
Encased thermocouples – called sheathed thermocouples – are very common on the 
market. This article offers practical advice about their bendability and crushability, types 
of measuring junction, and insulation properties plus common terminology associated 
with this kind of temperature sensor. In the next issue of Pentronic News you can read 
Part 2, which discusses some of the most common sources of error with thermocouples. 

SHEATHED THERMOCOUPLES – PRACTICAL 
ADVICE AND PROBLEM SOLVING, PART 1 

A sheathed thermocouple is 
 constructed of a sheath material, 
which is also called MI cable, with 
MI standing for mineral insulated. 
We thereby understand that this is 
a cable with conductors which are 
separated mechanically and electri-
cally by a mineral, most commonly 
magnesium oxide, MgO.

Because magnesium oxide is 
moisture sensitive, all the open 
ends of the cable must quickly be 
sealed or stored at oven temper-
ature. Otherwise the insulation 
deteriorates, leading to measure-
ment error. The outer casing – the 
sheath – consists of steel or nickel-
based alloys formulated to react to 
the minimal extent with wires and 
insulation. Inconel sheath mater-
ial is commonly used in types K 
and N thermocouples. The term 
metal sheathed thermocouple is 
used. Sheathed thermocouples are 
normally sold in the metric diame-
ters of 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 
– 4.5 – 6.0 millimetres, although 
other dimensions are fully possible. 
Common dimensions for the wires 
are approx. 20% of the sheath’s 
outer diameter. The thickness of the 
sheath is usually about 10% of the 
outer diameter. See Figure 1.

USE COMMON SENSE 
WHEN BENDING
Because the sheath material is 
considered to be a cable, we un-
derstand that it is bendable, and it 
is, because the magnesium oxide 
becomes very tightly packed when 
the initial material is drawn down to 
the desired outer diameter. Bend-
ing the cable over sharp edges 
is  prohibited. The manufacturers 
usually state that you can bend it 
as long as the radius of the bend 
is greater than twice the sheath 
diameter. See Figure 2.

A good tip for smaller-dimen-
sion sheaths is to shape the bend 
carefully with your fingers. The 
homogenous structure also makes 
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Hantera manteltermoelement rätt
Kapslade termoelement - manteltermo-
element – är mycket vanliga på markna-
den. Några praktiska råd om böj- och
klämbarhet, mätpunktsutföranden och
isolations-egenskaper samt vanliga be-
nämningar kring denna temperaturgivare
får du genom att läsa följande.

Manteltermoelement byggs upp av så kallat
mantelmaterial, som i engelskspråkig litte-
ratur också kallas MI-kabel där MI står för
mineral insulated. Därmed förstår man att
det rör sig om en kabel med ledare som
åtskiljs mekaniskt och elektriskt av ett mine-
ral som oftast är magnesiumoxid, MgO, (mag-
nesia). Då magnesiumoxiden är fuktkänslig
måste alla öppna kabeländar snabbt förs-
lutas eller förvaras i ugnsvärme. I annat fall
försämras isolationen med mätfel som följd.

Ytterhöljet – manteln – består av stål,
som anpassats för att reagera minimalt med
trådar och isolering. Legeringen Inconel är
vanlig för termoelementtyperna K och N.
Den engelska benämningen metal sheathed
thermocouple avser manteltermoelement.

Normalt saluförs manteltermoelementen
i de metriska diametrarna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
- 4,5 - 6,0 millimeter även om andra mått är
fullt möjliga. Van-
liga dimensioner
på trådarna är ca
20% av mantelns
ytterdiameter.
Tjockleken på
manteln brukar
röra sig kring
10% av ytterdia-
metern. Se figur 1.

Kröka med förstånd
Då mantelmaterialet räknas som kabel anar
man att det är böjligt, vilket också är fallet
eftersom magnesiumoxiden blir mycket hårt
packad då utgångsmaterialet dras ned till
önskad ytterdiameter. Bockning över skarpa
kanter är förbjuden. Fabrikanterna brukar
ange att man får bocka så länge  kröknings-
radien är  större än dubbla manteldiametern.
Se figur 2. Ett gott råd för de klenare dimen-

Tabell 1. Pentronics isolationskrav vid leverans-
provning av tillverkade enkla manteltermoele-
ment vid rumstemperatur. Vid högre temperatu-
rer, från 800 -1000°C, försämras isolationen
drastiskt.

Jordad mätpunkt (Grounded junction)
har som största argument något snabbare
svarstid än den isolerade genom mätpunkt-
ens metalliska direktkontakt med manteln
varvid värmeöverföringen underlättas.

Genom jordningen introduceras en risk
för avbrott vid snabba temperaturcyklingar
på några hundratal grader. Orsaken är de
spänningar som olika längdutvidgning hos
mantel och trådar ger upphov till.

Ytterligare begränsningar med jordad
mätpunkt är den elektriska kontakten mel-
lan mätpunkterna då två eller flera termoele-
ment mäter på samma anläggning. Kom
ihåg att många vätskor inklusive vatten är
tillräckligt ledande för att omöjliggöra
differensmätning inom vätskan. Tvåpoligt
omkopplande loggrar eller isolerande trans-
mittrar löser problemen.

Exponerad mätpunkt (Exposed junction)
bör bara användas då kort svarstid är allra
högst prioriterat, vilket kan vara fallet vid
exempelvis mätningar på luftflöden.

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se

0,1D

ø 0,2 D

ø D

Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
Måttens relationer är ungefärliga

Figur 2: Krökningsradien ska vara större än
dubbla manteldiametern. Exempel: Ø 3 mm man-
tel ska böjas över minst Ø 12 mm rundmaterial.

Radie
Diameter

Figur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
av mätpunktskonstruktioner: A: Isolerad mät-
punkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mät-
punkt.

Figur 3. En trycktät genomföring kan underlätta
monteringen av  givare. Pentronics genomför-
ingar består av kropp, kona, och i vissa fall tryck-
bussning samt överfallsmutter som ger klämkraft.

Mantel Ø, mm Provspänning, Isolationskrav,
(enkelt termoelement) Vdc MΩ

D ≤ 0,8 1 > 20

0,8 < D ≤ 1,5 100 > 1000

D > 1,5 500 > 1000

Olika mätpunkter
Sammanfogningen av trådarna och förslut-
ningen av mätspetsen kan utföras på i princip
tre olika sätt enligt figur 4 A-C: Isolerad, jordad
och exponerad mätpunkt. Vad man väljer be-
ror på vilka egenskaper som prioriteras.

Isolerad mätpunkt (Isolated junction)
är den säkraste konstruktionen ur flera as-
pekter. Mekaniskt är trådar och mantel åt-
skilda – ojordade relativt manteln – varför
olika längdutvidgning hos dessa inte ger
problematiska spänningar. Elektrisk isole-
ring är nödvändig vid mätning med loggrar
utan tvåpolig  omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader mellan olika mätställen.
(Se tabell 1 samt StoPextra 4-02)

sionerna kan vara att forma givarkröken för-
siktigt med fingrarna.

Den homogena strukturen medger också
att trycktäta genomföringar med stålkonor
kan användas för att låsa instickslängden
vid mätning genom en vägg. Vid åtdragning
pressas konan fast vid manteln. Det gör inte
konor i plastmaterial utan med sådana kan
man ändra instickslängden efter hand.
Plastkonor reducerar dock trycktåligheten
drastiskt. Se figur 3.

A B C

Figure 1. A cross-section of  sheath 
material. The measurements are 
 approximate.
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Hantera manteltermoelement rätt
Kapslade termoelement - manteltermo-
element – är mycket vanliga på markna-
den. Några praktiska råd om böj- och
klämbarhet, mätpunktsutföranden och
isolations-egenskaper samt vanliga be-
nämningar kring denna temperaturgivare
får du genom att läsa följande.

Manteltermoelement byggs upp av så kallat
mantelmaterial, som i engelskspråkig litte-
ratur också kallas MI-kabel där MI står för
mineral insulated. Därmed förstår man att
det rör sig om en kabel med ledare som
åtskiljs mekaniskt och elektriskt av ett mine-
ral som oftast är magnesiumoxid, MgO, (mag-
nesia). Då magnesiumoxiden är fuktkänslig
måste alla öppna kabeländar snabbt förs-
lutas eller förvaras i ugnsvärme. I annat fall
försämras isolationen med mätfel som följd.

Ytterhöljet – manteln – består av stål,
som anpassats för att reagera minimalt med
trådar och isolering. Legeringen Inconel är
vanlig för termoelementtyperna K och N.
Den engelska benämningen metal sheathed
thermocouple avser manteltermoelement.

Normalt saluförs manteltermoelementen
i de metriska diametrarna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
- 4,5 - 6,0 millimeter även om andra mått är
fullt möjliga. Van-
liga dimensioner
på trådarna är ca
20% av mantelns
ytterdiameter.
Tjockleken på
manteln brukar
röra sig kring
10% av ytterdia-
metern. Se figur 1.

Kröka med förstånd
Då mantelmaterialet räknas som kabel anar
man att det är böjligt, vilket också är fallet
eftersom magnesiumoxiden blir mycket hårt
packad då utgångsmaterialet dras ned till
önskad ytterdiameter. Bockning över skarpa
kanter är förbjuden. Fabrikanterna brukar
ange att man får bocka så länge  kröknings-
radien är  större än dubbla manteldiametern.
Se figur 2. Ett gott råd för de klenare dimen-

Tabell 1. Pentronics isolationskrav vid leverans-
provning av tillverkade enkla manteltermoele-
ment vid rumstemperatur. Vid högre temperatu-
rer, från 800 -1000°C, försämras isolationen
drastiskt.

Jordad mätpunkt (Grounded junction)
har som största argument något snabbare
svarstid än den isolerade genom mätpunkt-
ens metalliska direktkontakt med manteln
varvid värmeöverföringen underlättas.

Genom jordningen introduceras en risk
för avbrott vid snabba temperaturcyklingar
på några hundratal grader. Orsaken är de
spänningar som olika längdutvidgning hos
mantel och trådar ger upphov till.

Ytterligare begränsningar med jordad
mätpunkt är den elektriska kontakten mel-
lan mätpunkterna då två eller flera termoele-
ment mäter på samma anläggning. Kom
ihåg att många vätskor inklusive vatten är
tillräckligt ledande för att omöjliggöra
differensmätning inom vätskan. Tvåpoligt
omkopplande loggrar eller isolerande trans-
mittrar löser problemen.

Exponerad mätpunkt (Exposed junction)
bör bara användas då kort svarstid är allra
högst prioriterat, vilket kan vara fallet vid
exempelvis mätningar på luftflöden.

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se

0,1D

ø 0,2 D

ø D

Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
Måttens relationer är ungefärliga

Figur 2: Krökningsradien ska vara större än
dubbla manteldiametern. Exempel: Ø 3 mm man-
tel ska böjas över minst Ø 12 mm rundmaterial.
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Figur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
av mätpunktskonstruktioner: A: Isolerad mät-
punkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mät-
punkt.

Figur 3. En trycktät genomföring kan underlätta
monteringen av  givare. Pentronics genomför-
ingar består av kropp, kona, och i vissa fall tryck-
bussning samt överfallsmutter som ger klämkraft.

Mantel Ø, mm Provspänning, Isolationskrav,
(enkelt termoelement) Vdc MΩ

D ≤ 0,8 1 > 20

0,8 < D ≤ 1,5 100 > 1000

D > 1,5 500 > 1000

Olika mätpunkter
Sammanfogningen av trådarna och förslut-
ningen av mätspetsen kan utföras på i princip
tre olika sätt enligt figur 4 A-C: Isolerad, jordad
och exponerad mätpunkt. Vad man väljer be-
ror på vilka egenskaper som prioriteras.

Isolerad mätpunkt (Isolated junction)
är den säkraste konstruktionen ur flera as-
pekter. Mekaniskt är trådar och mantel åt-
skilda – ojordade relativt manteln – varför
olika längdutvidgning hos dessa inte ger
problematiska spänningar. Elektrisk isole-
ring är nödvändig vid mätning med loggrar
utan tvåpolig  omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader mellan olika mätställen.
(Se tabell 1 samt StoPextra 4-02)

sionerna kan vara att forma givarkröken för-
siktigt med fingrarna.

Den homogena strukturen medger också
att trycktäta genomföringar med stålkonor
kan användas för att låsa instickslängden
vid mätning genom en vägg. Vid åtdragning
pressas konan fast vid manteln. Det gör inte
konor i plastmaterial utan med sådana kan
man ändra instickslängden efter hand.
Plastkonor reducerar dock trycktåligheten
drastiskt. Se figur 3.

A B C

Figure 2. The bend radius must be greater than twice the sheath diameter.
Example: A 3 mm Ø sheath must be bent over at least a 12 mm Ø round material.

Figure 3. A pressure-tight compression fitting can facilitate the installation of 
 sensors. Pentronic’s compression fittings consist of a body, cone, and in some 
cases, pressure bushing plus gland nuts, which provide clamping force.

Radius
Diameter

possible to use pressure-tight com-
pression fittings with steel cones to 
determine the insertion depth when 
measuring through a wall. When 
the fitting is tightened, the cone is 
pressed firmly onto the sheath. This 
does not happen with cones made 
of PTFE material – instead, with 
them the insertion depth can be 
altered afterwards. However, PTFE 
cones drastically reduce the pres-
sure resistance. See Figure 3.

 
DIFFERENT MEASURING 
JUNCTIONS 
Joining the wires and sealing the 
measuring junction can basically 
be done in three different ways as 
shown in Figure 4 A-C: Isolated, 

Ø 0.2 D

0.1D



The biggest argument in favour 
of using a grounded junction is that 
it has a slightly faster response time 
than an isolated junction due to the 
measuring junction’s direct metallic 
contact with the sheath, which facil-
itates heat transfer. The  grounding 
introduces a risk of breaks in the 
event of rapid  temperature cycling 
of a few hundred degrees. This is 
due to the tensions resulting from 
the differing length expansions of 
the sheath and wires.

Figure 4. A: Isolated junction, B: Grounded junction, C: Exposed junction

Another limitation of grounded 
junctions is the electrical contact 
between the measuring junctions 
when two or more thermo couples 
are used to measure at the same 
installation. Remember that 
many liquids, including water, are 
 sufficiently conductive to make 
it impossible to do differential 
 measurement in the liquid. Two-
pole switching loggers or isolating 
transmitters solve the problem.

An exposed junction should only 
be used when a short  response 
time is a high priority, e.g. when 
measuring in air flows. The  reason 
is that the sealing limits the 
 temperature level and is sensitive 
to mechanical stresses.

Table 1. Pentronic’s insulation require-
ments when doing final inspection of its 
own single sheathed thermocouples at 
room temperature. At higher tempera-
tures, from 800–1000 °C, the insulation 
deteriorates drastically. 
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Hantera manteltermoelement rätt
Kapslade termoelement - manteltermo-
element – är mycket vanliga på markna-
den. Några praktiska råd om böj- och
klämbarhet, mätpunktsutföranden och
isolations-egenskaper samt vanliga be-
nämningar kring denna temperaturgivare
får du genom att läsa följande.

Manteltermoelement byggs upp av så kallat
mantelmaterial, som i engelskspråkig litte-
ratur också kallas MI-kabel där MI står för
mineral insulated. Därmed förstår man att
det rör sig om en kabel med ledare som
åtskiljs mekaniskt och elektriskt av ett mine-
ral som oftast är magnesiumoxid, MgO, (mag-
nesia). Då magnesiumoxiden är fuktkänslig
måste alla öppna kabeländar snabbt förs-
lutas eller förvaras i ugnsvärme. I annat fall
försämras isolationen med mätfel som följd.

Ytterhöljet – manteln – består av stål,
som anpassats för att reagera minimalt med
trådar och isolering. Legeringen Inconel är
vanlig för termoelementtyperna K och N.
Den engelska benämningen metal sheathed
thermocouple avser manteltermoelement.

Normalt saluförs manteltermoelementen
i de metriska diametrarna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
- 4,5 - 6,0 millimeter även om andra mått är
fullt möjliga. Van-
liga dimensioner
på trådarna är ca
20% av mantelns
ytterdiameter.
Tjockleken på
manteln brukar
röra sig kring
10% av ytterdia-
metern. Se figur 1.

Kröka med förstånd
Då mantelmaterialet räknas som kabel anar
man att det är böjligt, vilket också är fallet
eftersom magnesiumoxiden blir mycket hårt
packad då utgångsmaterialet dras ned till
önskad ytterdiameter. Bockning över skarpa
kanter är förbjuden. Fabrikanterna brukar
ange att man får bocka så länge  kröknings-
radien är  större än dubbla manteldiametern.
Se figur 2. Ett gott råd för de klenare dimen-

Tabell 1. Pentronics isolationskrav vid leverans-
provning av tillverkade enkla manteltermoele-
ment vid rumstemperatur. Vid högre temperatu-
rer, från 800 -1000°C, försämras isolationen
drastiskt.

Jordad mätpunkt (Grounded junction)
har som största argument något snabbare
svarstid än den isolerade genom mätpunkt-
ens metalliska direktkontakt med manteln
varvid värmeöverföringen underlättas.

Genom jordningen introduceras en risk
för avbrott vid snabba temperaturcyklingar
på några hundratal grader. Orsaken är de
spänningar som olika längdutvidgning hos
mantel och trådar ger upphov till.

Ytterligare begränsningar med jordad
mätpunkt är den elektriska kontakten mel-
lan mätpunkterna då två eller flera termoele-
ment mäter på samma anläggning. Kom
ihåg att många vätskor inklusive vatten är
tillräckligt ledande för att omöjliggöra
differensmätning inom vätskan. Tvåpoligt
omkopplande loggrar eller isolerande trans-
mittrar löser problemen.

Exponerad mätpunkt (Exposed junction)
bör bara användas då kort svarstid är allra
högst prioriterat, vilket kan vara fallet vid
exempelvis mätningar på luftflöden.

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se
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Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
Måttens relationer är ungefärliga

Figur 2: Krökningsradien ska vara större än
dubbla manteldiametern. Exempel: Ø 3 mm man-
tel ska böjas över minst Ø 12 mm rundmaterial.
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Figur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
av mätpunktskonstruktioner: A: Isolerad mät-
punkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mät-
punkt.

Figur 3. En trycktät genomföring kan underlätta
monteringen av  givare. Pentronics genomför-
ingar består av kropp, kona, och i vissa fall tryck-
bussning samt överfallsmutter som ger klämkraft.

Mantel Ø, mm Provspänning, Isolationskrav,
(enkelt termoelement) Vdc MΩ

D ≤ 0,8 1 > 20

0,8 < D ≤ 1,5 100 > 1000

D > 1,5 500 > 1000

Olika mätpunkter
Sammanfogningen av trådarna och förslut-
ningen av mätspetsen kan utföras på i princip
tre olika sätt enligt figur 4 A-C: Isolerad, jordad
och exponerad mätpunkt. Vad man väljer be-
ror på vilka egenskaper som prioriteras.

Isolerad mätpunkt (Isolated junction)
är den säkraste konstruktionen ur flera as-
pekter. Mekaniskt är trådar och mantel åt-
skilda – ojordade relativt manteln – varför
olika längdutvidgning hos dessa inte ger
problematiska spänningar. Elektrisk isole-
ring är nödvändig vid mätning med loggrar
utan tvåpolig  omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader mellan olika mätställen.
(Se tabell 1 samt StoPextra 4-02)

sionerna kan vara att forma givarkröken för-
siktigt med fingrarna.

Den homogena strukturen medger också
att trycktäta genomföringar med stålkonor
kan användas för att låsa instickslängden
vid mätning genom en vägg. Vid åtdragning
pressas konan fast vid manteln. Det gör inte
konor i plastmaterial utan med sådana kan
man ändra instickslängden efter hand.
Plastkonor reducerar dock trycktåligheten
drastiskt. Se figur 3.

A B C

grounded and exposed junctions. 
Which one you should choose 
depends on which properties you 
prioritise. An isolated junction is 
recommended as the first choice 
 because it is the safest construc-
tion. The wires and sheath are 
separated by magnesium oxide, 
which does not place the same 
 requirements on the galvanic 
isolation of subsequent measuring 
instruments as is necessary for 
grounded and exposed junctions. 
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Hantera manteltermoelement rätt
Kapslade termoelement - manteltermo-
element – är mycket vanliga på markna-
den. Några praktiska råd om böj- och
klämbarhet, mätpunktsutföranden och
isolations-egenskaper samt vanliga be-
nämningar kring denna temperaturgivare
får du genom att läsa följande.

Manteltermoelement byggs upp av så kallat
mantelmaterial, som i engelskspråkig litte-
ratur också kallas MI-kabel där MI står för
mineral insulated. Därmed förstår man att
det rör sig om en kabel med ledare som
åtskiljs mekaniskt och elektriskt av ett mine-
ral som oftast är magnesiumoxid, MgO, (mag-
nesia). Då magnesiumoxiden är fuktkänslig
måste alla öppna kabeländar snabbt förs-
lutas eller förvaras i ugnsvärme. I annat fall
försämras isolationen med mätfel som följd.

Ytterhöljet – manteln – består av stål,
som anpassats för att reagera minimalt med
trådar och isolering. Legeringen Inconel är
vanlig för termoelementtyperna K och N.
Den engelska benämningen metal sheathed
thermocouple avser manteltermoelement.

Normalt saluförs manteltermoelementen
i de metriska diametrarna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
- 4,5 - 6,0 millimeter även om andra mått är
fullt möjliga. Van-
liga dimensioner
på trådarna är ca
20% av mantelns
ytterdiameter.
Tjockleken på
manteln brukar
röra sig kring
10% av ytterdia-
metern. Se figur 1.

Kröka med förstånd
Då mantelmaterialet räknas som kabel anar
man att det är böjligt, vilket också är fallet
eftersom magnesiumoxiden blir mycket hårt
packad då utgångsmaterialet dras ned till
önskad ytterdiameter. Bockning över skarpa
kanter är förbjuden. Fabrikanterna brukar
ange att man får bocka så länge  kröknings-
radien är  större än dubbla manteldiametern.
Se figur 2. Ett gott råd för de klenare dimen-

Tabell 1. Pentronics isolationskrav vid leverans-
provning av tillverkade enkla manteltermoele-
ment vid rumstemperatur. Vid högre temperatu-
rer, från 800 -1000°C, försämras isolationen
drastiskt.

Jordad mätpunkt (Grounded junction)
har som största argument något snabbare
svarstid än den isolerade genom mätpunkt-
ens metalliska direktkontakt med manteln
varvid värmeöverföringen underlättas.

Genom jordningen introduceras en risk
för avbrott vid snabba temperaturcyklingar
på några hundratal grader. Orsaken är de
spänningar som olika längdutvidgning hos
mantel och trådar ger upphov till.

Ytterligare begränsningar med jordad
mätpunkt är den elektriska kontakten mel-
lan mätpunkterna då två eller flera termoele-
ment mäter på samma anläggning. Kom
ihåg att många vätskor inklusive vatten är
tillräckligt ledande för att omöjliggöra
differensmätning inom vätskan. Tvåpoligt
omkopplande loggrar eller isolerande trans-
mittrar löser problemen.

Exponerad mätpunkt (Exposed junction)
bör bara användas då kort svarstid är allra
högst prioriterat, vilket kan vara fallet vid
exempelvis mätningar på luftflöden.

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se

0,1D

ø 0,2 D

ø D

Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
Måttens relationer är ungefärliga

Figur 2: Krökningsradien ska vara större än
dubbla manteldiametern. Exempel: Ø 3 mm man-
tel ska böjas över minst Ø 12 mm rundmaterial.

Radie
Diameter

Figur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
av mätpunktskonstruktioner: A: Isolerad mät-
punkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mät-
punkt.

Figur 3. En trycktät genomföring kan underlätta
monteringen av  givare. Pentronics genomför-
ingar består av kropp, kona, och i vissa fall tryck-
bussning samt överfallsmutter som ger klämkraft.

Mantel Ø, mm Provspänning, Isolationskrav,
(enkelt termoelement) Vdc MΩ

D ≤ 0,8 1 > 20

0,8 < D ≤ 1,5 100 > 1000

D > 1,5 500 > 1000

Olika mätpunkter
Sammanfogningen av trådarna och förslut-
ningen av mätspetsen kan utföras på i princip
tre olika sätt enligt figur 4 A-C: Isolerad, jordad
och exponerad mätpunkt. Vad man väljer be-
ror på vilka egenskaper som prioriteras.

Isolerad mätpunkt (Isolated junction)
är den säkraste konstruktionen ur flera as-
pekter. Mekaniskt är trådar och mantel åt-
skilda – ojordade relativt manteln – varför
olika längdutvidgning hos dessa inte ger
problematiska spänningar. Elektrisk isole-
ring är nödvändig vid mätning med loggrar
utan tvåpolig  omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader mellan olika mätställen.
(Se tabell 1 samt StoPextra 4-02)

sionerna kan vara att forma givarkröken för-
siktigt med fingrarna.

Den homogena strukturen medger också
att trycktäta genomföringar med stålkonor
kan användas för att låsa instickslängden
vid mätning genom en vägg. Vid åtdragning
pressas konan fast vid manteln. Det gör inte
konor i plastmaterial utan med sådana kan
man ändra instickslängden efter hand.
Plastkonor reducerar dock trycktåligheten
drastiskt. Se figur 3.

A B C

Sheath Ø, mm 
(single thermocouple)

Test voltage,
Vdc

Insulation 
requirement, MW

D ≤ 0.8

0.8 < D ≤ 1.5

D > 1.5


