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Sedan länge arbetar vi med att anpassa vår produktion 
och processer till kundernas allt ökande fordringar på flexi-
bilitet i detaljändringar och seriestorlekar. Nyttan av detta är 
snabba och säkra leveranser.

ANDRA DIMENSIONER
Från lager levererar vi omgående ett brett program av 
temperaturgivare. Skulle vårt standardsortiment inte passa 
dina önskemål kan vi snabbt få fram önskad produkt. Det 
är möjligt eftersom vi i huset själva tillverkar och lagerhåller 
ett stort sortiment under detaljer. 

Alla temperaturgivare i broschyren kontrolleras genom funktionsprov eller 
med regelrätt uppmätning, där så är praktiskt möjligt. Pentronics Pt100-
givare (3-och 4-tråds) leveransprovas som standard spårbart i 0 °C och 
manteltermo element (typ K och T) i 100 °C. Trådgivare funktionsprovas. 
Testprotokollen med redovisade resultat kan hämtas från vår hemsida. Se 
vidare www.pentronic.se > Tjänster > Provningsintyg. Samtliga 
Pt100- givare uppfyller IEC 60751 klass A och alla manteltermo-
element uppfyller toleranserna enligt IEC 60584-2, klass 1. 

Vi erbjuder kalibrering i batch eller individuellt, i en eller 
flera temperaturer, via vårt ackrediterade kalibrerings-
laboratorium AKL 0076. Kontakta oss gärna om externa 
certifieringskrav avseende temperaturmätning.

I broschyren presenterar vi ett urval temperaturgivare och 
mätutrustningar för användning inom livsmedelsindustrin. 
Mer information om de här produkterna och andra finns på 
www.pentronic.se

HYGIENISKA TILLÄMPNINGAR
I livsmedelsindustrin är hygienen mycket viktig på 
process berörande detaljer. Pentronics temperatur-
givare för t ex dryckesberedning kan förses med 
säten eller dykfickor som uppfyller hygienkrav hos 
europeiska EHEDG och amerikanska 3A 74-06.

TEMPERATURPROFIL 
Det är viktigt att känna till hur temperaturen varierar i en 
process. Sådana mätningar underlättas av resande termo-
metrar, som konstruerats för ugns- och kylprocesser. En 
logger med anslutna temperaturgivare följer med livsmedlet 
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Kunskap

genom processen. Alternativt tillverkar vi även långa tem-
peraturgivare som kan föras igenom processen från ena 
änden för motsvarande mätning i livsmedlet.

IR-PYROMETRI
För yttemperaturmätning på diskreta, eller sammanhängan-
de, produkter på en löpande ugnsbana är IR-pyro  metern en 
utmärkt temperaturgivare som mäter temperaturen utan att 
stå i fysisk kontakt med produkten. Om förutsättningarna 
kontinuerligt är desamma kan IR-pyrometerns utsignal 
användas för att reglera ugnstemperaturen (Se sidan 8).

FUKT-, FETT- OCH PROTEINHALT MED NIR
Beröringsfri och kontinuerlig mätning av fukt-, fett- och 
proteinhalt kan göras med NIR-mätare. Dels som ren 
kontrollregistrering men även för att styra parametrarna 
med t ex tillsatser. Mätarna finns för processinstallation eller 
användning för provtagning placerad nära processen. (Se 
sidan 9). 

Pentronic är certifierad enligt 
 ISO 9001 och ISO 14001

Pentronic är ett svenskt företag där all utveckling och till-
verkning sker i lokaler beläget i Västervik. Vi har konstruerat 
och tillverkat temperaturgivare för industrin sedan mitten 
av 1960-talet. Dina önskemål om att mäta temperatur med 
givna krav omsätter vi till givare som antingen finns i lager 
eller som tillverkas efter behov. Flera av säljarna har jobbat 
med oss i mer än 25 år och tillför på så sätt Pentronics 
kunder stor erfarenhet och kunskap. Det gäller t ex de krav 
olika branscher ställer och hur givare bör konstrueras för 
att möta dessa.
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Modell 7913101 och 7914101
Hygienisk, montering i säte eller skyddsficka.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR
Artikelnummer Inkoppl. Spets L1 L2 Vikt Pris 
inkl. insats typ K mm mm m kg  

7913101-001 3-tråd 25 10 0,6 
7913101-002 3-tråd 25 20 1,2 
7914101-001 4-tråd 25 10 0,4 
7914101-002 4-tråd 25 20 0,8 
7914101-004 4-tråd 15 15 0,6 
7914101-005 4-tråd 15 10 0,4 

Lagerhållna Pt100-givare

KONSTRUKTION
Hygieniska temperaturgivare för t ex livsmedel i 
 kombination med säte eller dykficka. Signalanslutning 
med 3- respektive 4 trådar.

MAX SPETSTEMPERATUR:
200 °C 

*) Andra dimensioner på begäran.

Säte

PlanFläns med radie

Skyddsficka

PlanFläns med radie

Blindplugg

Modell 7960000
Hygienisk, montering i säte eller skyddsficka.

KONSTRUKTION
Pt100-element monterat i skyddsrör. Monteras mot säte 
eller i skyddsficka. Tätningen mellan givare och säte är 
hygieniskt utformad. 4-trådskopplad.

MAX SPETSTEMPERATUR:
200 °C

PROCESSANSLUTNING
G1/8” för montering mot säte 9025001 eller i skydds-
ficka 9026010. Se tabellen nedan.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR

Artikelnummer Signalanslutning**

7960001-003 Fria ledare
7960001-002 Transmitter
7960001-001 Plint

*) Andra dimensioner och detaljer på begäran.
**) Transmitter måste specificeras separat

Artikelnr Modell L1 Tjocklek Radie Ytterdiam Passar givare
  mm t, mm R, mm mm dimensioner, mm
 

9025001-000 Säte  1,25 Plan 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25 
9025001-019 Säte  1,25 19 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25
9025001-100 Säte  1,5 Plan 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25
9025001-119 Säte  1,5 19 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25 
9025001-200 Säte  2,0 Plan 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25
9025001-219 Säte  2,0 19 18 ø 3,1x15 & ø 3,1x25
9026015-015 Skyddsficka* 19 1,25 19 19 ø 3,1x15
9026015-025 Skyddsficka* 29 1,25 19 19 ø 3,1x25
9026010-001 Skyddsficka* 29 3,0 Plan 25 ø 3,1x25
9025010-000 Blindplugg  - - - -

TILLBEHÖR FÖR MODELLERNA 7913101, 7914101 OCH 
7960000

1. FRIA LEDARE Mätinsatsen försedd med extra långa 
trådar så att transmitter eller plint enkelt kan monteras i 
efterhand.
2. TRANSMITTER Monterad transmitter måste beställas 
och specificeras separat. Se hemsidans varianter. Se mer 
info på www.pentronic.se
3. PLINT Plint kan demonteras och förses med transmitter 
i efterhand.

Anslutningsalternativ

1 2 3

LAGERFÖRDA MODELLER

ÄNDRA 4-TRÅDSKOPPLING TILL 3-TRÅDS ELLER 2-TRÅDS
Våra lagerhållna Pt100 är 4-trådskopplade om annat ej 
anges. Så här kan du ändra till andra inkopplingsalternativ. 

3-tråd: Uteslut en godtycklig ledare eller terminal. Paral-
lellkoppla inte den uteslutna med kvarvarande ledare.
2-tråd: Parallellkoppla ledarna eller terminalerna parvis 
på ömse sidor om Pt100-elementet.

Pt100

vit

vit

röd

röd

4-tråd

Pt100

vit

vit

röd

röd

3-tråd

Pt100

vit

vit

röd

röd

2-tråd

*) 
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Modell 7911000
Kort svarstid och kort instick.

KONSTRUKTION
Pt100-element 4-trådskopplat i skyddsrör. Mätspets Ø 
2,5 x 40 mm. Lämplig för montering i klena rör eller då 
kort svarstid krävs.

MAX SPETSTEMPERATUR:
200 °C

TILLBEHÖR
Skyddsficka med utvändig gänga G1/2”. Finns med 
kopplingshuvud i rostfritt utförande.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR

Artikelnummer      Produkt            Signalanslutning**

7911001-002 Pt100-givare Fria ledare
7911001-003 Pt100-givare Transmitter
7911001-001 Pt100-givare Plint
9062010-001 Skyddsficka 

*) Andra dimensioner och detaljer på begäran.
**) Transmitter måste specificeras separat

Modell 7870000
Hygienisk med TC-fläns

KONSTRUKTION
Givaren är konstruerad för mätning i rör eller tankar för 
tillämpningar inom livsmedelsindustrin eller där hygien-
krav föreligger. Processanslutning med triclampfläns 
(TC) i två diametrar. Mätspets Ø d1 = Ø 6,35 x 50 mm. 
4-trådskopplad signalanslutning. 

MAX SPETSTEMPERATUR:
200 °C

MATERIALCERTIFIKAT
Givaren levereras alltid med materialcertifikat på 
 processberörande detaljer.

TILLVAL
På särskild begäran kan utföranden som upp-
fyller 3A Sanitary Standards 74-06 levereras. 
Finns med  kopplingshuvud i rostfritt utförande.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR

Artikelnummer    Flänsdiameter           Signalanslutning**
Komplett givare    (mm)

7874001-022    25,4         Fria ledare
7874001-023 25,4  Transmitter
7874001-018 25,4  Plint
7874001-020 50,5  Fria ledare
7874001-019 50,5  Transmitter
7874001-012 50,5  Plint

*) Andra dimensioner och detaljer på begäran.
**) Transmitter måste specificeras separat
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Modell 7932000
”DIN form B”, utbytbar mätinsats, kort hals

KONSTRUKTION
Armatur med kort hals, utbytbar mätinsats Ø 6 mm 
med enkelt 4-trådskopplat Pt100 mätelement. Givaren 
är avsedd att mäta temperatur på fluider i tankar och 
rörledningar. Andra varianter finns, se www.pentronic.se 
(sök på 7932).

MAX TEMPERATUR:
200 °C

LAGERFÖRDA ARTIKLAR

Artikelnummer     Spetslängd, L1 mm           Signalanslutning**

7932000-139 100  Fria ledare
7932000-140 100  Transmitter
7932000-138 100  Plint
7932000-145 160  Fria ledare
7932000-146 160  Transmitter
7932000-144 160  Plint
7932000-151 250  Fria ledare
7932000-152 250  Transmitter
7932000-150 250  Plint
7932000-157 400  Fria ledare
7932000-158 400  Transmitter
7932000-156 400  Plint

*) Andra dimensioner och detaljer på begäran.
**) Transmitter måste specificeras separat

Modell 7915000 / 21-4000000
Generell Pt100-givare med kabelanslutning.

KONSTRUKTION
Pt100-element inbyggt i skyddsrör eller metallmantlad 
kabel. 4-tråds anslutningsledning. Modell 7915000 leve-
reras med AMP-kontakt som lätt kan avlägsnas.

MAX TEMPERATUR:
Mätspets: Se tabell. Skarvhylsa: 100 °C

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR

Artikel nr ∅Ø d L1** Max temp. L2 Anslutning
 mm mm °C mm 

7915001-002 2,5 120 V 140 5000 Fria ledare
7915002-002 2,5 140 140 5000 Fria ledare
21-4250250 2,5 250 250 3000 Fria ledare
21-4300100 3,0 100 250 3000 Fria ledare
7915010-002 3,0 120 V 140 5000 Fria ledare
7915011-002 3,0 140 140 5000 Fria ledare
21-4300250 3,0 250 250 3000 Fria ledare
21-4300250 3,0 400 250 3000 Fria ledare
21-4400150 4,0 150 250 3000 Fria ledare
21-4400150 4,0 250 250 3000 Fria ledare
21-4400400 4,0 400 250 3000 Fria ledare
21-4950100 4,5 100 600 3000 Fria ledare
21-4950250 4,5 250 600 3000 Fria ledare
21-4950500 4,5 500 600 3000 Fria ledare
21-4980100 6,0 100 600 3000 Fria ledare
21-4980250 6,0 250 600 3000 Fria ledare
21-4980500 6,0 500 600 3000 Fria ledare

*) Andra dimensioner på begäran.
**) V = vinklad spets. Normalt rak spets.

Modell 7915000

Modell 21-4000000

Modell 7919000
Kanylspets, tät kabelanslutning, fingergrepp.

KONSTRUKTION
Pt100-element monterat i skyddsrör med kanylformad 
spets. Avsedd för temperaturmätning av livsmedel, t ex 
vid rökningsprocess.

MAX TEMPERATUR:
Mätspets: 200 °C. Kabel: 200 °C

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR

Artikelnummer Spetsdiameter  Spetslängd Kabellängd
 mm mm mm

7919001-001 3,0 150 6000

*) Andra dimensioner och detaljer på begäran.

Modell 7906000
Yttemperaturgivare med flera radier

KONSTRUKTION
Pt100-element monterat i mässingkropp med en plan 
anläggningsyta och tre anläggningsytor med radier. 
Yttemperaturmätning på plana ytor, rör eller rör med 
diameter över 100 mm. 4-trådskopplad Pt100-givare. 
Andra varianter finns, se www.pentronic.se (sök på 
7906).

MAX TEMPERATUR:
Mätdel: 150 °C. Kabel: 200 °C

LAGERFÖRDA ARTIKLAR

Artikelnummer Radier  L Anslutning
 mm mm 

7906001-110 R12,5 3000 Fria ledare

 R19

 R25

 Plan*  

*) Passar även rördiametrar större än ca 100 mm.
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PENTRONIC PAT1101
PAT1101 är ett komplett analogt system för precisions-
mätning av temperatur i livsmedelsprocesser. Systemet 
har konstruerats för att ge bästa möjliga mätnoggrannhet 
inrymd i minsta möjliga apparatstorlek. Transmittern är in-
tegrerad med en Pt100-givare och levererar en standardis-
erad 4-20 mA signal för PLC eller styrsystem.

NYCKELDATA:
• Systemprecision ≤ ± 0,1 °C beror av givardelens 
   konstruktion och mätområdet
• Kompakt utförande
• Omgivningstemperatur i drift -30 till +80 °C
• Långtidsstabilitet ned till ± 0,03 °C/år
• Ansluts med M12-kontakt
• Hög skyddsnivå upp till IP67/IP69K

Temperaturgivare med integrerad transmitter för precisionsmätning

Modell 6101000
Givare i trådform.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR AV TYP K
Artikelnummer Modell Isolering Max. Temp. L1 Pris 
   °C mm  

11-00225 TF/TF-24-K PTFE 250 1000
11-00220 HF/D-30-KK Polyimid 285 1000
11-00320 HF/D-30-KK Polyimid 285 1500
11-00223 G/G-24-K** Glasfiber 350 1000
11-00224 G/G-24-K** Glasfiber 350 2000

Lagerhållna Termoelement

KONSTRUKTION
Termoelementtråd med svetsad mätpunkt. Mätpunkten 
är exponerad vilket innebär att svarstiden blir mycket 
kort. Monterad miniatyr hankontakt. Givaren är utmärkt  
för att mäta t ex mellan plana paket för att kontrollera 
kylkedjan eller i ugnar.

MAX TEMPERATUR
Se tabellen.

TILLBEHÖR
Passande handindikator är exempelvis modell 
11-30503 eller Therma 1.

*) Andra dimensioner på begäran.
**) Endast torr miljö.

 

Modell 6305000
Kanylgivare för insticksmätning.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR
Artikelnummer Spetsdiameter Spetslängd Kabellängd  Pris 
 mm mm mm   

11-00307 3,0 100 1000

KONSTRUKTION
Trådtermoelement i skyddsrör med spets utformad som 
kanyl för insticksmätning. Givare passar för insticksmät-
ning i ”mjuka” livsmedel, t ex ofrusna eller som vätska.

MAX TEMPERATUR
Mätspets: 260 °C

TILLBEHÖR
Passande handindikator är exempelvis modell 
11-30503 eller Therma 1.

*) Andra dimensioner på begäran.

Exempel på transmitter PAT 1101, här 
sammanbyggd med olika Pt100-givare.
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Modell 11-00230
Insticksgivare, extra kraftig.

LAGERFÖRDA* ARTIKLAR
Artikelnummer Spetsdiameter Spetslängd Kabellängd  Pris 
 mm mm mm   

11-00230 1,6 100 1500

KONSTRUKTION
Trådtermoelement monterat i kraftigt skyddsrör med 
spets utformad som en kanyl. Ett fingergrepp gör det lätt 
att överföra handkraft i feta miljöer. Kan användas för 
temperaturmätning av livsmedel samt gas och vätska.

MAX TEMPERATUR
Mätdel: 200 °C
Kabel: 200 °C

TILLBEHÖR
Passande handindikator är exempelvis modell 
11-30503 eller Therma 1.

*) Andra dimensioner på begäran.

Modell 11-30503
Vattentät indikator för termoelement typ K.

LAGERFÖRDA ARTIKLAR
Artikelnummer Beskrivning Max. Temp.  
Pris  °C  

11-30510 Indikator för Pt100
 Givare med plasthandtag: 
11-30603 Ø 3,3 x 130 mm, nålspets 200
11-30604 Ø 3,3 x 130 mm, luft och vätska 200
11-30608 Ø 3,3 x 130 mm, luft 200

Handhållna Temperaturmätare

BESKRIVNING
Therma Waterproof är en 1-kanals 
handindikator som är dränkbar och 
kan spolas av direkt under vat-
tenkranen. Skyddsklass IP66/67. 
Insignalen kan trimmas inom ±2 °C. 
Displayen är valbart bakgrunds-
belyst och har 15 mm höga siffror. 
T ermometern har hållfunktion, samt 
visning av min- och maxvärde.

TILLBEHÖR
Med Trådgivare (11-00220) och 
kanylgivare (11-00307) erhåller man 
ett effektivt kontrollpaket för livsme-
delsbranschen.

Modell 11-30510
För Pt100-givare.

BESKRIVNING
Precision Plus är en 
 noggrann termometer av-
sedd för Pt100-givare. Pt100 
möjliggör upplösningen 0,01 
°C, d v s hundradels grader. 
T ermometern har hållfunk-
tion, samt visning av min- 
och maxvärde.

LAGERFÖRDA ARTIKLAR
Artikelnummer Beskrivning Max. Temp.  
Pris  °C  

11-30501 Indikator för termoelement K 
 Givare med plasthandtag:
11-00205 Ø 1,5x130 mm, universell <1000
11-00204 Ø 3,0x130 mm, universell <1000
11-00226 Ø 3,0x130 mm, kanylspets 250
11-00227 Ø 1,8x130 mm, kanylspets 250
11-00208 Ø 4,5x130 mm, lufttemp.  250

Modell 11-30501
För termoelement typ K.

BESKRIVNING
Therma 1 är en handindika-
tor för termoelement typ K 
och är försedd med hållfunk-
tion för mätvärdet. Se vidare 
i datablad. Till indikatorn 
passar alla termoelement typ 
K som ansluts med miniatyr 
termoelementkontakt. Direkt 
eller via övergångskabel.

Modell 11-35011

BESKRIVNING
Thermapen som på bara fyra 
sekunder ger termometern ett 
temperaturvärde inom ±0,4 °C om 
spetsen är tillräckligt djupt införd i 
vätska. Då termometern inte används 
skyddas mätspetsen genom in-

vikning i  instrumentdelen som en fällkniv. Modell 11-35011 
är exempelvis avsedd för storkök, restauranger och butiker 
för kontroll av t ex kylkedjan.

LAGERFÖRDA ARTIKLAR
Artikelnummer Diameter Spetslängd Färg* Förpackning  
 

11-35011 3,3 med spets- 115 Gul 1 st
 reducering

*) Andra färger finns på begäran. De kan användas för att åtskilja olika livsmedelsslag. 
Minimikvantitet 10 st.

LAGERFÖRDA ARTIKLAR
Artikelnummer Beskrivning     
   

11-30503 Indikator, Therma Waterproof, inkl mjukt fodral  
 Givare, se modell Therma 1 

Nedan visar vi ett urval av handhållna 
t emperaturmätare och givare. Vi kan tillhand-
hålla givare anpassade för de flesta använd-
ningsområden.
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Rätt använd och med insikt om naturlagarna är IR-pyro-
metern en utomordentlig tillgång som temperaturmätare 
där berörande givare som termoelement och Pt100 
fungerar mindre bra. IR-pyrometern mäter temperaturen 
beröringsfritt på ett mätobjekts yta och kan med fördel 
 nyttjas i följande industriella mätsituationer:

• Beröringsfri (hygienisk) mätning
• Rörliga mätobjekt
• Elektriskt störande miljö som induktions- 
   eller mikrovågsvärmning
• Krav på kort svarstid (millisekundnivå)
• Krav på termiskt obelastat mätobjekt
• Aggressiv miljö där berörande givare snabbt förslits

IR-pyrometri

TILLÄMPNINGAR
• Ugnar för värmebehandling, bakning samt kylprocesser 
• Bandtransportörer vid kontinuerlig ugnsdrift

PENTRONIC VÄGLEDER DIG
Pentronic har den samlade kunskapen om IR-pyrometrins 
möjligheter och begränsningar. Vi har ett brett produkt-
sortiment, från enkla handpyrometrar till avancerade 
forskningsinstrument liksom kalibreringsutrustning.

Dessutom har vi möjlighet att råda dig till användning 
av alternativa mätmetoder med anpassade beröringsgivare 
som termoelement och motståndstermometrar (Pt100) och 
i speciella fall fiberoptiska lösningar och värmekameror.

Vårt laboratorium är ackrediterat för kalibrering av pyro-
metrar upp till 550 °C. 

EXEMPEL PÅ PYROMETRAR FÖR MÄTNING PÅ LIVSMEDEL

Handhållen Raytemp 08 
Artikelnummer: 06-60030
Kort svarstid: 0,5 sek.
Ingång för termoelement för jäm-
förande mätning (kalibrering).
Levereras med bältesväska.

Processpyrometer 
Serie CT13 
Artikelnummer: 06-00613
Kapsling i rostfritt stål IP68.
Kan förses med skyddsfilm 
framför linsen för att skydda 
mot exempelvis väteperoxid.

• Mäter inuti produkten från start till mål
• Bakning, stekning, kokning, fritering, kylning och frysning

PROCESSOPTIMERING
• Minska energiåtgången
• Öka banhastigheten
• Få jämnare produktkvalitet
• Säkerställ kärntemperaturen

Resande temperaturloggrar

HACCP
• Mätutrustningen anpassad till HACCP.
• Flera mätpunkter ger ökad mätsäkerhet.
• Alla givare inom IEC klass 1, ger full utbytbarhet.
• Spårbarhet i hela mätkedjan.

ENKELHET
• Mätningar kan rutinmässigt utföras av ordinarie arbetslag.
• Kvalitetsansvarig eller motsvarande behöver då 
   endast tillkallas vid onormala resultat.
• Givare och logger följer med på bandet, 
   inget kabeltrassel.
• Lätt att komplettera med sensor för relativ fukthalt (RH).
• Mätutrustningen säkrad mot fukt, upp till IP 67.
• Givare, logger och värmebarriärer anpassas för 
   aktuell ugn/kylanläggning.
• Jiggar finns för snabb anslutning av givare till 
   likformade livsmedel.

UTVÄRDERING
• Utsignal i realtid (radiolänk), processen kan styras 
   under gång.
• Kraftfull programvara medger avancerad analys av 
   mätresultatet med bl a F0-värden och larmfunktion.
• Svagheter i värme-/fryszoner kan upptäckas.

Håll koll på temperaturen med 
resande temperaturloggrar!
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LOGGERSYSTEMETS ANVÄNDNING
Användningsområden är bakning, stekning, kokning, fritering, kylning och frysning. 
Principen för loggersystemet är att det ska vara enkelt att använda. Sätt ett antal givare 
på de positioner och djup i det livsmedel du vill övervaka. Genom att loggern följer med 
livsmedlet på bandet genom ugnen, till och med genom friteringsbad, får du data för en 
temperaturprofil genom ugnen. För att loggern ska överleva skyddas den av en barriär 
med värmeabsorberande material. Flera modeller finns anpassade för olika temperaturer 
och bakningstider.

KALIBRERING OCH SPÅRBARHET
Det är viktigt att kunna lita på mätresultaten. Genom att kalibrera ugnsregleringens givare 
och även loggern med sina givare får du spårbarhet till temperaturskalan. Spårbarheten 
blir allt viktigare i värme- och kylkedjor. Vi erbjuder kalibrering i batch eller individuellt, 
i en eller flera temperaturer, via vårt ackrediterade kalibreringslaboratorium AKL 0076. 
 Kontakta oss gärna om specifika certifieringskrav avseende temperaturmätning i livs-
medelsbranschen.

SNABB HANTERING
För snabba kontrollmätningar finns speciella jiggar att tillgå. Där kan givarna monteras 
med lämpligt mellanrum. Jiggen gör också att mätningarna blir lika och jämförbara vid 
flera provkörningar.

MÄTER RELATIV FUKTHALT
Förutom temperatur mäter loggern relativ fukthalt (% RH). En separat kapacitiv
RH-sensor är kombinerad med en temperaturgivare och sitter monterad på ett stativ.

FUKTSÄKER
Vid livsmedelsprocesser är säker rengöring ett viktigt krav. Loggern med apparatlåda och 
givare uppfyller normen IP65 och i vissa fall IP67. Detta är ett krav vid fuktutfällningen från 
luften, samt vid passage av t ex friteringsbad.

Pentronic har även stationära loggrar på programmet för olika tillämpningar. Tillsammans 
med långa trådtermoelement får man ett alternativ till resande loggrar.

BERÖRINGSFRI MÄTNING AV FUKT-, FETT- OCH PROTEIN-
HALT SAMT KOLLAGEN MED NIR-TEKNIK.

• Direkta mätresultat - ingen väntan på labanalyser
• Bra repeterbarhet och stor noggranhet 
   - kan styra processen
• Mer produkt till kund - mindre kassation
• Enkel användning - förkalibrerad, börja mäta direkt
• Standardsignaler - inget krångel med anpassningar
• Tidsbesparing - kortare ledtider i produktionen
• Beröringsfri mätning - underlättar rengöring
• Kan byggas ut i nätverk - nya mätpunkter efter behov

Ofta kan flera parametrar mätas med samma mätare. 
Erfarenheten är att mätaren betalar sig på kort sikt. Instal-
lationen kan ofta göras vid befintlig produktionsutrustning. 

Mätmetoden är snabb och påverkar inte produkten. 
Mätaren är underhållsfri och kapslad för enkel rengöring 
och är därför anpassad för säker mätning med avseende 
på riskbedömningar. Utrustningen levereras grundkalibre-
rad för den aktuella produkten. Mätaren är standardutrust-
ning hos flera stora livsmedelsproducenter världen över.

Fukt, fett och proteinhalt, beröringsfritt

MM 710E PRODUKTIONSLINJE FÖR 

LIVSMEDEL
•  Rostfritt utförande för enkel rengöring
•  Snabb kontinuerlig mätning
•  Styrmöjlighet för diskontinuerliga   
 produktflöden på bana - ”triggar på   
 produkt”
•  Automatisk provtagare t ex vid fallande   
 produkter i rör. Se sid 10.
• Svenska menyer
•  Datakommunikation t ex Ethernet eller   
 PROFIBUS
• Färgmätning - ”Degree of bake”

INFRALAB 710E FÖR BRUK NÄRA 
PROCESS ELLER I LABB 
• Upp till 3 olika mätparametrar samtidigt
• Upp till 500 provsvar per timme
• Mätosäkerheten är bättre än ± 0,1 %   
 fukthalt
• Mindre känslig än konventionell ugn-
 storkning mot variationer i 
 omgivningsmiljön
•  Windowsbaserad mjukvara
•  LIMS-kompatibel (Laboratory 
 Information Management System)

INSTALLATIONER I SVENSK LIVSMEDELSINDUSTRI

• Potatischips (snackprodukter) (fukthalt, fetthalt)  • Kex (fukthalt)
• Kaffe (spraytorkat, rostat, färskt) (fukthalt)   • Djurfoder (fukthalt, protein)
• Stärkelse (potatis, majs) (fukthalt, protein)
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PROVTAGARE

Används för installationer där mätarens ljusstrålar inte direkt kan nå en 
tillräckligt stor sammanhängande mängd av mätobjektet. Det gäller t ex 
spraytorkar och slutna transportledningssystem, där pulver, granulat eller 
flingor sugs, blåses eller graviteras framåt. Provtagaren arbetar i det när-
maste kontinuerligt vilket gör processtyrning fullt möjlig. Instickslängden i 
det slutna flödet kan varieras för bästa positionering.

Hygiengodkännanden

Inga kaviteter som kan samla processrester och därmed 
skapa grogrund för bakterier får finnas där livsmedel 
hanteras. Temperaturgivare som mäter genom kärlväggar 
är ett exempel på hur hålrum kan uppstå. För att undvika 
riskerna finns flera standarder som på olika sätt beskriver 
krav på givare och installation.

Vissa av Pentronics temperaturgivare kan fås med 
hygiengodkännande då de processberörande delarna är 
monterade i säte eller i dykficka som uppfyller respektive 
hygienkrav. Se vidstående exempel. Aktuella godkännan-
den anges på databladen på vår hemsida.

De godkännanden som kan erbjudas är europeiska 
EHEDG och amerikanska 3A 74-06. Kraven i EHEDG 
innebär att praktiska sköljningsprov utförs på aktuella 
detaljer medan 3A 74-06 ställer konstruktionskrav på det 
mekaniska utförandet.

För passande temperaturgivare se sidan 3.

Säte

PlanFläns med radie

Skyddsficka

PlanFläns med radie

Blindplugg

Övriga tillbehör

För närmare beskrivning se www.pentronic.se

TRANSMITTRAR
För anpassning av temperaturgivarsignaler (Pt100 och 
termoelement) till 4-20 mA ström, och till HART- och PRO-
FIBUS-protokoll. Finns för montering i temperaturgivarens 
kopplingshuvud eller rackmontage i skåp. Lokal presenta-
tion av mätvärde kan också fås direkt i kopplingshuvudet.

KONTAKTER
Det finns flera modeller av kontakter för olika termoelementtyper och för-
läggningstemperaturer. Vanligast inom livsmedelsbranschen är typ K och 
typ T. För handhållna temperaturmätare används vanligen plastkontakter 
i storlek (miniatyr). 

För Pt100-givare finns inga standardiserade kontakter.

Standard  typ K

Fukt, fett och proteinhalt, beröringsfritt. (Fortsättning).

Miniatyr typ K
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KABLAR
Stort sortiment av anslutningskablar både 
för Pt100 och termoelement. Gul typ K enligt 
ANSI-standard. I övrigt gäller IEC-standard.

För Pt100-givare

4-ledare 3-ledare

För termoelement

K K T

PROCESSANSLUTNINGAR
Pentronics förskruvningsserier täcker temperaturgivarediametrar 
från 0,5 till 22 mm. Med en överfallsmutter trycks en kona in i ge-
nomföringshålet och klämmer fast givaren:

•  Stålkona innebär att rör och metallmantlad kabel deformeras  
 något och att konan fastnar på stället och genomföringen blir tät. 

•  PTFE-material i konan deformerar inte givaren men förstahands-  
 uppgiften är att hålla givaren på plats och att givarens insticks-  
 längd kan justeras då överfallsmuttern lossas. Andrahandsupp- 
 giften är att täta men i betydligt lägre tryck än vad stålkonan  
 förmår. 

•  Slitsad stålkona har enbart uppgiften att tillåta justeringar av  
 givarinstick i högre temperatur än de drygt 200 °C som PTFE  
 klarar.

Genomföringar för rör och metallmantlad kabel

KALIBRERINGSUTRUSTNING
För att få spårbarhet i temperaturmätning kan man antingen:

•  Lägga ut tjänsten, exempelvis på Pentronics ackrediterade  
 temperaturlaboratorium, AKL 0076. Labbets personal utför även 
 kalibreringar under ackreditering på plats hos kund.

•  Alternativt kan man låta kalibrera referensgivare med indikator  
 hos AKL 0076 och via kalibreringsbeviset föra in spårbarheten  
 i den egna anläggningen vid interna jämförelsekalibreringar mot  
 referenssystemet. 

Vilket man väljer beror oftast av mängden temperaturgivare på 
anläggningen som behöver kalibreras och personalens kunskaper 
i kalibrering och mätosäkerhetsberäkning. Se utbildning i avsnitt 
Övriga produkter och tjänster nedan.

En precisionsreferensgivare förbereds för en jämförelsekalib-
rering i ett oljebad i Pentronics ackrediterade laboratorium AKL 
0076. 

Övriga produkter & tjänster

1. PANELINDIKATORER för bl a livsmedelsindustri med 
front i skyddsklass IP65.

2. LOGGRAR för stationär användning finns också. Från 
enkla handindikatorer med datalagring i minne till flerkanals 
loggrar för labbprovningar eller t ex 9-punkts mätningar av 
temperaturjämnhet. (Resande loggrar, se sidan 8)

3. KALIBRERINGSUTRUSTNING som simulerar termoele-
ment och proces signaler. Även mätande funktion. Vidare 
har vi kalibreringsugnar och kalibreringsbad, se bild 4.

4. UTBILDNING i temperaturmätning och kalibrering. Kurser 
ute på företag eller hos oss i Västervik.

För närmare beskrivning se www.pentronic.se

1. 2.

3.

2.

3.

4.



12

16
12

06
 P

en
tr

o
ni

c 
• 

R
es

er
va

tio
n 

fö
r 

än
d

ri
ng

ar
P

O
S

IT
IO

N
.N

U

KVALITETSSÄKRING
För att minska risken för mätfel och därtill 
hörande kassationskostnader blir det allt 
viktigare att kalibrera allt från givare till 
mätvärdespresentation för att kunna spåra 
felkällor och åtgärda dessa.
Det säkraste sättet att få spårbarhet till tem-

peraturskalan är kalibrering under ackreditering. Vi  kalibrerar 
i vårt eget laboratorium eller ute på plats hos kund. Senaste 
beslut om ackrediteringsgränser framgår av vår hemsida  
www.pentronic.se > Tjänster > Kalibrering

Kalibrering

EXTERNA CERTIFIERINGSKRAV
Om företaget har krav att följa som gäller tempe-
raturmätning kan vi hjälpa till. 

Pentronic står även till tjänst med att föreslå 
kalibreringsmetoder för att upprätthålla spårbar-
het i temperaturmätningen. Vi erbjuder kalibrering 
av temperaturgivare i batch eller individuellt, i en 
eller flera temperaturer, via vårt  ackrediterade 
kalibreringslaboratorium AKL 0076.

Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

 Bergsliden 1, SE-593 96 Västervik
Tel. 0490-25 85 00, info@pentronic.se

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 & -kalibrering  • Elektro-optiska testsystem


