
 

Pentronics expertis inom temperatur och mätteknik känner 
många till, men inte alla vet att Pentronic även har en stor 
 mekanisk konstruktionsavdelning och en helt egen maskinpark 
för bearbetning av metall och plast i CNC-maskiner.

MEKANISK DESIGN 
SOM FÖRENKLAR 
OCH LÖSER PROBLEM

DET HÄR GER PENTRONIC möjlig
het att inte bara hitta, utan även 
realisera lösningar på en mängd 
olika problem som inte sällan har 
med infästning och tillgänglighet av 
temperaturgivare i befintliga instal
lationer att göra. Installationer kan 
vara gamla men i gott skick även 
om givaren behöver bytas eller tas 
ut för kalibrering. När man byter sin 
givare finns idag stora möjligheter 
att välja enklare, smartare och även 
billigare alternativ än vad som var 
möjligt då den ursprungliga installa
tionen designades. Vanligt är också 
att man vill ha betydligt fler mät
punkter än det var tänkt från början 
i processen och ofta på platser som 
är otillgängliga eller rent av inne
slutna.

Retrofit i befintlig dykficka
Gängade anslutningar i till exempel 
dykfickor kan vara ett gissel och är 
inte alltid nödvändigt. Gängning gör 
det tidskrävande att byta ut givaren 
och har man dessutom råkat ut för 
korrosion eller föroreningar i gängor
na kan det vara mycket besvärligt. 
För att förenkla utbytbarheten och 
spara både utrymme och pengar tar 
Pentronic därför fram enkla adap
trar som kan antingen gängas in i 
dykfickan för att bli kvar eller till och 
med svetsas dit. Adaptrar kan ex
empelvis göras till en fjäderbelastad 
bajonettanslutning. På ett mycket 
enkelt sätt får man en anslutning 
som inte bara är avsevärt enklare att 
koppla i och ur, fjäderbelastningen 
säkerställer också att givaren ham
nar rätt i dykfickan och kan förbättra 
mätnoggrannhet och responstid. 

Bajonettkopplingar med passande adaptrar.



Montage med optimal mätprestanda
Pentronic tillverkar ofta givare monterade och klara i 
ett rör, färdiga att installeras i kundens process. Detta 
görs med fördel hos Pentronic för att säkerställa att gi
varen får rätt vinkel och instick i röret för bästa möjliga 
mätprestanda. Men även för att kunna garantera att 

hantering eller exempelvis svetsning inte 
har påverkat kvalitén på givaren. Dessa 
produkter är i många fall komplicerade 
och dyra att tillverka. Därför kan Pentro
nic också ta fram olika dimensioner på 
röradaptrar för dessa givare, som gör 
det möjligt att installera dem i rörsystem 
med varierande diametrar. Adaptrarna 
ger kunden möjlighetatt välja en stan
dardiserad produkt utan att kompromis
sa med mätnoggrannheten, och Pentro
nic kan erbjuda snabbare leveranstider.
  
Använd kopplingshuvud 
där de behövs!
I processindustrin finns idag många 
kopplingshuvuden och man kanske 
inte alltid tänker på att det finns andra 
alternativ som kan vara mer lämpliga. 
Ett kopplingshuvud används för att 
 antingen skydda en transmitter  eller 
för att förenkla inkoppling till kabel 
som dras till styrsystem och transmit
ter. Men ibland sitter ingen transmitter i 
huvudet och att skruva ledare i huvudet 
är besvärligt. Fördelarna med att se 
över om ens givare verkligen behöver 
designas med ett kopplingshuvud är 
många. Givaren blir mindre och smidi
gare att hantera, normalt sett billigare 
och inte minst avsevärt mindre benä
gen att skaka sönder på grund av den 
tunga, obalanserade konstruktionen 
med kopplingshuvud. Designar du även 
din givare med kontaktanslutning blir 
kopplingen mycket snabb och enkel. 
Kontakta Pentronic för råd om noggran
na och kostnadseffektiva lösningar för 
temperaturmätning i din process.

t.v: Dykficka med gänganslutning där en adapter ger möjlighet 
till bajonettinkoppling.
mitten: Dykficka och givare med bajonettanslutning.
t.h: Traditionell dykficka men gängning och givare med kopplingshuvud. 
Notera halslängden som är lång för att skydda transmitter i kopplingshuvudet 
från värme. Pt100-givare med kontakt.

Slangnippel med monterad temperaturgivare.


