
Vid flera tillfällen har StoPextra varnat för
farorna vid ytmätning. Se t ex förra numret
av StoPextra.

Den säkraste metoden är att undvika
handhållna prober, t ex genom att limma
eller fräsa ned givaren i mätobjektet. Men
ofta låter det sig inte göras.

På marknaden finns flera typer av hand-
hållna yttemperaturgivare. De flesta fung-
erar mindre bra. Undantaget som bekräftar
regeln är en givartyp från japanska Anritsu,
som är i en klass för sig.

– Vi använder Anritsu och andra givar-
fabrikat i en av laborationerna på kursen
”Spårbar temperaturmätning 1”, berättar
Per Wilén på Pentronic.

– Det visar sig varje gång att Anritsu-
givaren är mer förlåtande mot misstag av
operatören och ger mindre avvikelser från
verkligt yttemperaturvärde.

Förklaringen ligger i konstruktionen som
tillåter ett vinkelfel på upp till 4 grader utan
att mätningen störs. Normalt måste ytgivare
hållas vinkelrätt mot mätobjektet vilket är
svårt i en verklig mätsituation.

Anritsu har funnits på marknaden i
många år och konstruktionen har kopierats

Bästa givaren för ytmätning
av andra tillverkare. Även kopiorna har bättre
prestanda än konventionella ytgivare, men
ingen är lika bra som originalet.

Anritsus yttemperaturgivare är förlåtande mot
vinkelfel och varierande anliggningstryck vid
ytmätning.

Nya fabriken
färdig

Ackrediterad
eller certifierad?
StoPextras redaktör var ute och åkte bil.
Vid ett rödljus stannade han bakom en
firmabil med dekaler som stolt förklarade
att företaget var ackrediterat enligt ISO
9001.

Kan man verkligen bli ackrediterad en-
ligt ISO 9001?

– Nej, svarar Merih Malmqvist på SWEDAC,
myndigheten som svarar för ackrediteringar.

Det hela visade sig bygga på ett missför-
stånd. Det aktuella företaget var ackredite-
rat för hantering av kylmedier. Någon hade
blandat ihop detta med ISO 9001. Dekalerna
är numera borta från företagets bilar.

Men det här sätter fingret på en viktig
fråga. Vad är det för skillnad mellan ackredi-
tering och certifiering.

Certifiering är en tredjepartskontroll av
att företaget har förmågan att bygga, upp-
rätthålla och utveckla ett kvalitetssystem.

Ackreditering är kompetensprövning
som visar att  laboratoriet eller kontroll-
organet är kompetent att utföra specifika
arbetsuppgifter. SWEDAC (Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll) är det
svenska ackrediteringsorganet.


