIG TILL UTBILDNING I VÅR

Tabell exempel 1

Termoelement typ K   Skarvkabel  JX Mätare K Presentation  Mätfel 
Tmät Emät Tskarv Eskarv Eskarv Tref Eref  Eref Eut Tvisad °C

900 37326 70 2851 3650 20 1019 798 37904 914,4 14,4
500 20644 70 2851 3650 20 1019 798 21222 513,6 13,6
200 8138 50 2023 2585 20 1019 798 8479 208,5 8,5

Tabell exempel 2

Termoelement typ N   Skarvkabel  KX Mätare N Presentation  Mätfel 
Tmät Emät Tskarv Eskarv Eskarv Tref Eref  Eref Eut Tvisad °C

900 32371 70 1902 2851 20 798 525 33047 917,3 17,3
500 16748 70 1902 2851 20 798 525 17424 517,6 17,6
200 5913 50 1340 2023 20 798 525 6323 212,3 12,3
200 5913 20 525 1019 20 1019 525 5913 200 0,0

Tabell exempel 1. Termoelement typ K skarvat med JX-kabel. Mätfelet presenteras för givna temperaturer på mätpunkt, skarvpunkt och 
 referenspunkt. Tabellhuvudet har färger efter IEC-koden.

Tabell exempel 2. Termoelement N skarvat med KX-kabel. Notera att felet blir noll om temperaturerna i skarv- och referenspunkt är lika.(Gul rad)

Figur 1. A) Både termoelement och 
skarvkabel befinner sig i temperaturer 
högre än rummets. Kabelns känslig-
het (S’K) i μV/°C måste vara nära 
termoelementets (SK) för att undvika 
extra mätfel. B) När Tskarv och TRef har 
samma temperatur så inverkar inte 
skarvkabeln på mät signalen, men 
finns den situationen praktiken? 
Oftast varierar temperaturen över tid 
och säsong.

Baksida SE6-02-d 
 
Skarva termoelement med rätt kabel 
- eller räkna ut felet 
 
Användare av termoelement ifrågasätter ibland nyttan av anslutningskabel eller 
kompensationsledning. Svaret är att man alltid ska använda rätt 
termoelementmaterial hela vägen från givarspetsen till instrumenteringen. Då 
garderar man sig mot onödiga mätfel.  
 
Termoelement skiljer sig från många andra givare genom att mätsignalen bildas 
utefter hela längden termoelementmaterial från mätpunkt till referensstället, där 
anslutning till skruvplint eller kontakt sker. Signalens storlek beror av känsligheten 
och temperaturskillnaden mellan ändpunkterna. Egenskaperna hos skarvkablaget 
kan därmed få stor betydelse. Se figur 1.  
 
 

 
Figur 1. A) Både termoelement och skarvkabel befinner sig i temperaturer högre än 
rummets. Kabelns känslighet (S’K) i �V/°C måste vara nära termoelementets (SK) för 
att undvika extra mätfel. B) Skarvkabeln har samma temperatur i båda ändar och den 
kan ha godtycklig känslighet utan att påverka insignalen till voltmetern. Det här är 
den ideala situationen, men finns den i praktiken? 
 
I fallet A ligger en betydande temperaturskillnad över skarvkabeln. Om kabeln består 
av lika ledare av t ex koppar saknas känslighet, seebeckkoefficienten är noll. Då 
uppfattar voltmetern bara signalen från termoelementet som här utgör en tredjedel av 
den verkliga temperaturnivån.  
 
I fallet B ligger hela temperaturskillnaden över termoelementet och kabeln har 
samma temperatur i båda ändar. Då är det oväsentligt vilka ledare som ingår i 
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