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Ackrediterade, 
enligt ISO/
IEC 17025 

Pentronics kalibre-
ringslaboratorier är 
ackrediterade, 
enligt ISO/IEC 17025, 
för temperatur, 
resistans och 
 elektrisk ström 
(SWEDAC 0076). 

Pentronic utför även mätningar i 
fält och gör externa kalibreringar på 
uppdrag av kunder och kollegor i 
branschen. Laboratoriet i Västervik 
blev redan 1988 ackrediterat av 
Swedac, Sveriges nationella ackre-
diteringsorgan. För att bli ackredite-
rad av Swedac prövas kompetens, 
rutiner och metoder så att alla 
 kvalitetskrav uppfylls enligt en 
standard. 

LABORATORIET

Ackred.nr 0076
Kalibrering
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Kalibrering på 
hög teknisk nivå
Pentronics ackrediterade kalibreringslaboratorier har en central 
funktion i företagets utvecklingsarbete och kvalitetskontroll.

– Vår styrka är en hög teknisk nivå och låg mätosäkerhet i våra 
laboratorier.  

DET FRAMHÅLLER Andreas Holm, 
laboratoriechef och ansvarig för Pentronics 
ackrediterade kalibrerings laboratorier i 
Västervik och Karlstad. Pentronic har 
kontinuerligt investerat i modern teknik 
och utrustning samt utvecklat metoder för 
låg mät osäkerhet.

– Att flera kunder har anlitat oss för 
kalibrering i 20-30 år är ett kvitto på att vi 
gör det bra, säger Andreas. 

I Västervik jobbar fyra laboratorie-
tekniker och i Karlstad en under ledning 
av Andreas. 

– Våra tekniker har lite olika roller och 
specialområden. Vi ska vara en kunskaps  -
källa och servar våra kunder på bästa sätt. 
Fördelen med den geografiska spridningen 
är närheten till våra kunder när vi åker ut 
och gör fältkalibrering, säger Andreas.

Vad innebär fältkalibrering?
– Främst är det kalibrering av komplex 
mätutrustning som är olämplig eller svår 
att flytta. Exempelvis kan det vara stål-

industri där härdugnar har instrument-
skåp som mäter ett 20-tal olika givare. Då 
åker vi ut till kund, kopplar in oss och 
mäter upp värden. Det är viktigt att på ett 
effektivt sätt hjälpa våra kunder att säkra 
sina processer.

Vad innebär kalibrering av temperatur givare 
eller mätinstrument? 
– Kalibrering innebär att objektet jämförs 
med en känd normal för att bestämma hur 
stort felet är vid en given temperatur, men 
betyder inte att objektet justeras. Kunden 
får ett kalibreringsbevis med uppmätt 
mätvärde. När vi utför  kalibrering till åter-
kommande kunder är det en fördel att 
kunna se historik, om till exempel en 
givare bedöms ha tjänat ut sin livslängd 
och därför behöver bytas.

Han har tre roller
Andreas är laboratoriechef och har teknik- 
och kvalitetsansvar.

– Jag ska säkerställa att vi har kalibrerad 

referensutrustning i alla mätningar vi gör, 
likaså upprätthålla ett effektivt och säkert 
kvalitetssystem som vi följer.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Framför allt är det en stor variation av 
olika arbetsuppgifter. Genom att vi 
 kalibrerar alla typer av temperaturgivare är 
det sällan exakt likadana kalibreringar. 

Andreas har nytta av att ha jobbat i 
 produktionen med tillverkning av tempe-
raturgivare under några år innan han 
 började på laboratoriet 2013.

– Det är en fördel att ha varit med och 
sett hur givare är uppbyggda.

2015 fick Andreas ta över teknik   an-
svaret och blev laboratoriechef 2020.

Vad gör du på din fritid?
– Jag har alltid haft ett stort teknik-
intresse, allt från legobyggen till datorer 
och motorer – jag har en sportbil med en 
motor som har 700 hästkrafter!  z

Andreas Holm, 
Laboratoriechef, Pentronic.




