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IT’S ABOUT TEMPERATURE

NYTT MÄTSYSTEM!

TILLFÖRLITLIG MÄTNING 
FÖR KRÄVANDE MILJÖER



Temperaturen 
ökar!

Vi som dagligen håller på med 
mätning av temperatur blir lätt 
lite nördiga. Hur noggrant kan 
vi mäta, hur snabbt kan vi få en 
sensor att reagera på förändring 
eller hur ska vi klara av att mäta 
tillräckligt bra i en viss miljö eller 
mätsituation?

Att vi som människor påver-
kar klimatet kan vi säkert vara 
överens om. Sedan går debatten 
hög om hur stor påverkan vi har 
på den temperaturökning som vi 
ser globalt.

Vår tro är att vi ständigt 
behöver utvärdera vår verksam-
het för att använda våra ändliga 
resurser så effektivt som möjligt. 
Tydligt är att med bättre mät-
noggrannhet i energikrävande 
processer så kan många av oss 
bidra till att inte använda mer 
energi än nödvändigt.

Jag slås ofta av att vi mäter 
temperatur och andra storheter 
i så många olika situationer. Det 
kan handla om allt från havets 
botten till satelliter högt över 
jordens yta. Det bidrar starkt 
till att göra vårt arbete kul och 
intressant varje dag när vi går till 
jobbet.

Med tillönskan om ett intensiv 
och spännande höst tillsam-
mans! 

Rikard Larsson
VD 

NYTT MÄTSYSTEM FRÅN PENTRONIC:

HAR DU KRAV PÅ TILLFÖRLITLIG 
MÄTNING FÖR KRÄVANDE MILJÖER 
– PENTRONIC HAR LÖSNINGEN

DIN-skenmonterad signalomvandlare för 
montering i apparatskåp.

Högre tillgänglighet, tillförlitlighet 
och enklare installation med flexibel 
 arkitektur.

Det är i sammanfattning fördelarna 
med Pentronics nya mätsystem PLB 
5000. 

– Vi kan inte se någon på mark-
naden som är i närheten, säger VD 
Rikard  Larsson.

GRUNDTEKNOLOGIN finns i drift sedan 10 år hos kunder. Det är 
digitala signalomvandlare, integrerade med givare eller för  montering 
i apparatskåp samt gateway, som är sammankopplade med den 
digitala bussen PLB®. Nyheten är att Pentronic nu har vidareut-
vecklat systemlösningen som numera klarar certifiering enligt SIL-2 
(IEC 61508) samt ATEX/IECEx. Lösningen kallas PLB 5000 och är 
 ytterligare en del i portföljen av digitala mätsystem som tar sikte på 
de allra mest krävande applikationerna. 

– Digital signalbehandling hela  vägen från givare till styrsystem 



minskar antalet felkällor, förenklar 
felbudgeteringen och ökar systemets 
prestanda säger Erik Gullqvist, utveck-
lingsingenjör som varit med i projektet 
från start. 

Men låt oss backa bandet. Varför 
utvecklade Pentronic en egen buss, 
när det redan finns ett stort antal 
 standarder på marknaden? Så här 
svarar Erik Gullqvist: 

– Vår lösning innebär hög upp-
dateringshastighet, många mätpunkter 
och långa kabellängder, upp till 500 m. 
Allt detta är löst i kostnadseffektiv hård-
vara som klarar de högt ställda kraven 
på säkerhet som ställs i explosionsfarlig 
miljö samt av IEC 61508.

Systemlösningen bygger på digital 
kommunikation för signal överföring och 
möjlighet till redundant  strömförsörjning 
av signalomvandlare. Systemet klarar 
upp till 120 kanaler, vilket kan översät-
tas med mätpunkter. I Ex-klassade 
miljöer handlar det om upp till 48 
 kanaler där signalomvandlarna ansluts 
till gateway via en isolationsbarriär. 

Vidare kan en direkt monterad sig-
nalomvandlare på givaren hantera upp 
till tre kanaler, vilket till exempel gör det 
möjligt att ansluta en givare med dubbla 
mätpunkter, för ökad säkerhet, eller tre 
för mätningar på olika nivåer. De DIN-
skene monterade signalomvandlarna 
har fyra ingångar vardera för sensorer.  
Den Gateway som finns i systemet, 
 kommunicerar dels med signalomvand-
lare, dels med överordnade system 
via ett standardiserat gränssnitt t.ex. 
PROFIsafe.

Arkitekturen gör det också möjligt 
att variera topologin, t.ex. i en ring, 
vilket innebär att systemet fortsätter att 
 fungera även vid kabelbrott. 

Signalomvandlarna har dubbla 
ingångar för spänningsmatning och 
kommunikation. Det möjliggör en 

Isolationsbarriär. Gateway.

Systemet stödjer olika topologier, här visas ett exempel på en typisk konfiguration.

Direktmonterad signalomvandlare.

 systemdesign med kabel- och gate-
wayredundans, som på så vis ytterli-
gare ökar  systemets tillgänglighet.

Till systemet kan alla standar di-
serade temperaturgivare anslutas, till 
exempel Pt100, Pt1000 och olika typer 
av termoelement. 

– En stor fördel är att installation 
och service blir betydligt enklare. En av 
våra kunder har över 100 mätpunkter 
i en maskin. Det är massor av kablage 
som förvinner med den här lösningen, 
ger Rikard Larsson som exempel. 

Dessutom förbättras nog-
grannheten när signalomvandlare 
och  givare är samkalibrerade vid 
leverans.  Prestanda i det enskilda 
fallet beror på mätmiljö, tempe-
raturområde och givartyp, typisk 
mätosäkerhet för signalomvandlare 
och Pt100-sensor är ±0,2 °C.

Med en ny gateway är syste-
met komplett och innehåller stora 
möjligheter till anpassning efter 
den enskilda kundens behov och 
nya funktioner. Allt är utvecklat av 
Pentronic, som även skapat ett 
avancerat system för automatisk 
provning och validering av de 
komplexa produkterna. Det innebär 
att Pentronic kan säkerställa att 
kundanpassningar fungerar när de 
möter verkligheten. 

PLB 5000 utvecklas och till-
verkas för krävande mätmiljöer där 
explosionsfarlig gas kan förekom-
ma, exempelvis lätt antändlig vätgas. 
Givarna är avsedda för Ex-zon 0 och 
de egensäkra  signalomvandlarna 
uppfyller kraven för Ex-zon 1 med 
sensoringång för  Ex-zon 0. Utveck-
lingen av  produkterna sker enligt 
 standarden IEC 61508.  Resultatet 
är  högre  tillgänglighet, noggrannare 
 mätningar, enklare installation och 
flexibel arkitektur.



Går det att minska luftmotståndet med hjälp av temperatur mätning?
Det är vad Ralph Löfberg gör på sitt flygplan, med hjälp av termoelement typ K.

SÅ KAN TEMPERATUREN 
SÄNKA LUFTMOTSTÅNDET

RALPH ÄR EN HÄNGIVEN 
 PILOT och flygplatschef i 
Västervik. Hans farkost är en 
luftens sportvagn med sexcy-
lindrig boxermotor, en tvåsitsig 
och experimentklassad Glasair 
III. Toppfarten ligger på runt 
200 knop, vilket är 370 kilome-
ter per timme. 

– Vid den hastigheten har 
turbulensen som skapas av 
tjuvluft mycket större betydelse 
än för en bil, säger han. 

I jakten på tjuvluft har han 
tätat varenda springa och gått 
vidare för att öka toppfarten 
och spara bränsle. Genom att 
planet har sitt ursprung i en 
byggsats, räknas han som kon-
struktör och har större frihet att 
göra förändringar än brukligt 
inom flyget. Som medlem i den 
amerikanska organisationen 
EAA (Experimental Aircraft 
Association) har han dessutom 
tillgång till världsledande kun-
nande inom området. 

– Målet är att sänka luftmotståndet genom att minska turbulensen, förklarar Ralph Löfberg.

Mätdata samlas in av den logger som ligger mellan sätena. 



Senaste utvecklingssteget är att ändra luftflödet över 
motorn, så att det passerar under kontrollerade former 
och orsakar minimalt med turbulens. För ändamålet 
har den luftkylda motorn kapslats in med ett noggrant 
utformat hölje av kolfiber. 

Men åtgärden innebär också att kylningen av motorn 
riskerar att försämras. Därför har Ralph monterat sex 
termoelement på olika platser i motorn och utrymmet 
bakom den, där bland annat batteriet finns. Genom 
Pentronic har han fått snabb tillgång till givare och 
viktigare ändå, den kompetens som krävs för att mäta 
rätt.

Givarna är kopplade till en logger. Dessutom samlas 
data in från planets ordinarie mätsystem för cylindrar, 
avgaser, oljekylning samt andra parametrar. Alltihop 
laddas sedan över till datorn för analys.

Resultatet är att temperaturen inte påverkas under 
flygning. Kylningen fungerar lika bra som tidigare. 

– Däremot ökar temperaturen mer när planet står 
på marken och propellern slutar snurra. Det är extra 

tydligt på de två främre cylindrarna, säger Ralph som 
nu testar olika förändringar med åtföljande temperatur-
mätningar. 

Därmed är den inledande frågan besvarad. Det går 
att sänka luftmotståndet med temperaturens hjälp. 

Västerviks flygplats är på väg att bli ett riktigt 
utvecklingscentrum. Området är en av de största vita 
fläckarna i Europa söder om Dalälven på luftfarts-
myndigheternas kartor över kontrollerat luftrum, vilket 
också var skälet till att Ralph och flera andra flygare 
flyttade till Västervik. Lockelsen är fritt luftrum upp till 
3 000 meter. Av det skälet driver också forsknings-
institutet RISE ett projekt för att använda flygplatsen 
som testbädd för provning och utveckling av drönare. 
Elflyg är ett annat möjligt område. När detta skrivs 
inväntar projektet tillstånd från Transportstyrelsen. 

Ralph Löfbergs projekt ligger alltså i linje med 
vad som planeras för framtiden utanför hans hangar. 
 Innanför dörrarna har utvecklingen redan börjat. 

Inklädnaden av kolfiber över motorn styr luftflödet för att 
minska turbulensen. 

En bild av hur de sex termoelementen är placerade i motor-
utrymmet. 

Provkörning på marken för att få upp motorn i temperatur.  



SAMBAND FÖR ATT BERÄKNA 
VÄRMEÖVERFÖRING VID 
NATURLIG KONVEKTION
FRÅGA: För att uppskatta mätfelet vid 
en anliggningsgivare behöver vi be-
räkna värmeflödet från ett horisontellt 
rör för hetvatten. Röret är isolerat med 
mineralull och det finns i vår verkstad. 
I en Teknikartikel hittar jag sambandet 
Nu = 0.43(Gr Pr)0.25 som kan användas 
för att beräkna värmeflödet vid naturlig 
konvektion. I en handbok hittar jag 
samma uttryck, men med koefficienten 
0.53 istället för 0.43. Vilken koefficient 
är rätt?                 
    Jan S 
 
SVAR: Frågan är mycket relevant och 
den handlar bland annat om nog-
grannhet. Diskussionen nedan gäller 
också för andra samband av liknande 
typ, som används för att beräkna 
värmeflöden. Det aktuella uttrycket 
kan användas för beräkning av naturlig 
konvektion vid ett mycket långt hori-
sontellt rör med konstant yttemperatur 
och där röret befinner sig i ett stort 
utrymme med stillastående gas med 
konstant temperatur. Naturlig konvek-
tion benämns även fri konvektion och 
egenkonvektion.

Uttrycket bygger på en kombination 
av teori och experiment. Utgående från 
grundekvationerna för värmeöverföring 
och strömning kan man på teoretisk 
väg visa att det dimensionslösa Nus-
selts tal, Nu, vid naturlig konvektion 
beror av två andra dimensionslösa 
tal: Grashofs tal, Gr, och Prandtls tal, 
Pr. Med hjälp av Nusselts tal kan man 
sedan beräkna värmeövergångs-
koefficienten. De dimensionslösa talen 
förklaras närmare i slutet av artikeln. 
För många industriellt intressanta geo-
metrier såsom rör och plattor har man 
dessutom funnit att man för överslags-
beräkningar vid naturlig konvektion kan 
använda samband av typen

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

 Nu = C(Gr Pr)n

där, C och n är koefficienter, vilka beror 
av bland annat den aktuella geometrin 
och av produkten av två dimensions-
lösa tal, (Gr Pr).

För ett långt horisontellt rör med 
cirkulärt tvärsnitt som befinner sig i en 
stillastående gas kan man i de flesta 
referenser finna samma värde på koef-
ficienten n; n = 0.25. För koefficienten 
C finner man däremot att värdet beror 
av vilken referens som man använder: 
0.41, 0.43, 0.47, 0.53 och 0.57 är några 
av de värden som man kan hitta. De 
angivna värdena gäller under förutsätt-
ning att (Gr Pr) < 109. Om man letar 
vidare i litteraturen hittar man säkert 
ytterligare värden på koefficienten C. 
Här kan man verkligen ställa sig frågan 
vilket värde på koefficienten C som är 
det rätta.

Alla ovannämnda värden på C är 
förmodligen rätt utgående från de 
förutsättningar som gällde, när man 
bestämde koefficienten genom ex-
periment. Förutom förutsättningarna 
ett långt horisontellt rör med cirkulärt 
tvärsnitt, konstant yttemperatur och 
som befinner sig i en stillastående gas 
med konstant temperatur måste det 
vid experimenten ha funnits andra för-
utsättningar. Exempel på sådana andra 
förutsättningar kan vara rörets infäst-
ning och vilken metod man har använt 
för att eliminera strålningens inverkan, 
när man bestämmer konstanten C. 
Vilka dessa andra förutsättningar är 
framgår nästan aldrig av referenserna. 
Möjligen kan man få mer information 
om man går till originalrapporterna, där 
experimenten har dokumenterats.

Den stora variationen av värden på 
koefficienten C (i detta fall 0.41 – 0.57) 
säger en del om den noggrannhet som 
man kan förvänta sig när man beräknar 

värmeövergångskoefficienten via det 
aktuella sambandet. Man måste också 
tänka på att de förutsättningar som 
gäller för det egna problemet sällan 
överensstämmer med de förutsätt-
ningar som gäller för det aktuella 
sambandet för naturlig konvektion. En 
sådan förutsättning kan vara att det 
egna röret befinner sig nära en vägg 
och en annan förutsättning kan vara att 
den omgivande luftens temperatur inte 
är konstant eller stillastående.  

Sammanfattningsvis måste man där-
för alltid vara medveten om den stora 
osäkerhet som finns när man använder 
olika samband för att bestämma det 
konvektiva värmeflödet.

När man beräknar värmetransporten 
från det aktuella röret måste man för-
utom den konvektiva värmetransporten 
även ta med värmetransporten genom 
strålning. I rumstemperaturområdet är 
ofta värmeöverföring genom strålning-
en av samma storleksordning som den 
genom naturlig konvektion.

Dimensionslösa tal vid ett 
 horisontellt rör som befinner 
sig i en stillastående gas med 
 temperaturen Tomg

Nusselts tal, Nu = aD/l där a är värme-
övergångskoefficienten i W/(m2K), D 
rörets ytterdiameter i m och l gasens 
värmekonduktivitet i W/(m K).

Grashofs tal, Gr = (g b DT D3)/u2, där b 
= 1/Tomg är gasens volymsutvidgnings-
koefficienten i 1/K, DT temperaturdiffe-
rensen mellan rörets yttemperatur och 
gastemperaturen i K, D rörets ytterdia-
meter i m och u gasens kinematiska 
viskositeten i m2/s.

Prandtls tal, Pr = (urcp)/l där u är 
gasens kinematiska viskositeten i m2/s, 
r gasens densitet i kg/m3, cp gasens 
specifika värmekapacitet i (Ws)/(kg K) 
och l gasens värmekonduktivitet i 
W/(m K).

Storheterna l, u och r beror av tem-
peraturen och de bör bestämmas vid 
en temperatur som är medelvärdet 
av rörets yttemperatur och gasens 
temperatur.

Temperaturgivare

Rör med strömmande vatten



PRODUKT-INFO

NY SIGNALOMVANDLARE I SORTIMENTET

Hur vet man att febertermometern visar 
rätt?

Här presenterar vi en uppdaterad pro-
duktlösning för kalibrering av febertermo-
metrar och värmekameror. ”BlackBody 
989” heter modellen som är framtagen av 
vår samarbetspartner, Isotech i England.

Efterfrågan har varit stor och tidigare 
modell ”988” har använts flitigt under 
rådande pandemi. 

Nu har Isotech lyssnat på sina kunder 
och gjort en efterföljare som är mindre, 
lättare att placera samt har bredare tem-
peraturområde och PC-gränssnitt.

Enheten är en så kallad svartkropp 
med temperaturområde från 20 till 50 °C, 
upplösningen är 0,01 °C. Storleken på 
ytan är 70mm i diameter och har en emis-
sionsfaktor på 0,97 alltså lika den mänsk-
liga huden. 

RÄTT TEMPERATUR MED ”BLACKBODY 989”
Svartkroppen kan kompletteras med siktrör för att 

förbättra mätningen om så krävs. Dessa finns i läng-
derna 40 mm och 210 mm. Det kortare är anpassat för 
handhållna febertermometrar och det längre är anpas-
sat för värmekameror.

Lovad noggrannhet är ±0,2 grader.
Med hjälp av detta verktyg har mätnoggrannheten 

kunnat förbättras avsevärt vid användning runt om i 
världen. Det gäller till exempel på vär-
mekameror som är utplacerade för att 
övervaka temperatur på förbipasserande 
människor vid tågstationer och flygplatser.

Den passar även utmärkt att använda 
för att kontrollera funktion, noggrannhet 
och prestanda på handhållna febertermo-
metrar.

Sammanfattningsvis en noggrann, 
smidig och bärbar enhet som lätt kan tas 
med och användas på olika platser för att 
säkerställa tillförlitlig temperaturmätning.

RAPPORT FRÅN LABBET

EFTERFRÅGAN PÅ FÄLT-
KALIBRERINGAR ÖKAR IGEN Ackred.nr 0076

Kalibrering
ISO/IEC 17025

På grund av rådande pandemi har möjligheten att 
utföra fältkalibreringar varit begränsad under våren. 
Därför har vi i samråd med våra kunder valt att skjuta 
upp fältuppdrag. Nu när restriktionerna succesivt 
 lättats, har förfrågningarna börjat strömma in igen. 
Det är många kunder som är i behov av att få sina 
 kalibreringar utförda på plats för att säkerställa kvalitet 
i sina processer. 

Vi vill därför påminna våra kunder om att i god tid 
skicka in sina förfrågningar för fältkalibrering så vi kan 

planera in och utföra de uppdrag som önskas. 
När det gäller smittspridning är vi förstås fortsatt 

noga med att inte riskera hälsan för våra eller våra 
kunders medarbetare. Därför genomförs en risk-
bedömning tillsammans med kund innan varje enskilt 
uppdrag. 

Har ni frågor angående fältkalibreringar eller vill 
boka in jobb? Kontakta oss så hjälper vi er!!  

akl@pentronic.se

I Pentronics produktsortiment finns nu en ny skenmonterad 
signalomvandlare för montage på skena i kopplingsskåp, PR 
6437 från PR Electronics. Ett komplement till den  populära 
HART signalomvandlaren för kopplingshuvud, PR 5437. 

Den nya enheten har dubbla ingångar och dubbla utgångar vilket gör att den 
kan användas som en 2-kanalsenhet för att spara på utrymmet i kopplings-
skåpet. Tack vare dubbla ingångar som kan agera  redundant har du också 
möjligheten att uppnå SIL 3.

Som alltid med PR:s HART-signalomvandlare är det en universell ingång 
som både kan mäta Pt100 och termoelement och som har bra ingångsisola-
tion för störningsfri mätning. Mätnoggrannheten och snabbheten är densam-
ma som på föregående modell, det vill säga ±0,04 °C och 0,07 s. 

PR 6437 klarar av att monteras och fungera i temperaturer ner till -50 °C 
och upp till 85 °C i  omgivningstemperatur.
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Se www.pentronic.se för senaste 
 information om utbildningstillfällen. 
Kontakta oss om temperaturkurs 
på ditt företag.
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Tel. 0490-25 85 00, Fax. 0490-237 66

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 • Elektro-optiska testsystem
   & -kalibrering Anmälan för prenumeration av PentronicNytt 

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

Missa inte vårens utbildningar i ”Spårbar temperaturmätning” 
– Välkommen att boka en plats!
Anmäl dig på vår webbplats: www.pentronic.se

Är du intresserad av distansutbildning online? Hör av dig till oss!
Skicka din intresseanmälan till info@pentronic.se eller kontakta oss på telefon 0490-25 85 00

Pentronics mångårige med-
arbetare Hans Wenegård har 
avlidit, strax innan han skulle 
ha fyllt 71 år. 

Han var känd bland 
 kunderna som kursledare 
och problemlösare med djup 
kunskap om temperatur, 
men lämnade fler bidrag till 
 företagets utveckling. 
 

Hans växte upp i Linköping och 
utbildade sig till civilingenjör vid 
stadens tekniska högskola, som 
en av de första inom teknisk fysik 
och elektroteknik. Han fortsatte att 
hålla kontakten med lärosätet och 
fick kontakt med professor Dan 
Loyd, vilket bidrog till Pentronics 
långa samarbete med Linköpings 
 universitet. 

– Genom sitt arbete visade han att 
Pentronic är ett av de få mätteknik-
företag som även erbjuder kunskap 
och kompetens om temperatur och 
temperaturmätning, säger Dan. 

Som exempel ger han de tekniska 
artiklar som Hans under en följd 
av år publicerade i PentronicNytt 
och dess föregångare StopExtra, 
vilka Dan Loyd anser vara en del av 
svensk mätteknikhistoria.

Efter examen började Hans arbete 
med mätteknik på Saabs flygdivision 
och gick vidare till Pentronic i mars 
1979. Han blev kvar fram till pen-
sioneringen i november 2016. För 
honom var temperatur och mätteknik 
mer än ett yrke, det var en passion 

PASSION FÖR TEMPERATUR FÖLJDE 
HANS WENEGÅRD GENOM LIVET

som ledde till att Pentronic startade 
utbildningar och egen kundtidning. 
I sinnet var han lärare och trivdes 
med att utbilda andra och lära sig 
av kundernas praktik.

– Med sitt teoretiska kunnande 
var Hans viktig för utvecklingen av 
kurser, tidning och hemsida, säger 
Pentronics förre VD Lars Persson. 

Arbetskamraterna pekar också 
på att han var drivande i införandet 
av ISO 9001 och lämnade värde-
fulla bidrag till försäljningsarbetet. 
Bland annat höll han vid flera tillfäl-

len föreläsningar i 
Kina, vilket ledde 
till affärsrelationer 
som pågår än idag. 
Dock gav han upp 
försöken att äta med 
pinnar.

– Men vår första 
exportaffär med 
Kina gjordes på en 
restaurang i Stock-
holm. Leveransen 
betalades kontant i 
dollar, vilket ställde 
till en del problem 
för vår ekonomi-
avdelning, minns 
arbetskamraten Per 
Bäckström som 
var med både på 
 restaurangen och 
under resorna.  

Arabella Childs 
arbetar sedan många 
år som översättare 
för Pentronic. Hon 

minns Hans som en nyfiken och 
kunnig gentleman som värnade om 
att läsarna skulle förstå texterna i 
PentronicNytts engelska utgåva. 

– Jag hade knappt någon 
 erfarenhet av teknisk översättning, 
men Hans var en god pedagog och 
jag lärde mig mycket av honom.  

Hans Wenegårds insatser för 
Pentronic lever vidare genom fort satt 
kursverksamhet, ”PentronicNytt” 
som Hans var grundare till samt det 
utbild ningsmaterial som i utvecklad 
form används än i dag.

Hans Wenegård var till sinnet lärare och förmedlade sina 
kunskaper om temperatur genom kurser, denna tidning 
och i kontakt med kunder.


