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SOLEN PRODUCERAR MER 
ENERGI PER KVADRATMETER 

ÄN ETT OLJEFÄLT

Joakim Byström i den produktionslina för solfångare som 
Absolicon ska sälja över världen i samarbete med ABB.



Hållbarhet 
för oss!

I tider av osäkerhet och rapporter 
om hur vi behandlar vårt hem, 
jorden, som för övrigt inte enkelt 
går att lämna eller för den delen 
renovera genom att åka till bygg
varuhuset och handla tapeter och 
färg, behöver vi fundera på hur vi 
arbetar med frågor om resursan
vändning och effektiva lösningar. 
Våra produkter används ofta till 
att optimera processer, minska 
energianvändning och förbättra 
produktkvalitet, för övrigt något 
vi är mycket stolta över. Men vi 
behöver göra mer. Som idén en 
medarbetare för en tid sedan före
slog, att återanvända kostsamma 
plastemballage som vi tidigare 
använt en gång och sedan skickat 
till återvinning. Plaståtervinning är 
tyvärr fortfarande till betydande del 
förbränning. Det är små saker men 
som gör skillnad i det hela. Tack 
för idén!

Låt oss alla göra något så blir 
vi hela tiden lite bättre. I denna 
utgåva kan du läsa mer om hur vi 
kan använda den energi som vi får 
från vår enda energikälla, solen. Ett 
av många lovande initiativ vi ser att 
våra kunder arbetar med och som 
kan få stor påverkan i framtiden. 
Tills vi hörs och ses igen vill jag 
tacka alla fantastiska medarbetare, 
kunder, leverantörer och andra 
samarbetspartners och önska er 
en riktigt skön och avkopplande 
jul och nyårshelg. Sedan får vi 
inte glömma att tvätta händerna 
ofta och stanna hemma om vi 
känner oss sjuka för att bromsa 
spridningen av virusinfektioner och 
för att personalen inom sjukvård 
och omsorg ska ges möjlighet till 
återhämtning. Det handlar också 
om hållbarhet!

 

Rikard Larsson
VD 

SOLEN PRODUCERAR MER 
ENERGI PER KVADRATMETER 
ÄN ETT OLJEFÄLT
Hälften av all energi används till värme.

Ändå har värmeproduktion med solens hjälp nästan glömts 
bort. Det ska Absolicon i Härnösand ändra på. 

I slutet av  september invigdes landets största installation 
för  koncentrerad solenergi. 

DET HANDLAR OM en pilotanläggning finansierad med stöd från Energimyndig
heten. Fullt utbyggd får den en effekt på 1,5 MW och beräknas leverera en miljon 
kWh om året till fjärrvärmenätet i Härnösand. Det betyder att flisen fjärrvärme
verket eldar med under sommarhalvåret kan användas till annat. 

Absolicon startade 2005 med idén att höja utbytet genom att koncentrera 
solstrålningen. Det minskar i sin tur förlusterna. Idag är det optiska utbytet hela 
76 procent. Tanken var att producera el och värme på samma gång, men efter
som alla resurser idag läggs på elproduktion, valde Absolicon att satsa fullt ut på 
värme. 

– På varmare breddgrader producerar solkoncentratorerna mer energi än ett 
oljefält, säger Joakim Byström, VD och innovatör (se bild omslaget). 

Utbytet i Spanien motsvarar 100 liter olja per kvadratmeter. Även i Sverige är 
det intressant att producera värme istället för el. I den globala energibalansen 
svarar värmen för halva förbrukningen medan el står för 20 och transporter för 30 
procent. 

Pilotanläggningen levererar värme till fjärrvärmenätet under sommarhalvåret. 
Men att värma duschvattnet åt konsumenter är inte den viktigaste marknaden. 
Målgruppen är industrier över hela världen. 

– Vi samarbetar bland annat med två stora bryggerikoncerner som ska ersätta 
fossila bränslen med vår teknik, berättar Joakim. 

Ett område som illustrerar klimatnyttan är tillverkning av textilier, där värme är 
en viktig del av processen. Idag bränns två kg kol för att framställa ett kg jeans
tyg. Med solens hjälp kan tyger bli fossilfria. 

Temperatur är en vital parameter i projektet, dels för att övervaka och styra 
anläggningen, dels som underlag för debitering av levererad energi till fjärrvärme
nätet. Här samarbetar Absolicon med Pentronic. 

– Vi behövde givare med liten diameter för att minimera störningarna i flödet. 
Dessutom måste de vara lätta att installera, utan separata mätvärdesomvandlare, 

Pentronics smarta PT 100-givare med integrerad transmitter och 4-20 mA utsignal. 



med 4  20 mA direkt från givaren, säger projektledaren 
Benjamin Ahlgren. 

I specifikationen ingår även fyrtrådskopplade PT 
100sensorer. 

Pentronics smarta givare med integrerad transmitter 
motsvarade kraven. De är också konstruerade för framtida 
utveckling, till exempel genom möjligheten att digitali
sera hela mätkedjan för att skärpa noggrannheten och 
 ytterligare förenkla installationen. 

Sebastian Rosander och Christophe Zaninotti från 
Pentronic fanns på plats under invigningen. Det var mer än 
ett artighetsbesök. När den officiella delen var avklarad, tog 
Benjamin med dem in i anläggningen för att diskutera hur 
mätningarna kan utvecklas. 

– Idag mäter vi det utgående flödet, men i nästa etapp 
planerar vi även att mäta på det ingående och dessutom 
övervaka temperaturen inne i koncentratorerna, förklarade 
han. 

Halva det planerade området är klart. Det ska  byggas 
färdigt i ytterligare två steg och då med de senaste 
 modellerna av produkten. Dagens variant kan producera 
varmvatten och ånga med temperaturer upp till 160 °C. 
Under utveckling är en typ som klarar 200 °C.

Absolicon har ett 40tal anställda och egen robotise
rad produktion. Men idén är inte att sälja koncentratorer, 
 däremot att utveckla sådana och sälja robotiserade pro
duktionslinor över hela världen i samarbete med ABB.

Strategin är inte bara kommersiellt motiverad. Enligt Joakim 
Byström finns en viktigare orsak.

– För att klara Parismålen behöver varje land och region 
själva massproducera solfångare, säger han. 

Planer smids om hur mätningen i solfångarna ska utvecklas. Fr v Sebastian Rosander och Christophe Zaninotti, Pentronic, och Benjamin 
Ahlgren, Absolicon. 

– Pentronic hade mätsystemet som uppfyller våra krav, säger 
 projektledaren Benjamin Ahlgren.

När solvärmeanläggningen är fullt utbyggd ska den leverera en miljon kWh till fjärrvärmenätet. 



Nu är vi igång med våra utbildningar på plats 
i Västervik igen och har redan  hunnit med tre 
 tillfällen i höst.

Intresset är stort så missa inte att anmäla dig 
till något av våra utbildningstillfällen 2022.
 

Utbildning ”Spårbar  temperaturmätning”
Spårbar temperaturmätning 1:
910 mars 2022
1112 maj 2022
56 oktober 2022

Spårbar temperaturmätning 2:
810 november 2022

Välkommen att boka en plats!
Anmäl dig på vår webbplats: www.pentronic.se
Observera att utbildning kan komma att ställas in 
eller anpassas beroende på restriktioner och råd 
gällande Covid19.

Under första kvartalet 2022 ställer vi ut vid 
följande tillfällen:

2627 januari Euro Expo Karlstad
3031 mars Euro Expo Skellefteå
 

Varmt välkommen till vår monter för att prata temperatur
mätning med våra experter.

Hoppas vi ses vid något av dessa tillfällen!

NU SER VI FRAM EMOT ATT 
SES PÅ MÄSSOR IGEN!

Pentronic välkomnar nu flera nya medar-
betare i organisationen. Ett härligt gäng 
med mycket kunskap och erfarenheter 
från  tidigare arbetsplatser har förstärkt 
 Pentronics organisation under hösten.

NYA MEDARBETARE PÅ PENTRONIC
Joacim Vikström efterträder Lars Björkvik på tjänsten 

som chef över Operations i Västervik och  Verkebäck. 
Joacim kommer närmast från Aura Light där han 
arbetat med verksamhetsutveckling. Med sig har han 
mång åriga erfarenheter från tjänster som Teknik och 
Produkt utvecklingschef samt ERPansvarig. Vår mång
årige produktionsledare Göran Österberg tar klivet 
in på vår beredningsavdelning och ersätts av Mats 
 Runermark. Mats kommer närmast från Saab AB i 
 Linköping där han jobbat som linjechef inom flygindu
strin. Mats har även många års erfarenhet som teknisk 
officer inom  Försvarsmakten. 

På säljavdelningen har Linda Andersson anslutit i 
rollen som säljsupport. Linda har jobbat på Pentronic 
som montör sedan 2017 och har nu tagit med sig sina 
kunskaper till vår kundsupport. Även Pentronics ack
rediterade laboratorium har en ny medarbetare i Jacob 
Almqvist. Jacob har en examen i laboratorievetenskap 
och har tidigare arbetat bland annat med laboratorie
analyser inom Region Kalmar. 

Vi välkomnar alla till Pentronic och sina nya roller!Stående från vä. Mats Runermark och Jacob Almqvist.
Sittande från vä. Linda Andersson och Joacim Vikström.



PRODUKTINFO

Kontrollera att din ugn uppfyller de senaste standar
derna med Datapaq datainsamlingssystem TP6

Datapaq® som specialiserat sig på datainsam
lingssystem för att mäta temperatur i ugnar har nu 
uppdaterat sitt produktsortiment. 

Pentronic presenterar Datapaqs nya logger TP6 
som är den perfekta lösningen för de mest krävan
de tillämpningarna inom värmebehandling.  

Datapaq TP6 kapsling är tillverkad i rostfritt stål 
och finns tillgänglig med 10 eller 20 termoelement
kanaler. Dataloggern är IP67klassad.

Den är utrustad med USBport och Bluetooth
kommunikation för att göra systeminstallationen 
snabb och enkel både från PC och mobiltelefon. 

DATAPAQ DATAINSAMLINGSSYSTEM TP6
TP6 är kompatibel med Datapaq mjukvara 

 Insight™ för mobilapp och
som tillval finns även möjlighet till telemetri för 

realtidsmätning.
Med Datapaqs datainsamlingssystem sparar du 

tid på installation av termoelement vid temperatur
jämnhetsmätningar (TUS) samt optimerar kvalitet 
och produktivitet med temperaturövervakning 
genom hela processen.

Ännu en fördel är att du kan använda realtidsdata 
för att finjustera /bevaka processen medan mät
systemet är i ugnen.

För mer information kontakta Pentronic.

Här vill vi uppmärksamma Pentronics temperatur
givare 7610900. En Pt100givare tillverkad i 
 explosionsskyddat Ex d (ATEX/IECEx) utförande 
för temperaturmätning av gas och vätska inom 
 processindustrin. 

Processgivaren som har kopplingshuvud och hals 
går nu även att beställa med insats i diameter Ø 3 
mm utöver Ø 6 mm som funnits sedan tidigare.

En 3 mm givare får kortare svarstid och passar till 
snabbare och tunnare skyddsfickor.

Den nya versionen är godkänd av tredje part och 
samtidigt har man passat på att revidera så man 
följer de uppdaterade standarderna i både ATEX 
och IECEx.

Pentronics Exklassade Ex d givare är godkända 
för gasmiljö inom petrokemisk industri. Men det 
finns även andra miljöer där det förekommer gaser 
som kan antändas och explodera och motsvarande 
säkerhetsåtgärder är befogade. Exempel på det 
är lackeringsföretag samt vid medicin och kemi

EX-GODKÄND PROCESSGIVARE I FLERA VERSIONER

hantering. Behovet av Exklassade temperatur
givare kan också uppstå i miljöer där det finns både 
gas och damm som utgör en explosionsrisk. Är du 
i behov av andra lösningar gällande Exklassade 
temperatur givare – hör av dig till Pentronic.

Artikelnummer: 7610900

Artikelnummer 13-10100



SERVERA JULOSTEN 
SOM EXPERTERNA
Julen är en av de stora mathelgerna 
i Sverige och det finns gott om 
intressanta värmeproblem i sam
band med mat och matlagning. Det 
betyder att man behöver mäta eller 
beräkna matens temperatur som 
funktion av tiden.

Ost som förvaras i kylskåp får en 
temperatur på 4 – 6 °C och det är 
en för låg temperatur för att smaken 
skall komma till sin rätt. När osten 
har en temperatur som ligger 
några grader under rumstempe
raturen anser många ostälskare 
att smaken är som bäst. Det 
finns förmodligen lika många 
rekommenderade temperatu
rer som det finns ostälskare.

När man värmer ost i 
rumstemperatur är en fråga 
hur lång tid det tar innan osten 
uppnår den önskade temperatu
ren. Dessertosten på bilden tillförs 
värme från luften genom natur
lig konvektion och från rummets 
väggar, tak och inredning genom 

strålning. Värme tillförs också från 
fatet genom värmeledning. Fatet 
har rumstemperatur från början.  I 
osten sker värmetransporten genom 
värmeledning. Vid en rumstempera
tur på 22 °C och kylskåpstemperatur 

på 6 °C skall osten värmas unge
fär 12 °C för att uppnå en lämplig 
temperatur. Värmeflödet till osten 
är störst i början, när temperaturdif
ferensen mellan rummet och osten 
är som störst, cirka 16 °C. När osten 
blir varmare minskar temperaturdif
ferensen. Därmed minskar både 
värmeflödet och uppvärmnings
hastigheten. Tiden för uppvärmning 
beror också av osttypen och ostens 
geometri.

Uppvärmningsförloppet tar förvå
nansvärt lång tid. För osten på bil
den tar det ungefär 2½ timme innan 
den tjockare delen av osten får den 
önskade temperaturen. Man måste 
acceptera att vissa delar av osten 
– bland annat spetsen – blir någon 
grad varmare. Det enklaste är att 

ostälskaren mäter upp temperatur
förloppet för några favoritostar av 
lämplig storlek och bestämmer 
uppvärmningstiden. En annan 
möjlighet är att beräkna tempe
raturförloppet. Det är emellertid 
i detta fall svårt att uppskatta 

de parametrar som krävs för 
beräkningen, vilket gör att beräk

ningsresultatet blir mycket osäkert.



I första delen av PentronicNytts serie om manteltermoelement gavs en översiktlig intro-
duktion till sensortypen, olika konstruktioner och användning. I del 2 får du information 
om några viktiga felkällor som man bör vara medveten om vid användning av mantel-
termoelement. Fokus läggs på Typ K termoelement, som är den vanligaste termo-
elementtypen.

MANTELTERMOELEMENT 
– PRAKTISKA RÅD & FELSÖKNING, DEL 2 

Skänklarna/ledarna i termoelement 
typ K består huvudsakligen av en 
nickel/krom respektive nickel/alumi
nium legering. Benämningen NiCR/
NiAl förekommer bland annat. Ter
moelement är standardiserade i IEC 
605841:2013 och har toleransklas
serna 1 och 2 (figur). Det är dock 
mycket viktigt att hålla i minnet att 
toleransgränserna bara garanterar 
elementets egenskaper vid leve
rans. Termoelement påverkas av sin 
omgivning och användning.

ska dock vara medveten om att 
framförallt förhöjda temperaturer 
accelererar åldrandet. Åldringen är 
en gradvis förändring av legering
arnas egenskaper som försämrar 
noggrannheten över tid. Vid höga 
temperaturer speciellt över 1000 °C 
kan man inte heller se metallmanteln 
som ett hermetiskt skydd mot föro
reningar längre, och givarna åldras 
avsevärt fortare.

SRO HYSTERES
SROhysteres är inte ett allmänt 
vedertaget begrepp, men vi på 
Pentronic använder uttrycket för att 
beskriva ett fenomen som främst 
drabbar termoelement av oädla 
metalllegeringar (exempelvis typ K). 
SRO står för ”Short Range Ordering” 
och syftar till variationer i legeringar
nas kristallstrukturer. Typ K drabbas 
av detta främst vid cykling i tempe
raturintervallet 200600 °C. Feno
menet som uppstår är att vid cykling 
mellan höga och låga temperaturer 
flyttas signalen på väg upp jämfört 
med på väg ned. SROhysteresen är 
en ofta okänd faktor till förvånans
värt stora fel, främst vid kalibrering 
och fortsatt läsning rekommenderas:

         

            Termo-
element N ger mindre 
kalibreringsfel än K i 
hög temperatur. 

HOMOGENITET
Termoelement är ingen punktformig 
givare utan mäter temperaturskill
nader som ackumuleras utefter hela 
givarens längd från mätpunkt till 
referensställe. Ju längre en givare 
är desto större krav ställs på att 
skänklarnas legering och egenska
per är helt homogena längs med 
givaren. I krävande applikationer 
med långa givare rekommenderas 
att man rådgör med sakkunnig för 
att få rätt selekterat och utprovat 
material i sina givare  här kan 
Pentronics experter hjälpa dig med 
rätt val.

ÅLDRING
Termoelement är rent generellt sett 
att se som en färskvara, även om 
man i en absolut majoritet av appli
kationerna kan ha en fullt tillräcklig 
noggrannhet i många år. Men man 

Mätfel som kan drabba termoelement typ K inom olika tem-
peraturintervall. Felens storlek är relativt grova uppskattning-
ar, men kan dock utgöra grund för var de största felkällorna 
bör sökas i en installation.

        LÄS MER:

Därför presenteras här en beskriv
ning av vanliga felkällor som är 
viktiga att ta hänsyn till i sin riskana
lys eller felbudget, utöver de givna 
toleransklasserna.
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Toleranser för termoelement typ K 
enligt IEC 60584-1:2013. (°C) Klass 1: 
Störst av 1.5 eller 0.004 x t. Klass 2: 
Störst av 2.5 eller 0.0075 x t.

 Felkälla avseende Avvikelse max temperatur (°C)
 termoelement typ K <200 °C  <600 °C  <1200 °C

1 Homogenitet ≤ 0,1  0,1-1 2-6

2 Åldring ≤ 0,1  < 2  1-50

3 Hysteres –  2-5  2-5

4 Grönröta, speciella föruts. –  –  10-100

5 Referensstället 0,3-3  0,3-3  0,3-3



AKTUELLA UTBILDNINGS-
TILLFÄLLEN

ST1
910 mars 2022 
1112 maj 2022 
56 oktober 2022 

ST2
810 november 2022 

Se www.pentronic.se för senaste 
 information om utbildningstillfällen. 
 Kontakta oss om utbildning på ditt företag.

PENTRONICNYTT 2021-4 • ÅRGÅNG 32

 Bergsliden 1, SE593 96 Västervik
Tel. 049025 85 00, www.pentronic.se

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 webbplats www.pentronic.seFölj oss:

 
GRÖNRÖTA
För Termoelement typ K finns en 
risk inom intervallet 8001050 °C 
att skänklarna drabbas av grönröta. 
Grönröta är ett uttryck för oxidering 
på skänklarna där produkten är en 
grönfärgad kromoxid. Anledningen 
till att detta är mycket viktigt att 
känna till är att det kan vara en 
stor felkälla som är ganska onödig 

att riskera. Oxideringen vid dessa 
temperaturer utarmar legeringen vil
ket snabbt påverkar mätresultaten. 
Som nämnts tidigare är det viktigt 
att komma ihåg att det inte hjälper 
nämnvärt att använda ett mantel
termoelement eftersom manteln i 
dessa temperaturer inte är något 
vidare skydd. Däremot är problemet 
inte särskilt svårt att lösa genom att i 
stället använda Typ N termoelement.  

REFERENSSTÄLLET
För termoelement finns alltid ett 
referensställe eller ”kalla lödstället” 
som det ofta kallas som sitter i di
rekt anslutning till där termoelemen
tet kopplas in (signalomvandlare, 
logger eller indikator). För att kunna 
tolka sin signal från ett termoele
ment, oavsett typ, måste tempera
turen i kalla lödstället vara känd. Det 
är därför alltid helt avgörande att 
man vid installationer dels vet vilken 
specifikation ens kalla lödställe har i 
termer av noggrannhet, dels att man 
regelbundet utvärderar punkten som 
sådan – kan den ha påverkats i nog
grannhet över tid, på grund av miljö 
eller hantering. 

INSTALLATION
Kom även ihåg att alltid analysera 

installationen av termoelementet 
som en del av felbudgeten. Mätnog
grannhet påverkas exempelvis lätt 
om man använder skarvkablage el
ler om det dras genom olika tempe
raturområden. Till exempel i en ugn 
där temperaturen kan vara avsevärt 
högre i närheten av värmeelementen 
i ugnens ytterkanter jämfört med 
punkten där man har sitt material 
som man vill mäta på.

Elektromagnetisk påverkan och 
isolationsproblem förekommer 
också.

Planerar du för en applikation 
där kraven är höga, eller upplever 
problem med dina mätningar idag 
 tveka inte att kontakta någon av 
Pentronics experter för support!

SRO-fenomenets påverkan på termo-
element typ K vid olika temperaturer 
och exponeringstider. Redan efter 5 
minuter i 450 °C har känsligheten DS 
ökat med 0,3 mV/°C.
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