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Tack för ditt 
förtroende!

Jag vill inleda med att tacka dig 
som kund för förtroendet att 
få leverera våra produkter och 
tjänster under 2019.

En av våra ledstjärnor är att 
leverera det ni behöver på utsatt 
tid och med rätt kvalitet. Vi 
lyckas inte alltid och då vill vi bli 
informerade så vi kan göra bättre 
nästa gång. Gör vi något bra tar 
vi mer än gärna emot feedback 
för att veta vad du som kund 
uppskattar hos oss.

Alla våra medarbetare går till 
sitt arbete varje dag med inställ
ningen att göra allt som går för 
att underlätta er vardag.

I detta nummer tar vi upp en 
ofta bortglömd del av en lyckad 
sensorinstallation, mekaniska 
tillbehör som underlättar in
stallation, säkerställer mätpres
tanda och som gör att framtida 
kalibrering och utbyte går att 
utföra på ett effektivt sätt.

Om du är nyfiken på något 
område som vi inte fångar i våra 
teknikartiklar eller kundcase, dra 
dig inte för att kontakta Camilla 
på marknad så ska vi göra vad 
vi kan för att skriva om det  i 
 kommande nummer.

Och som alltid, trevlig läsning 
tills vi hörs igen!

Rikard Larsson
VD 

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.



Pentronics rivstartade året med att 
ställa ut på Industrimässan Euro Expo i 
Karlstad 22-23 januari.

Pentronics monter representerades av  Morgan 
Norring och Jonas Bertilsson, båda med lång 
erfarenhet av att mäta temperatur i alla möjliga 
och omöjliga applikationer. De presenterade 
 Pentronics breda utbud av produkter och tjänster 
för olika tillämpningar, pratade lösningar samt 
utmaningar med att mäta ”rätt” temperatur. 

– Närmare 600 besökare var på plats under 
mässans två dagar och vi träffade många, både 
nuvarande kunder och nya bekantskaper som 
bjöd på intressanta och bra samtal för fortsatt 
samarbete, konstaterar Morgan. 

Morgan som för övrigt representerar  Pentronics 
filial i Karlstad och därmed fick ställa ut på 
 hemmaplan.

– Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till alla 
trevliga besökare i vår monter och vi ser fram 
emot nästa mässa i Skellefteå i mars, säger Jonas 
Bertilsson.

Pentronic kommer under året att finnas på plats 
vid industrimässorna i Skellefteå och  Falun samt 
på Processteknikmässan i  Göteborg 68 oktober. 

– Jag hoppas vi ses vid något av dessa 
 tillfällen, avslutar Morgan.

LYCKAD MÄSSA 
I KARLSTAD

Från den 7 januari har Lars 
Björkvik återkommit till 
 Pentronic efter 2 år i akade-
mins tjänst. 

TILLBAKA PÅ PENTRONIC
Lars hade tidigare tjänsten som 
 Teknisk chef under cirka 10 år hos 
oss där han i fösta hand arbetade 
med att utöka vår kapacitet och 

Lars Björkvik, Operations Manager på Pentronic.

förbättrad effektivitet inom våra 
tillverkningsenheter.

Efter 2 år på Campus Västervik 
återkommer nu Lars i rollen som 
ansvarig för hela vår ”operations”
verksamhet som omfattar produkt
utveckling, tillverkning och produk
tion av kalibreringstjänster.

Lars har ett förflutet inom 
flera större industriföretag såsom 
 Electrolux och Gunnebo och tillsam
mans med en del nya insikter från 
akademin kommer han bland annat 
att säkerställa fortsatta kvalitets
säkrade leveranser av produkter 
och tjänster och att leda arbetet 
med industrialisering av våra mer 
 komplexa sensorsystem. I uppdra
get ingår också att medverka till att 
utöka Pentronics produktionskapa
citet för framtiden.

Vi hälsar Lars varmt välkommen 
tillbaka till oss! 

MÖT PENTRONIC PÅ MÄSSA 

Ovan: Jonas Bertilsson och Morgan Norring som representerade 
 Pentronic på mässan i Karlstad.
Nedan: Morgan i samspråk med besökare på mässan.



PRODUKTINFO

Den nya serien flödesmätare från 
Kem Küppers, Tricor Pro Plus har 
avancerad Digital signalbehand-
ling och är specifikt utformad 
för applikationer där behovet av 
mindre byggmått är en avgörande 
faktor. 

En flödesmätare ur PRO Plus serien är det 
perfekta valet vid utmanande applikationer. 
Nollpunkten är stabil även under varie
rande driftsförhållanden, konstruktionen 
är robust och designen är väl genomtänkt. 
Dessa mätare är tillförlitliga, har hög mät
noggrannhet, långsiktig stabilitet samt hög 
reproducerbarhet, kriterier som är särskilt 
efterfrågade i processindustrin. Seriens 
flödesmätare använder en hög mätfrekvens som 
ligger långt över det resonansområde för vibratio
ner som normalt uppstår och är därför idealiska för 
applikationer där höga vibrationsnivåer och andra 
störande signaler förekommer. Serien har dessutom 
digital signalbehandling i toppklass och är därmed 
ett oöverträffat prestandapaket.

PRO Plusseriens massflödesmätare finns i tre 

utföranden som kan kompletteras med lokal eller extern 
display: DN15 [½ ”], DN25 [1”] DN50 [2 ”]

För Digital datakommunikation finns flera val: Modbus, 
HART 7.5kommunikation (HCF),Profibus PA och Profibus 
DP. Analog utsignal 420mA följer med vid val av HART.

De nya flödesmätarna är konstruerade för att uppfylla 
Namur NE132.

TRICOR PRO PLUS 
- NY FLÖDESMÄTARE FRÅN KEM KÜPPERS

PENTRONIC STÖDJER 
UNG FÖRETAGSAMHET!
Pentronic har sedan ett flertal år tillbaka 
sponsrat ung företagsamhet (UF) i Kalmar län.

– Vi tycker det är viktigt att ungdomar tidigt får en insikt i vad det 
innebär att driva företag, säger Rikard Larsson, VD på Pentronic. 

Att driva UFföretag är ett sätt att utveckla nya idéer och att 
förstå hur roligt men samtidigt utmanande det är att starta och 
driva sitt eget företag. Det är en viktig förutsättning för vårt lands 
fortsatta tillväxt och att omvandla geniala lösningar till en affärs
verksamhet. 

UF har sedan 1980 utbildat gymnasieelever i entreprenörskap 
och företagande.

– I år har vi också beslutat att stödja ett enskilt företag, 
YouCare, som har till syfte att samla in medel till Barncancer
fonden samt  Lek terapiverksamhet på sjukhus. Det gör vi genom 
att köpa  företagets produkter, tthirts med budskap ritad av en 
14årig cancersjuk patient. Det är meningen att tröjorna ska 
delas ut till drabbade  patienter och  anhöriga, berättar Camilla 
Gustafsson, marknadssupport på  Pentronic.  



MISSA INTE VÅRENS TILLFÄLLEN FÖR VÅR POPULÄRA UTBILDNING 

Kursen är för dig som söker en grundutbildning i spårbar temperaturmätning. Det 
krävs inga formella grund kunskaper. 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 mät osäkerheten.

Utbildningen pågår i två dagar och du har hela tiden tillgång till hand ledare 
och möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor. Efter dessa två  dagar 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

SPÅRBAR TEMPERATURMÄTNING 1

• 1112 mars, 2020      • 67 maj, 2020      

SVARSTID VID TEMPERA-
TURMÄTNING I VÄTSKOR 
OCH GASER
FRÅGA: Varför är svarstiden alltid kortare 
när jag mäter temperaturen i vätskor än 
i gaser? Jag använder samma typ av 
manteltermoelement?            Bengt D  
                 
SVAR: För att besvara frågan kan vi 
studera mätinstallationen i figuren 
nedan. Temperturen i den strömmande 
fluiden mäts med hjälp av ett mantel
termoelement med diametern d m, och 
det är monterat vinkelrätt i rör väggen. 
För termoelementet försummar vi 
värmeflödet till/från väggen genom 
ledning  och  genom strålningsutbyte 

FRÅGA SVAR
De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mät
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

med väggen, om fluiden är en gas. Vi 
försummar också eventuella tempe
raturdifferenser inom termoelementet. 
Om temperaturen i fluiden ändras med 
tiden kan termoelementets temperatur, 
T °C, beskrivas med hjälp av differenti
alekvationen

rcp(dT/dt) + aA(T – Tfluid) = 0

där, r är manteltermoelementets 
densitet i kg/m3, cp specifika värmeka
paciteten i Ws/(kgK), V volymen i m3, 
t tiden i s, a värmeövergångskoeffi

cienten i W/(m2K), A värmeöverförande 
area i m2 och Tfluid fluidtemperaturen i 
°C. Manteltermoelementet innehåller 
olika  material och för storheterna r och 
cp skall man därför använda medel
värden.

Vi antar nu att fluidtemperturen 
ändras i form av ett steg, DT °C. Den tid 
det tar för termoelementet att nå 63 % 
av temperturdifferensen DT är ett mått 
– tidskonstanten t i s – som kan använ
das för att bedöma termoelementets 
svarstid. För t gäller här

  
t  = (rcpV)/(aA)

För ett visst manteltermoelement är 
tidskonstanten omvänt proportionell mot 
värmeövergångskoefficienten a, som i 
sin tur beror av bland annat termoele
mentets diameter, fluidens hastighet 
samt den aktuella fluidens fysikaliska 
egenskaper, som beror av temperaturen.

Vi betraktar nu ett manteltermoele
ment Typ K med diametern d = 0.004 m 
samt en  fluid med hastigheten 
w = 1 m/s och temperaturen 20 °C. 
För luft blir värmeövergångskoefficien
ten a = 51 W/(m2K) och för vatten 
a = 9400 W/(m2K). Tidskonstanten för 
luft blir 89 s och för vatten 0.48 s. I 
detta fall är tidskonstanten för vatten 
ungefär 0.5 % av tids konstanten för 
luft.

Beräkningen gäller för en viss mät
situation och den bygger på ett antal 
förutsättningar. Det gäller emellertid 
nästan alltid att svarstiden är betydligt 
kortare, när man mäter i vätskor än i 
gaser. (Ref: www.pentronic.se > Meny 
> Om temperatur > Teknikartiklar > 
Repetitionskurs i värmeöverföring)



FARLIGT ATT POLVÄNDA KABLAGE 
TILL UGNSREGULATOR
Det finns mättekniker som fått 
erfara att dubbelt polvända 
kablage mellan termoelement 
och ugnsregulator kan inne-
bära katastrof i högre tempe-
raturer. Här följer en förklaring 
till förutsättningar och verkan 
samt vilka förebyggande åt-
gärder man kan vidta.

En korrekt kopplad mätkrets ses i 
figur 1. Ett termoelement kopplas med 
anslutningsledning från plinten i sitt 
kopplingshuvud till givaringången på 
instrumentets terminaler. Eftersom di
gitalvoltmetern, DVM, känner skillnads
spänningen mellan termoelementets 
mätpunkt, Tmät och anslutningstermi
nalen på instrumentet Tref som normalt 
är rumstempererad, måste man lägga 
till spänningen mellan rumstemperatur 
och noll för att visningen ska kunna 
översättas till grader celsius. Därför 
mäter instrumentet upp terminalens 
temperatur T’ref och adderar motsva
rande spänning till mätresultatet.

Spänningen E i DVM är summan 
av termerna i ekvation (1). Här har vi 
förutsatt att skarvkablaget har samma 
känslighet, S’AB som termoelementet 
och instrumentets kompensering för 
”kalla lödstället”, T’ref 

EDVM = SAB (Tmät  Tskarv) + SAB (Tskarv  Tref) + SAB (Tref  0)    (1)

EDVM = SAB Tmät  som ger  Tmät = EDVM / SAB     (2)

Dubbel polvändning
På grund av att färgmärkning av skarv
kablage ursprungligen har standardise
rats i olika länder förekommer en upp
sjö färgkoder. Se figur 3. Exempelvis 
har DIN normerat kabel typ K grön med 
röd som positiv ledare medan amerika
narna valt röd som negativ ledare. För 
den oinvigde är det lätt att göra fel.
Vid dubbel polvändning uppstår föl
jande fall. Se figur 2. Ekvation (1) ger:
 

EDVM = SAB (Tmät  Tskarv) + SBA (Tskarv  Tref) + SAB (Tref  0)     (3)

Känsligheten  relativa seebeckkoef
ficienten  för kabeln ”polvänds” också 
till SBA se (3), vilket försvårar en enkel 
övergång till en ekvation av typen 
(2). Egentligen är SBA detsamma som 
skillnaden mellan de absoluta seebeck
koefficienterna för ledarna B och A. 
Man kan därför skriva om uttrycket:

SBA = SB  SA =  (SA  SB) =  SAB         (4)

(4) insatt i ekvation (3) ger

EDVM = SAB (Tmät  Tskarv)  SAB (Tskarv  Tref) + SAB (Tref  0)

EDVM = SAB [Tmät  2 (Tskarv  Tref)]      (5)

Figur 1. Korrekt installation av anslutnings- eller 
 kompensationsledning för termoelementet A/B.

Figur 2. Felaktig koppling med skarvkablaget polvänt i båda ändar B/A.

Resultatet (5) betyder att man vid 
dubbel polvändning av skarvkabla
get mäter mätpunktens temperatur 
minskad med dubbla skillnaden mellan 
temperaturerna i kopplingshuvudet 
och referenspunkten. Skulle Tskarv = Tref 
återfår vi resultatet i ekvation (2) men 
det är inte sannolikt vid höga ugnstem
peraturer.

Ugnshaveri
I reglersituationen kan detta bli far
ligt. Antag att vi vill reglera en ugn 
vid 1000 °C, kopplingshuvudet håller 
60 °C på grund av avledd värme och 
referenstemperaturen vid regulatorn 
är 25 °C. Dessa värden insatta i (5) ger 
ärvärdestemperatur 1000  70 = 930 
°C. Regulatorn strävar att hålla ärvärde 
och börvärde lika och ökar här effekten 
så att givaren levererar motsvarande 
1000 + 70 = 1070 °C medan är och 
börvärdena visar 1000 °C. Ett felkopp
lat separat larm luras på samma sätt. 
I höga temperaturer är marginalerna 
små och både gods och ugnsdetaljer 
kan smälta vid dubbel polvändning av 
termoelementkablagen.

Förebygg polvändning 
•  Använd bara kablage från en färg  
 kodsstandard, normalt IEC 605843.
•  Montera givaren så att kopplings  
 huvudet värms så lite som möjligt.

Man kan också kontrollera vid instal
lationen genom att först montera givar
kabeln i regulatoränden och därefter 
kortsluta trådarna i andra änden och 
värma denna. Om ärvärdet ökar är det 
rätt monterat. Därefter monterar man 
kabeln i kopplingshuvudet och värmer 
givarspetsen. Ärvärdet ska då öka som 
bevis på korrekt montage.

Tmät

Tskarv Tref

T’ref

A

B

Cu

Cu

DVM

Termo-
element

Kopplings-
huvud

Rättvänd
skarvkabel

A

B

Temperaturindikator

Tmät

Tskarv Tref

T’ref

A

B

Cu

Cu

DVM

Termo-
element

Kopplings-
huvud

Felvänd
skarvkabel

A

B

Temperaturindikator

IEC 60584-3 ANSI DIN BS

Figur 3. IEC´s internationella färgkoder 
samt ANSI´s (USA). DIN (Tyskland) och 
BS (Storbritannien) har ersatts av IEC.
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Se www.pentronic.se för senaste 
 information om kurs tillfällen. Kontakta 
oss om temperaturkurs på ditt företag.
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PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

• Temperaturgivare   • Temperaturtransmittrar
• Temperaturindikatorer   • Kablar  kontakter  paneler
• Handhållna temperaturmätare  • IRpyrometrar
• Reglerutrustning   • Dataloggrar och skrivare
• Kalibreringstjänster & utrustning  • Flödesmätare
• Fukthalts & tjockleksmätare  • GFM Glasflödesmätare
• Utbildningar i temperaturmätning • Elektrooptiska testsystem
   & kalibrering Anmälan för prenumeration av PentronicNytt 

gör du på vår hemsida www.pentronic.seFölj oss:

JUBILAR 2020 
– PENTRONICNYTT 30 ÅR!

Många löpmeter text om 
temperaturmätning i alla 
dess former har skrivits 
 sedan starten 1990! 

Hela 30 år med intressanta kund
reportage från landets stora som 
små företag blandat med lärorika 
teknikartiklar, produktnyheter, tips 
och information. Vi firar med att 
bjuda på lite historia om resan från 
första utgåvan till dagens version av 
 PentronicNytt.

Det hela började med ett löp
sedelsliknande flygblad i slutet av 
80talet som innehöll produktny
heter med ”användartips”. Ett krav 
på namnet var att P:et i Pentronic 
logotypen skulle passa in. I dåtidens 
anda blev det ”StoPextra  Rykande 

färsk information från Pentronic”. 
Efter några år gjordes ”löp

sedeln” om till en regelbunden skrift 
om temperatur och behöll namnet 
 StoPextra. Detta var 1990 och 
starten på kundtidningen som idag 
heter  PentronicNytt. När de allt fler 
utländska kunderna ville lära sig 
mer om temperaturmätning togs en 
engelskspråkig version fram, hösten 
2008 med namnet  Pentronic News.

Som en följd av det modernare 
formspråket i Pentronic News blev 
StoPextra från 2010 omdöpt till 
PentronicNytt. Den senaste uppda
teringen gjordes 2017 då tidningen 
fick ett snyggt omslag och sidanta
let utökades från fyra till åtta härliga 
sidor om temperaturmätning.


