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Vår spännande
resa fortsätter!
Det är nödvändigt för alla företag
och verksamheter att ständigt
utvecklas och förbättras. Takten
med vilket det görs ökar hela
tiden. Jobbigt tycker säkert en del,
samtidigt ger det också möjligheter för organisation och individer
att utforska nya områden.
Vi har under en längre tid noterat
ett ökat behov av fältservice och
kalibrering hos våra kunder. Som
svar på det förstärker vi teamet
med Emma i Karlstad och Adrian i
Västervik för att kunna ge er bättre
service.
På produktsidan har vi inte suttit
med armarna i kors. Snart lanserar
vi en signalomvandlare för termoelement med IO-link interface samt
ett komplett temperatursensorsystem som bygger på vår egen
bus-standard PLB. Hela systemet
är certifierat för Ex-miljö och för
säkerhetskritiska tillämpningar
enligt IEC-61508, SIL 2.
Du kan läsa mer om en tillgänglig teknik i detta nummer av PN.
Med ökat fokus på hållbarhet
behövs bättre och effektivare
användning av energi och andra
naturtillgångar. Genom att ha koll
på temperaturen i olika processer
kan vi hjälpa till att ytterligare ta
steg mot en hållbar värld. Låt oss
hjälpas åt!
Till sist vill jag passa på att tacka
för det gångna året och önska en
riktigt god jul och ett minst lika
spännande 2020!
Till dess,
trevlig läsning!

HÄR LIGGER EN DEL AV
DET SVENSKA KLIMATMÅLET
Skogen är en viktig del av Sveriges övergång till fossilfri energi.
En av leverantörerna för fossilfri energi är Deromes pellets
fabrik i Kinnared.
Här tillverkas grön energi med hjälp av rätt recept, rätt fukthalt och rätt temperatur.
DEROME är landets största

familjeägda träindustri med 2 500
anställda vilka arbetar hela vägen
från skogen till färdiga hus. Dotterbolaget Derome Timber driver fem
sågverk med hyvlerier. Sågspån och
kutterspån skickas till pelletsfabriken i Kinnared.
– Genom att vi enbart använder
egen råvara med för oss kända
egenskaper, får vi bättre kontroll
över slutproduktens egenskaper,
säger platschefen Ola Blohm.
Pellets tillverkas enligt recept där
ingredienserna är olika sorters spån.
I kombination med rätt temperatur
och fukthalt i de olika processtegen
produceras pellets med mycket hög
och jämn kvalitet. Enligt Deromes
blir resultatet två procent mer värme
per kilo pellets, jämfört med andra
leverantörer.
– Vi mäter fukthalten i spånet i
början av processen, efter de båda
torkarna och innan pressningen,
berättar Ola.
Mätresultaten styr i sin tur temperaturen i, och matningshastighe-

ten genom, torkar och press. För
ändamålet används tre mäthuvuden
från NDC, levererade av Pentronic.
- Vi har valt Pentronic som
leverantör för sina driftsäkra
produkter och en mycket bra
service, säger Ola.
De tre mäthuvudena mäter
fukten beröringsfritt direkt i flödet
med hjälp av ljus i det nära infraröda
(NIR) spektrumet. Mätvärdena visas
både på displayer vid respektive
mätställe och skickas till styr- och
övervakningssystemet.
Mätaren är en industriell version
som i dagens utförande heter NDC
CM710e och är avsedd för mätning
on-line. Optiken hålls ren automatiskt med tryckluft och behöver bara
rengöras någon gång i veckan, trots
den dammiga och varma miljön.
Den här typen av fukthaltsmätning är viktig både för att
styra produktens kvalitet och för att
undvika brand.
– I vårt fall är brandrisken inte
särskilt stor, eftersom vi i huvudsak
använder gran från egna sågverk.

Rikard Larsson
VD

Platschef Ola Blohm med kollegor i kontrollrummet på Derome Pellets i Kinnared.

Risken är större när man gör pellets
av fura, påpekar Ola.
Däremot finns en brandrisk med
fuktigt spån eller pellets i stora
högar, beroende på värme framkallad av fuktvandring. Motsvarande risk finns även vid kompostering. Här gäller det att ha koll på
temperaturerna.
Temperaturen har också bety-

delse för slutproduktens kvalitet och
renhet. Vid tillverkningen används
trädens eget bindemedel lignin för
att hålla ihop pellets så att de inte
smular. För att åstadkomma det
krävs rätt temperatur alternativt en
tillsats av stärkelse.
– Många av våra kunder vill ha
rent träbränsle utan stärkelse, vilket
är vad vi levererar, säger Ola Blohm.

Slutligen en förklaring till rubriken. Sverige har förbundit sig att
minska utsläppen av koldioxid från
fossila bränslen. En av hörnstenarna
är övergång till förnybara bränslen
från skogen. Spånhögarna som
ligger utanför Deromes pelletsfabrik i Kinnared är således en del av
Sveriges klimatmål.

Pentronics försäljningsingenjör Per Bäcksröm kollar fuktmätaren.

”VI HAR VALT PENTRONIC SOM
LEVERANTÖR FÖR SINA DRIFTSÄKRA PRODUKTER OCH EN
MYCKET BRA SERVICE”

Ola Blohm läser av mätvärdet.

PENTRONIC FÖRSTÄRKER
ACKREDITERAT LAB I KARLSTAD
Kraven på noggrannhet och
effektivitet i Svensk industri
fortsätter att öka. Därför utökar nu Pentronic verksamheten för att förbättra tillgängligheten på våra tjänster inom
temperaturkalibrering.
Pentronic har varit Ackrediterade
enligt ISO/IEC 17025 sedan 1988,
vilket vi var först med utanför det
som då hette Statens Provningsanstalt. Sedan dess har vi kontinuerligt
utvecklat metoder för bättre noggrannhet inom allt bredare temperaturspann. Sedan 1999 är vi godkända för ackrediterade mätningar i fält
hos våra kunder.
Vi välkomnar nu Emma Johansson som ny medarbetare på vår filial
i Karlstad där hon ansluter till vår
områdesansvarige säljare Morgan
Norring. Emma genomgår just
nu utbildning för att kunna utföra
uppdrag i fält såväl som i vårt lokala
temperaturlab.
– Behovet av expertis inom
temperatur och kalibrering har ökat
mycket de senaste åren, för vissa
företag handlar det om generationsväxlingar, för andra om ökade krav
på deras produkter. Det handlar
också om att vara noga med resurserna. Att kalibrera i stället för
att köpa nytt är ofta ett bra sätt att
spara både på pengar och miljö. Vi
på Pentronic kan temperatur och att

Emma Johansson och Morgan Norring. För att möta det ökade behovet av kalibrering av temperatur hos våra kunder har nu Morgan Norring på vår filial i Karlstad fått
en ny medarbetare.

Emma ansluter innebär att fler kunder kan få den hjälp som behövs,
säger Morgan Norring,
Vi hälsar Emma hjärtligt välkommen till Pentronic!
Har du frågor om kalibrering av
temperatur i din process - tveka inte
att höra av dig till oss!

MÖT PENTRONIC PÅ MÄSSA

Hela AKL- teamet samlat på möte i Västervik. Fr. vänster: Lars Grönlund, Emma Johansson, Andreas Holm, Karoline Haneck och
Morgan Norring.

PRODUKT-INFO

CT13 - CHEMISTRY FÖR ANVÄNDNING I
EXTREMT AGGRESSIVA MILJÖER
Pentronic presenterar en ny produkt
version av Heitronics typ CT13:
CT13 Chemistry
Det är en IR-pyrometer konstruerad för extremt
krävande miljöer som exempelvis sterilisering där
aggressiva rengöringsmedel med koncentrerade
syror och alkalier används.
För att klara den krävande miljön är CT13
Chemistry försedd med diamantfönster och en fläns
gjord i PVDF-polymer (polyvinylidenfluorid) samt har
kapslingsklass IP67 .
Normalt mätområde är -50… 500 ° C, utsignal
kan vara strömutgång 4-20mA, spänningsutgång
eller datakommunikation och dessa alternativ kan
konfigureras av användaren.
Sammanfattningsvis är CT13 – Chemistry lämpad
för applikationer i följande branscher:

Artikelnummer 06-00613

• Kemi
• Petrokemi
• Läkemedel
Bilden visar CT13 med en DN150-fläns.
Andra monteringsalternativ finns tillgängliga på begäran.

RAPPORT FRÅN LABBET

NY DEFINITION AV KELVIN
Den 20 maj 2019 genomförde alla BIPM´s
medlemsstater en omröstning som innebär att alla enheter i SI-systemet nu har en
naturkonstant som definition.
Det innebär en ny definition för kelvin som nu
kommer att definieras i termer av energi istället för
förhållandet till en annan temperatur. För temperatur används Boltzmanns konstant. Genom att
fastställa värdet på Boltzmann-konstanten kan
kelvin omdefinieras som mängden molekylär energi
som härrör sig till en grad av kelvin.
Den nya definitionen innebär ingen skillnad vid
användandet av fixpunkter och det innebär i sin
tur att det inte blir någon skillnad vid ”vanliga”
kalibreringar och därigenom inga skillnader i våra
kalibreringscertifikat. Forskarna har gjort ett så bra
jobb att vi inte märker skillnaden.
Vill man fördjupa sig i förändringen av definitionen av kelvin så kan vi rekommendera denna länk
hos BIPM. https://www.bipm.org/utils/en/pdf/
si-mep/SI-App2-kelvin.pdf

Ackred.nr 0076
Kalibrering
ISO/IEC 17025

MÄTFEL PÅ GRUND AV
NEDSMUTSNING
FRÅGA: Vi mäter vattentemperaturen i ett isolerat rör med hjälp av
ett manteltermoelement. Installationen är av samma typ som visas i
Fråga/Svar i Pentronic Nytt 2019 # 2.
Vattentemperaturen är ungefär 120 °C
och röret finns i en industrilokal, där
temperaturen är ungefär 15 °C. Ibland
uppstår det tyvärr en beläggning på
termoelementet och rörväggen. Hur
kommer beläggningen att påverka
mätresultatet?
				Martin D

					
SVAR: I normalfallet påverkar nedsmutsningen både mätfelet och svarstiden.
I vissa fall ökar emellertid mätfelet
obetydligt eller inte alls. Det som avgör
vilket mätfel som man får beror på vad
som händer med värmeflödet i själva
termoelementet till/från infästningen i
rörväggen.
Normalt finns ett värmeflöde m
 ellan
vätskan och rörets omgivning och
därmed en skillnad mellan vätsketemperaturen och rörväggens temperatur.
Detta innebär också att man får ett
axiellt värmeflöde i termoelementet och
man mäter en temperatur som är något
lägre än vätsketemperaturen. Mätfelet
beror bland annat av termoelementets
diameter och instickslängd, den axiella
värmekonduktiviteten i termoelementet, värmeövergångskoefficienten
mellan vätskan och termoelementet
samt temperaturdifferensen mellan
vätskan och väggen.

Beläggning

Beläggning

Mätfelet, ΔT, kan för det icke nedsmutsade termoelementet uppskattas
med hjälp av sambandet
Δ
ΔT = Tvätska – Tmät = 2(Tvätska – Tvägg)/(ea + e-a)
där, Tmät är den uppmätta temperaturen i °C, Tvätska vätsketemperaturen i
°C, Tvägg rörväggens temperatur i °C
vid termoelementets infästning och a
en parameter
a = L(4h/(kD))0.5

där, L är termoelementets längd i m, h
värmeövergångskoefficienten mellan
termoelementet och vätskan i W/(m2K),
k den axiella värmekonduktiviteten
i termoelementet i W/(m2K) och D
manteltermoelementets ytterdiameter
i m. Termoelementet består av olika
material, vilket gör att man måste
använda ett medelvärde, när man beräknar värmekonduktiviteten. Hur de
olika parametrarna påverkar mätfelet
kommenteras i Fråga/Svar, Pentronic
Nytt 2019 # 2.
Om termoelementet och rörväggen
blir nedsmutsade påverkas värmetransporten till både termoelementet
och rörväggen. Värmetransporten
i själva termoelementet påverkas
och därmed mätfelet. Vi antar nu att
termoelementet och rörväggen får en
jämn beläggning. Vi antar också att
beläggningens värmekonduktivitet
är mycket lägre än den hos röret och
termoelementet.

FRÅGA

SVAR

De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

Nedsmutsningen reducerar det radiella värmeflödet från vätskan till termoelementet. När termoelementet blir
nedsmutsat ökar dess diameter, vilket
i normalfallet innebär att värmeövergångskoefficienten minskar något.
Värmeövergångskoefficienten kan vid
överslagsberäkningar ersättas med en
värmegenomgångskoefficient, U, som
inkluderar både värmeövergångskoefficienten och värmekonduktiviteten
i smutsen. Värmegenomgångskoefficienten U blir mindre än den
värmeövergångskoefficient, h, som
gäller för det rena termoelementet och
parametern a minskar när h ersätts
med U. Vid nedsmutsning ökar således uttrycket 1/(ea + e-a), vilket i sin tur
betyder att mätfelet ΔT ökar.
Värmeflödet genom den nedsmutsade rörväggen minskar och det
innebär att rörtemperaturen sjunker.
Temperaturdifferensen (Tvätska – Tvägg)
ökar och därmed ökar mätfelet. Både
rörväggens temperaturminskning och
det minskade värmeflödet till termoelementet bidrar alltså till att mätfelet
ökar.
Det fall som vi har diskuterat här är
en jämn smutsbeläggning på rör
väggen och termoelementet. Även
om beläggningens tjocklek varierar
gäller fortfarande samma principiella
diskussion.
Om rörväggens temperatur skulle
vara densamma som vätsketemperaturen uppstår det inget axiellt värmeflöde i termoelementet. För att detta
fall skall gälla krävs bland annat att
röret är väl isolerat. Om vattentemperaturen är konstant och det axiella
värmeflödet i termoelementet kan
försummas påverkas inte mätvärdet
om termoelementet blir nedsmutsat.
Om vätsketemperaturen varierar kommer emellertid nedsmutsningen att
förlänga svarstiden, eftersom värmeflödet från vätskan till termoelementet
minskar till följd av nedsmutsningen.
För att avgöra om mätfelet och svarstiden är acceptabla krävs att man
tar fram siffervärden för det aktuella
fallet.

Har du synpunkter
eller frågor kontakta
professor emeritus Dan Loyd
på LiU, dan.loyd@liu.se

PENTRONICS
SENSORER
BLIR TRÅDLÖSA
Utvecklingen av ny teknologi går i ett allt högre tempo och det
innebär att det finns nya lösningar på tidigare identifierade
problem. Pentronic arbetar sedan ett antal år med att ta fram
”smarta” givare där de med modern elektronik kan omvandla
diskreta signaler från termoelement och platina-resistanselement till standardiserade analoga och digitala signaler
för mät- och reglerutrustning. Signalomvandling vid sensorn
ger fördelar som diagnostik och justering av utsignal så att
givaren alltid ger samma signal oberoende av individ.
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Att arbeta med digital teknik gör det
också möjligt att ansluta sensorer
till ett bus-system för att minska behovet av kabelförläggning i applikationer där det behövs flera sensorer.
Digital signalöverföring eliminerar
mätfel i signalkedjan genom att
sensorsignalen överförs digitalt hela
vägen från sensor till mät- eller styrsystem. Flera av Pentronics kunder
har valt denna typ av teknik för sina
applikationer.
Det senaste tillskottet inom
produktutveckling på Pentronic är
möjligheten att kommunicera med
sensorer trådlöst. Det finns redan
flera exempel på sensorer med
trådlös överföring av signal men de
flesta behöver batteri eller anslutning
till strömförsörjning för att fungera.
– Vi kan nu erbjuda en lösning där
både signal och strömförsörjning
överförs trådlöst. Teknologin bygger
på signalöverföring med standardiserad kommunikation och energi
som överförs induktivt, säger Emil
Ritzén som är chef för elektronikutveckling på Pentronic.
Pentronics VD, Rikard Larsson
förklarar i vilka tillämpningar det kan
vara lämpligt att använda denna typ
av produkt. Han berättar att det kan
vara när man vill placera en sensor
på ett roterande objekt såsom en
drivaxel eller vals. En annan til�lämpning kan vara där sensorn ska
placeras inne i en sluten kammare,
där det är besvärligt att skapa täthet
med kabel-genomföringar eller kontaktdon. Eller där man enkelt behöver kunna demontera och montera
sensorer.
Den första produkten som finns
tillgänglig är byggd för resistansgivare och kan överföra signal och
kraft upp till 40 mm. Produkten är
hermetisk och klarar av omgivningstemperatur upp till 85 grader och är
konstruerad för att klara kraven för
Ex-miljö. Utsignalen är 4-20 mA.
– Vi ser även andra sensor-typer
som termoelement samt digital utsignal som en naturlig utveckling av
produktfamiljen, säger Emil Ritzén.
– Sitter du med ett problem där
du tror att vår trådlösa teknik kan
vara lösningen. Tveka inte att kontakta Pentronic så berättar vi mer
om hur tekniken fungerar, avslutar
Rikard Larsson.

NY SERVICETEKNIKER
I september tillträdde Adrian
Södergren tjänsten som
servicetekniker hos oss.
Adrian är redan ett känt ansikte på
Pentronic då han under 4 år jobbat
i produktionen med tillverkning av
temperatursensorer. Det innebär att
han har god produktkompetens och
erfarenhet från sitt tidigare arbete
som han tar med sig när han nu
axlar en viktig roll i företaget som
servicetekniker.
I arbetsuppgifterna ingår service
och underhåll för temperaturgivare
och instrument samt installationer
och uppstarter. Alla typer av Instrument som säljs går genom service

tekniker för kontroll innan de går
till kund. Arbetet innebär också att
Adrian kommer att synas ute hos
er kunder på fältuppdrag. Pentronic
tillverkar även kompletta system för
mätning av glasflöde (GFM) som
kräver installation, igångkörning och
service på plats. Adrian är en aktiv
person med teknikintresse som
gillar resor så det passar väl med
hans nya arbetsuppgifter.
– Nya utmaningar, inspirerande
och varierat arbete med jobb ute i
fält var det som lockade med den
här tjänsten, jag ser fram emot att
möta kunderna på plats och hjälpa
till med olika typer av service
uppdrag, säger Adrian.

CERTIFIERING
GARANTERAR
EXPERTIS
Pentronics försäljningsingenjör och
tekniska expert Per Bäckström har
erhållit certifieringen:
Level 1-Electric ISM-ATEX. Certifieringen garanterar expertis inom:
Installation, service och underhåll
av elektriska och mekaniska installationer i ATEX miljöer. Certifieringen

Adrian Södergren, ny servicetekniker på
Pentronic.

har utfärdats efter utbildning från det
franska institutet INERIS. Vi gratulerar Pelle till väl genomförd utbildning
och ser fram emot att kunna hjälpa
fler kunder med kvalificerad support
i området!
Läs gärna mer om vår tillverkning
av EX klassade givare i PentronicNytt
18-2 som du hittar på vår webbplats.

Per Bäckström, försäljningsingenjör och
teknisk support på Pentronic.

MISSA INTE VÅRENS TILLFÄLLEN FÖR VÅR POPULÄRA UTBILDNING
SPÅRBAR TEMPERATURMÄTNING 1
• 11-12 mars, 2020

• 6-7 maj, 2020

Kursen är för dig som söker en grundutbildning i spårbar temperaturmätning. Det
krävs inga formella grundkunskaper. Utbildningen börjar med en genomgång av olika
mätmetoder, fortsätter med praktiska laborationer i kalibrering och källor till mätfel för
att sammanfattas i en analys av mätosäkerheten.
Utbildningen pågår i två dagar och du har hela tiden tillgång till handledare
och möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor. Efter dessa två d
 agar vet du var
problemen sitter och hur noggrant du egentligen mäter.
Pentronic arrangerar även företagsförlagda kurser.
För mer information, besök vår webbplats www.pentronic.se

AKTUELLA KURSER

PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

ST1

• Temperaturgivare 		
• Temperaturindikatorer 		
• Handhållna temperaturmätare
• Reglerutrustning 		
• Kalibreringstjänster & -utrustning
• Fukthalts- & tjockleksmätare
• Utbildningar i temperaturmätning
& -kalibrering

11-12 mars, 2020
6-7 maj, 2020
Se www.pentronic.se för senaste
information om kurstillfällen. Kontakta
oss om temperaturkurs på ditt företag.
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• Temperaturtransmittrar
• Kablar - kontakter - paneler
• IR-pyrometrar
• Dataloggrar och skrivare
• Flödesmätare
• GFM Glasflödesmätare
• Elektro-optiska testsystem

Bergsliden 1, SE-593 96 Västervik
Tel. 0490-25 85 00, Fax. 0490-237 66
www.pentronic.se
Följ oss:

Anmälan för prenumeration av PentronicNytt
gör du på vår hemsida www.pentronic.se

