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KALIBRERING ÖKAR VÄRDET AV 
MÄTNINGAR OCH UTRUSTNING 

Varför man ska kalibrera och vad  vinner man 
på det?

Kalibrering är att ta reda på hur stort 
 mätfelet är mellan sann (ITS-90) och visad 
temperatur.

MÄTRESULTAT MED BEVIS
I allt fler verksamheter innebär kvalitetssäkring, skärpta 
miljökrav och stigande energipriser att  normerna inte 
räcker till. Osäkerheten är för stor för att kunna styra och 
dokumentera mätningar och processer. I detta läge finns 
bara en lösning –  kalibrering.

En ackrediterad kalibrering kan i bästa fall ge en för
bättrad mätförmåga (mätosäkerhet) med så mycket som 
10 gånger jämfört med vad man kan läsa ut ur specifika
tionen för instrument och till hörande sensor.

Kalibrering höjer således värdet av både  mätning och 
utrustning.

KALIBRERING DIREKT I KÄLLAN
Temperaturens källa eller definition är stabila fas över
gångar – fixpunkter –, för olika ämnen, till exempel frys
punkter för metaller, definierade av den internationella 
 temperaturskalan ITS90. Pentronic har åtta egna 
 fixpunkter och realiserar på egen hand temperaturskalan 
från 38,8344 °C till 961,78 °C med bästa mätförmåga 
på ned till ±0,0016 °C. 

Den enklaste och mest exakta formen av  kalibrering 
är att exponera termometern för en fixpunkt. Mindre än 
så kan inte mätosäkerheten bli. 

Laboratoriet använder fixpunkterna för tre  ändamål:

Kalibreringsuppdrag med högsta precision
Kalibrering av referensutrustning för 
jämförelsekalibrering
Egenkontroll

Pentronics laboratorium har även i ett internationellt 
perspektiv en mycket bra mätförmåga då man 
 jämför temperaturområden och mätosäkerheter. 

OLIKA KALIBRERINGSMETODER
De flesta uppdragen är jämförelsekalibreringar. I olika 
bad jämförs provobjekten med fixpunkts kalibrerade 
referenser. I laboratoriets kontrollerade miljö tillför 
detta steg förhållandevis små fel. 

Kunden använder ofta den kalibrerade givaren 
som referens i egen kalibrering. Varje steg i en 
 kalibreringskedja tillför felkällor. Ju mindre det ur
sprungliga felet är och ju kortare spårbarhetskedja, 
desto bättre blir mätförmågan. Pentronic erbjuder 
flera metoder att korta kedjan vid  kritiska mätningar. 

TVÅ EXEMPEL ÄR:

Kalibrering av hela mätsystem, till exempel 
instrument med tillhörande givare hos Pentronic.
Uppdragskalibrering hos kunden, fortfarande 
under ackreditering. Hela mätkedjan från givare 
till styrsystem.

Egna fixpunkter och avancerad utrustning räcker inte för bästa 
mätförmåga. Det kräver lokaler avskärmade från  potentiella 
 störningar, väl utprovade  metoder och  dokumenterat kunnig 
 personal. 

Ackrediteringen utfärdas av Swedac, en opartisk myndighet, 
som kontrollerar varje ny utrustning och metod och följer upp med årliga 
 inspektioner. Dessutom gör laboratoriet regelbundna egenkontroller och 
deltar i internationella auditmätningar, där ett objekt med okända egen skaper 
 kalibreras. Om resultatet hamnar utanför laboratoriets mät  osäker hetsgränser, 
inskränks eller upphör ackrediteringen för metoden i fråga tills rättelse har 
 godkänts.

Ackreditering är den strängaste formen av  kvalitetskontroll. 
Bevisad  prestation är det enda som räknas.

ACKREDITERINGENS OMFATTNING
Ackrediteringens omfattning kan ändras. Information om gällande omfattning 
finns att läsa på Pentronics hemsida www.pentronic.se eller www.swedac.se  

EXTERN MYNDIGHETS KONTROLL 
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Pentronics kalibreringslaboratorium ackrediterades 
1988 och har registreringsnummer 0076. Arbetet 
innefattar ständiga förbättringar av metoder och 
 resultat. Varje åtgärd dokumenteras, kontrolleras 
och ut värderas. Ackrediteringen förutsätter att alla 
uppdrag utförs med kundens bästa för ögonen. Det 
 betyder att laboratoriet även kan avböja uppdrag 
eller rekommendera andra metoder. Målet för hela 
verksamheten är trovärdighet – för laboratoriet och 
för kundens temperaturmätning.

MÄTPLATS I VÄSTERVIK OCH KARLSTAD
Pentronic har två ackrediterade mätplatser för 
 temperatur. Båda täcker mätområdet 80 °C upp till 
+1200 °C.

UTBILDNING

I de flesta fall fortsätter kalibre
ringarna hos  kunden. Även här 
krävs kunskaper och  metoder i 
hand havande och mätosäker
hets beräkningar för att säker
ställa den slutliga mätningens 
 kvalitet. 

Vi  erbjuder utbildning på plats 
hos kund eller  hos Pentronic.

ACKREDITERING GER TROVÄRDIGHET

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

www.pentronic.se

PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

• Temperaturgivare      • Temperaturtransmittrar
• Temperaturindikatorer      • Kablar  kontakter  paneler
• Handhållna temperaturmätare     • IRpyrometrar
• Reglerutrustning      • Dataloggrar och skrivare
• Kalibreringstjänster      • Flödesmätare
• Kalibreringsutrustning      • GFM Glasflödesmätare
• Fukthalts & tjockleksmätare    • Elektrooptiska testsystem   
• Utbildningar i temperaturmätning & kalibrering  • Mätsystem
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KONTAKTA OSS FÖR KALIBRERING 
AV DIN UTRUSTNING
  
Vill du skicka in din utrustning för kalibrering eller 
genomföra kalibrering på plats på ditt företag? 
Kontakta vårt Ackrediterade kalibrerings
laboratorium på mailadress: akl@pentronic.se 
eller ring: 049025 85 00.

Vill du närvara vid kalibrering av er utrustning 
 meddela det vid beställning av uppdraget.  

Mer information samt blankett 
”Beställa  kalibrering” hittar du 
på vår webbplats
www.pentronic.se
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