
Pentronic växer
i västerled
Pentronics framgångsrika koncept går på
export till Norge. Teck Instrument, ett sys-
terföretag inom Fagerberg-gruppen, blir dot-
terbolag till Pentronic.

– Koncernen lyfter fram temperatur som
ett prioriterat område, säger Lars Persson,
chef för det nya affärsområdet.

Teck Instrument är Pentronics motsva-
righet i Norge. Företagen ingår i samma
internationella kunskapsnätverk, vilket be-
tyder att företagen är eniga om hur en bra
temperaturgivare ska vara konstruerad och
vikten av kalibrering och spårbarhet.

Skillnaden är inriktningen, vilken beror
på strukturen i ländernas näringsliv. Teck
arbetar även inom området tryckmätning. I
Norge kommer Pentronic bl a att bidra med
kursverksamhet och det ackrediterade
laboratoriets kompetens.

Den nya företagsgruppen är en av de
allra största inom området temperaturmät-
ning i Europa med ett 100-tal anställda och
en omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

Årets produktnyheter är samlade på
www.pentronic.se

90° per sekund
Heitronics nya processpyrometer LS12
har inbyggt ”svep”. Den mäter tempera-
turen på 250 punkter på en sekund.
Mätpunkterna kan spridas på valfritt sätt.

Principen är enkel: Värmestrålningen
fångas av en spegel som vrider sig.
Vridningen är 90° och svepet fullbordas
på en sekund. Hur brett område pyro-
metern scannar, beror på hur långt från
mätobjektet den placeras.

LS12 ersätter flera mätare eller en
dyrare värmekamera. Den tillhörande
mjukvaran loggar uppmätta värden och
presenterar dem på bildskärmen som t ex
en temperaturprofil i bredd och längdled.

Exempel på användningsområden
är mätning under produktion av papper,
plast och livsmedel.

Heitronics erbjuder modeller för olika
väglängdsområden och temperaturer
från -50 till +2500°C. Alla har möjlighet
till kompensering för emissionsfaktorn
p g a  vinkelfel, vilket ger hög säkerhet
vid mätningarna. LS12 finns även med
vattenkylning för omgivningstempe-
raturer på upp till 220 °C.

FRÅGA: Nu på vintern funderar jag på hur
mycket kallare det känns vid en viss luft-
hastighet. Blir det kallare när det blåser och
går det att räkna ut den upplevda kylan?

O. ro, Vällingby

SVAR: Det blir inte kallare när det blåser.

Däremot gör vinden att värmetransporten
från huden till omgivningen ökar. Om ute-
temperaturen är -10°C och det blåser 7 m/s
får man samma värmetransport som vid
utetemperaturen -25°C och vindstilla. Sam-
bandet visas i intilliggande tabell, vars syfte
bl a är att varna för temperaturer och vind-
hastigheter som kan ge förfrysningsskador.

Värmeflödet från hudytan till omgiv-
ningen sker med konvektion och strålning.
Inifrån kroppen sker värmetransporten ge-
nom konvektiv värmetransport i blodkärlen
och värmeledning. Kroppens regler-
mekanismer komplicerar det hela bl a ge-
nom att påverka blodflödet till och från huden.

Har du frågor om temperatur? Skriv till StoPextra
så får du svar. Ovanstående svar kommer från
professor Dan Loyd vid Linköpings Tekniska Hög-
skola och medarbetare i StoPextra.

Prova ett ”helrör”
Vanliga skyddsrör oxiderar snabbt i
aluminiumsmältor och alternativet, skydds-
rör i keramik, går lätt sönder.

Pentronic marknadsför ett nytt skyddsrör
som är hållbarare och ger kortare svarstid.
Det keramikbelagda metallröret motstår alu-
miniumsmältor och ovarsam behandling
bättre än både skyddsrör av metall och keramik.

Tack vare keramikbeläggningen kan
godstjockleken minskas, vilket ger kortare
svarstid och en bättre reglering av processen.

Pentronic har ingen erfarenhet av den
här typen av både-och-skyddsrör. Därför
erbjuds de första fem kunderna som hör av
sig att prova skyddsröret utan kostnad.

– Villkoret är att vi får ta del av erfarenhe-
terna och berätta om dem här i StoPextra,
säger Roland Gullqvist på Pentronic.

Sagan om Pt 500
Ett ihärdigt rykte gör gällande att
temperaturgivare av typen Pt 500 är nog-
grannare än Pt 100.

– Den som byter till Pt 500 vinner ingen-
ting i noggrannhet, säger Fredrik Arrhén,
chef för det ackrediterade kalibrerings-
laboratoriet på Pentronic.

Sanningen om att ingen rök uppstår utan eld
äger sin riktighet även i detta fall. Upphovet
är troligen att äldre elektronik har svårt att
hantera mätsignalen från ett Pt 100-element,
särskilt i temperaturer under 0°C.

- Principiellt är det ingen skillnad mellan
platinaelement oavsett om de arbetar med
100 eller 500 ohms resistans, förklarar Fred-
rik som själv använder givare i andra
motståndsklasser.

- Ofta mäter vi endast resistans och då är
det lättare med t ex 25 ohms givare. Med en
sådan motsvarar 1 mΩ ungefär 10 mK, vilket
gör det lättare att uppskatta instabiliteter
och liknande.

Egenuppvärmning x 5
Vad givaren gör är att den ändrar resistans
efter temperaturen. I teorin spelar det ingen
roll om givaren lämnar 100 eller 500 ohms
motstånd vid 0°C. I praktiken finns skillnader
som talar till fördel för Pt 100. När man kör en
ström genom en resistans bildas värme. Ju
högre resistans, desto mer värme.

Pt 500 al-
strar fem
gånger mer
värme än en
Pt 100. Det in-
tressanta är om-
givningens tem-
peratur, inte gi-
varens egen-
uppvärmning.

Den högre resistansen skapas med tun-
nare platinatrådar. Därför är Pt 500 känsli-
gare för vibrationer. Ett trådlindat Pt 500
mätelement är ofta större än ett dito Pt 100.
Mätelementet får inte plats i många befint-
liga skyddsrör. Alternativet är filmelement,
vilka i sin tur har betydligt sämre egenskaper
än trådlindade oavsett resistans.

Gamla instrument
Pt 500 har två fördelar: Högre signal som kan
vara lättare att hantera i efterföljande elek-
tronik och mindre inverkan av lednings-
resistans vid tvåtrådskoppling. Tvåtråds-
koppling är känslig för variationer i bl a
kontaktresistanser och ökar mätosäkerheten.

 I Pt 100-standarden finns dessutom en
omräkningsfaktor för temperaturer under
vattnets fryspunkt, som inte alltid finns in-
lagd i äldre instrument.

- Moderna instrument har inga problem
med Pt 100. Givartypen används för mät-
ningar ned till -200°C, säger Fredrik Arrhén
som understryker att Pt 100 i praktiken är
bättre än Pt 500.
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