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Prenumeration
av kundtidning
och nyhetsbrev.

LEDAREN

Välkommen till
”It’s about temperature”!
Vi är stolta och glada över att presentera en ny generation PentronicNytt
under namnet It’s about Temperature. I tider då mycket förändras och att
förändringarna går allt snabbare är det också viktigt med kontinuitet.

Vi har funderat mycket på det i relation till vår
uppskattade kundtidning som häromåret fyllde
30 år. Hur ska vi följa med i utvecklingen men
samtidigt stå för igenkänning och trygghet för
våra läsare. Det nummer du nu håller i din hand,
eller läser på datorn/plattan/telefonen är svaret
på frågan. En hållbar produkt som kan finnas tillgänglig i många kanaler, även papper, och som
lockar till läsning för dig som vill hålla dig uppdaterad och lära dig mer om det senaste inom temperaturmätning. Jag hoppas att det nya formatet
ska locka både dig som redan prenumererar och
också nya läsare. Vi har valt att samla det som
tidigare gavs ut i fyra nummer till en utgåva med
läsvärda artiklar, nyheter och kunskapshöjande
innehåll som kan läsas när andan faller på oavsett
var du befinner dig.
Till sist hoppas jag och hela gänget på Pentronic
att ni haft en riktigt skön sommar och en avkopplande och solig semester. Vi ser fram emot en
spännande och intensiv höst tillsammans!

Rikard Larsson, vd, Pentronic
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På Pentronic handlar
allt om detaljerna
I Pentronics produktion sitter känslan för kvalitet och
hantverk i montörernas fingertoppar. Jessica Bergman är en av
de montörer som säkerställer Pentronics kvalitet varje dag.
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Från läkemedelsindustrin till 3M och vidare till Pentronic.
Karriären har tagit spännande vägar i vitt skilda branscher
för civilingenjören Josefin Knutsson.
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Innan Emma Rosenblad blev laboratorietekniker i Karlstad
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Fagerberg firar i år 125-årsjubileum. Det anrika Göteborgsföretaget förser idag svensk industri med senaste teknik för 
avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden.
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emeritus på Linköpings universitet och en av landets främsta 
experter inom värmeöverföring och temperaturmätning.
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PENTRONIC I KORTHET
Pentronic samarbetar med världsledande tillverkare inom många olika branscher. Det är bland annat inom livsmedel och livsmedelsförpackningar, kraftgenerering, medicintillverkning och medicinsk utrustning, fordon och motorer samt processindustri.

KOMPETENS

102 ANSTÄLLDA

ENGAGEMANG

FLEXIBILITET

KARLSTAD
VÄSTERVIK
VERKEBÄCK
Pentronic finns på tre orter i Sverige.
Verkebäck, Västervik och Karlstad.

1965
Pentronic har:

Grundades bolaget
Telemetric Instrument,
vilket lade grunden till
dagens Pentronic.

ca. 30 000 artiklar
ca. 8 600 kunder

levererat till 90 länder

Stålkvaliteter identifieras
oftast genom sitt
handelsnamn eller index
i standarden EN10027-2
men amerikanska och
andra standardbeteck
ningar förekommer
också. Pentronic
använder mer än 25
olika stålkvaliteter i sina
applikationer.
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Över hundra nummer av Pentronics
nyhetstidning har givits ut sedan
1990. Tidningen innehåller allt från
kundreportage, information från det
ackrediterade laboratoriumet, teknikartiklar och produktinformation. I
början hette tidningen StoPextra,
sedan PentronicNytt och nu
– It’s About Temperature.

Pentronic ingår i industrikoncernen Indutrade som är
en internationell teknik- och industrikoncern. Indutrade
utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt
teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära,
relationer med kunder och leverantörer.

Ackred.nr 0076
Kalibrering
ISO/IEC 17025

1988, blev kalibrerings
laboratoriet ackrediterat
av Swedac. Då var det
Sveriges första labora
torium utanför Statens
Provningsanstalt, som
realiserade delar av tem
peraturskalan med egna
fixpunkter. Idag har
Pentronic två kalibrerings
laboratorier, ett i Västervik
och ett i Karlstad.

Spårbar Temperaturmätning

PENTRONIC
ACADEMY

Kursen Spårbar Temperaturmätning
startade redan 1991 och har med
åren anpassats till dagens kunskaps
krav. Uppföljningskursen Spårbar
Temperaturmätning 2 är för dig som
vill fördjupa dig mer i ämnet.
Pentronic håller även företags
förlagda utbildningar ute hos kunder.

Två helägda dotterbolag
till Pentronic är RS
Technics BV och Thermo
Electric Instrumentation
B.V. (TE) i Nederländerna.
Båda två är verksamma
inom temperaturmätning.

PENTRONIC

PENTRONIC SOM ARBETSPLATS PRÄGLAS AV:

Hantverk, erfarenhet, mätteknik
och digital integration
Temperatur är en fysikalisk storhet för många användnings
områden. Temperatur används för att säkra processer inom livsmedelsindustri, för att värmebehandlat stål ska få rätt egen
skaper och för att motorer ska vara så effektiva som möjligt.
DETTA ÄR NÅGRA EXEMPEL på användningsområden
bland många, vilket gör att det krävs många olika typer av
termometrar. Det finns också ett nästan oändligt antal
varianter och olika krav på termometrar.

Konstruktion och beredning, Edin Beganovic.

		

Ständig produktutveckling
För oss på Pentronic kommer alltid mättekniken i första hand.
Vi vet hur viktigt det är att mäta så rätt som möjligt och på
bästa möjliga plats i en process. Det innebär att många av våra
givare är specialanpassade för specifika användningsområden.
– En del av våra givare bygger vi i större och återkommande
serier. Även dessa är på något sätt unika för oss på Pentronic,
framhåller produktutvecklingschef Erik Gullqvist och
fortsätter:
– Vi har varit verksamma i många år och har cirka 30 000
olika artiklar i vårt sortiment. Kanske tänker en del att vi nu
borde ha alla varianter, men verkligheten är den, att när våra
kunders behov förändras måste vi fortsätta utveckla våra
www.pentronic.se

7

PENTRONIC

 etoder. Energieffektivitet är ett exempel
m
på ett område som är viktigare än någonsin.
– När en kund utrustar en nyutvecklad
maskin med temperaturgivare är man
medveten om hur viktigt det är att vara
noga med var och hur temperaturen
kontrolleras. De senaste åren har vi
utvecklat integration av signalbehandling i
våra givare, vilket också ökar kraven på hur
de tillverkas, fortsätter Erik.
Hög kvalitetsnivå
Stor variation och flexibilitet utmärker
Pentronic som arbetsplats. Eftersom ingen

produkt är den andra lik är arbetet mycket
varierat. Verksamheten präglas av att alla
jobbar med eget ansvar för den produkt
som de tillverkar.
– I regel arbetar en medarbetare med
samma sensor genom hela flödet tills den
färdiga produkten lämnas för slutkontroll.
Vi ser att kvaliteten håller en hög nivå när
våra medarbetare får ta eget ansvar för hela
processen, säger Oscar Riis, HR generalist
på Pentronic.
– Detta är också en utmaning för oss
när vi söker nya medarbetare, men i
gengäld får vi mycket kvalificerade och

Är du vår nästa
medarbetare?
Pentronic är ständigt på jakt efter nya
medarbetare inom ett brett kompetens
område. Som en del av Indutrade finns
många spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och ett brett
nätverk av kollegor runt om i världen.
Hör gärna av dig till oss för mer
information. Du kan också skicka en
spontanansökan via
www.pentronic.se
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Operatör Jimi Huhtala.

engagerade kollegor, fortsätter Oscar.
Eget ansvar och kompetens präglar hela
företaget.
– För att vi på bästa sätt ska kunna
serva kunder inom olika branscher, krävs
att vi förstår många olika processer, framhåller marknadschef Björn Tunek.
– Kemi, termodynamik, maskinteknik
och materiallära är bekanta områden för
oss. Genom utveckling av integrerad signalomvandling har Pentronics produktutvecklingsavdelning också vuxit med betydande
kompetens inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling, avslutar Björn. z

IN D U T R A D E

Pentronic ingår i
industrikoncernen
Indutrade

CNC-operatör, Lise-Lotte Karlsson.

Indutrade är en internationell teknikoch industrikoncern som utvecklar och
förvärvar bolag, vilka kännetecknas av
högt teknikkunnande och förmågan att
kunna bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.
Sedan starten 1978 har Indutrades
affärsfilosofi varit att driva en
decentraliserad organisation där det
operativa ansvaret vilar på varje enskilt
dotterbolag. Detta är och har varit en av
nycklarna till bolagets framgång.
Indutrades starka företagskultur
med människor i fokus genomsyrar
allt arbete och deras vision: en
entreprenörsvärld där människor gör
skillnaden.
Mer information hittar du på
www.indutrade.se

Gruppkoordinator, Daniel Westerlund.
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JESSICA BERGMAN

ME D A R B E TA R E

På Pentronic handlar
allt om detaljerna
I Pentronics produktion sitter känslan för kvalitet och hantverk i
montörernas fingertoppar. Jessica Bergman är en av de
montörer som säkerställer Pentronics kvalitet varje dag.
– Jag bygger givaren från början till slut. Det är roligt att se hur
den växer fram samtidigt som jag känner ansvar hela vägen.
PÅ PENTRONICS produktionsanlägg-

ning i det lilla småländska samhället
Verkebäck står Jessica Bergman och
monterar ett tjugotal givare. I varje givare
är det flera detaljer som ska kopplas samman, ett tidskrävande jobb som prövar
såväl tålamod som noggrannhet.
– Innan jag började arbeta på Pentronic
trodde jag inte att montera givare var ett
sådant stort hantverk som det är. Det är
små detaljer som ska på plats och vi

a rbetar mycket med händerna. Det passar
mig, jag har alltid haft ett stort intresse för
hantverk.
Många moment
Just nu bygger Jessica en nyutvecklad trådlös temperaturgivare som kallas BEB-20,
en givare som på sikt kommer att installeras i en motor. Men ännu är det många
moment kvar, vilket gör det omväxlande
att montera. Vilka typer av produkter som

Jessica monterar varierar också. Det kan
vara allt ifrån avancerade trådlösa givare
med integrerad elektronik till traditionella
sensorer med kabel och kontakt.
– Vissa givare gör vi större serier av,
andra är mer special och sällan åter
kommande. Antalet BEB-20 till exempel,
kan variera ganska mycket beroende på
kundens behov, ibland monterar jag fyra
och ibland 20 stycken som idag. Att
arbetet är så varierat gör nog att många
kollegor arbetar på Pentronic fram till
pension.
Vad är det viktigaste som du behöver tänka
på när du monterar?
– Det viktigaste är att vara noggrann och
inte stressa i onödan. Vissa saker som kan
gå fel, kan man inte se med blotta ögat.
Därför är det viktigt att följa instruktioner
och standarder och göra saker i rätt
ordning. Det får till exempel inte komma
in fukt i givaren för då visar den fel värde
och alla lödningar måste bli korrekta,
annars släpper trådarna.
Kopplar av i trädgården
Alla givare som monteras i Pentronics
produktion har en och samma slut
destination – det avslutande testet på
utcheckningen. Kontrollen garanterar att
produkten fungerar och klarar kundernas
krav, innan den skickas till kund. Då är
Jessicas arbete avslutat, men när hon
avslutar arbetsdagen tar en annan sysselsättning vid. I sitt nyinköpta hus ett
stenkast från Pentronic arbetar hon i
trädgården och syr kläder.
– Det är riktigt avkopplande att komma
hem till trädgården vid vårt hus. z

» Det är små
detaljer som ska
på plats och vi
arbetar mycket
med händerna. «
Jessica Bergman, montör, Pentronic.
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Namn: Jessica Bergman
Ålder: 29
Jobbar som: Montör sedan 3 år tillbaka
Gör på fritiden: Syr kläder, tar hand om får,
arbetar i trädgården.
Om framtiden på Pentronic: ”Jag vill fortsätta
utvecklas och testa nya saker. På de här tre åren
har jag blivit mer självständig i mitt arbete, jag
har lärt mig massor!”.

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.
Andreas Holm,
Laboratoriechef, Pentronic.

DET FRAMHÅLLER Andreas Holm,
laboratoriechef och ansvarig för Pentronics
ackrediterade kalibreringslaboratorier i
Västervik och Karlstad. Pentronic har
kontinuerligt investerat i modern teknik
och utrustning samt utvecklat metoder för
låg mätosäkerhet.
– 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 kunskapskälla 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.

industri där härdugnar har instrumentskåp 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 fältkalibrering?
– Främst är det kalibrering av komplex
mätutrustning som är olämplig eller svår
att flytta. Exempelvis kan det vara stål

Han har tre roller
Andreas är laboratoriechef och har teknikoch kvalitetsansvar.
– Jag ska säkerställa att vi har kalibrerad

		

Vad innebär kalibrering av temperaturgivare
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 återkommande kunder är det en fördel att
kunna se historik, om till exempel en
givare bedöms ha tjänat ut sin livslängd
och därför behöver bytas.

LABORATORIET

Ackrediterade,
enligt ISO/
IEC 17025
Pentronics kalibreringslaboratorier är
ackrediterade,
enligt ISO/IEC 17025,
för temperatur,
Ackred.nr 0076
resistans och
Kalibrering
elektrisk ström
ISO/IEC 17025
(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 ackrediteringsorgan. För att bli ackrediterad av Swedac prövas kompetens,
rutiner och metoder så att alla
kvalitetskrav uppfylls enligt en
standard.

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 temperaturgivare 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 teknikan
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
www.pentronic.se
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JOSEFIN KNUTSSON

”Kvalitet handlar om
att uppfylla kundens krav”
Från läkemedelsindustrin till 3M och vidare till Pentronic.
Karriären har tagit spännande vägar i vitt skilda branscher för
civilingenjören Josefin Knutsson.

IDAG SER JOSEFIN till att Pentronic
håller den kvalitet och miljöprofil som
företaget står för.
– Kvalitet handlar om att uppfylla
kundens krav och att alla ser sin roll i
flödet.

Allas insats är viktig
Rätt kvalitet i rätt tid. Det är grunden för
Pentronics kvalitetsarbete. Kundkraven
kan skilja sig åt beroende på industri och
var produkten ska användas. Oavsett så
handlar det om att förstå kundens behov
och att varken under- eller överarbeta
resultatet.
– Jag gillar struktur och systematik,
men det måste också finnas en balans. Allt
måste gå att tillämpa i verkligheten, man
får inte dokumentera bort sig. Viljan att
veta hur saker fungerar i grund och botten
är det som driver mig, säger Josefin och
fortsätter:
– Kvalitet är en speciell funktion. Även
om jag har rollen som kvalitetschef och
bygger strukturen och systematiken för
12
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kvalitet så är det vi alla anställda på
Pentronic som gemensamt upprätthåller
kvaliteten, i vårt arbete, varje dag.
Lång erfarenhet
av kvalitetskontroll
Josefins erfarenhet av kvalitetsarbete
sträcker sig tillbaka till när hon tog steget
in i läkemedelsindustrin som nyexaminerad civilingenjör i kemiteknik. Åren på ett
läkemedelsföretag i Stockholm gav en djup
förståelse till vikten av kvalitetskontroll.
– Det var en välkontrollerad verksamhet med mycket höga krav. Men jag fick
frihet och ansvar allt eftersom, något som
verkligen fick mig att växa.
Steget in i tillverkningsindustrin
Några år senare tackade hon ja till att
arbeta på 3M i Västervik, en förändring
som både innebar en flytt till en mindre
stad och en helt ny arbetsmiljö. Labora
torierocken byttes mot skyddsrock och
2012 gick flyttlasset.
– Det blev en vändpunkt; i läke

medelsbranschen hade vi skyddskläder
för att skydda produkten, i tillverknings
industrin hade vi skyddskläder för att
skydda oss själva, säger hon med ett skratt
och fortsätter:
– 3M är ett stort företag. Vi sam
arbetade mycket mellan enheterna i
Sverige och jobbade bland annat med
Lean. Det var riktigt goda erfarenheter,
jag lärde mig mycket som jag har med mig
idag.
Minskar miljöpåverkan
Förutom ett hjärta för kvalitet intresserar
sig Josefin Knutsson även för miljöfrågor.
Hon kör elbil till arbetet, har solceller
hemma och äter nästan inget kött. Hon
försöker tänka till kring vad hon konsumerar och flyger mycket sällan. Eftersom
Pentronic är miljö- och kvalitetscertifierade
enligt ISO, har Josefin även ansvar för
miljöfrågor. Pentronics produkter är
viktiga i många kunders arbete, eftersom
noggranna temperaturmätningar ofta är
grunden för energieffektivisering. Det är

JOSEFIN KNUTSSON

» Vi analyserar hur
vi förbrukar resurser
och hur mycket avfall
vi genererar. «

Josefin Knutsson, Kvalitets- & Miljöchef, Pentronic.

också viktigt att ständigt försöka minska
den egna verksamhetens påverkan på miljö
och klimat.
– Vi analyserar hur vi förbrukar
resurser och hur mycket avfall vi genererar.
Dessutom går det att välja hybridbilar som
tjänstebil och så har vi satt upp laddstolpar.
Var ser du Pentronic i framtiden?
– Pentronic har gått från ett litet bolag till
ett större och då blir det ännu viktigare att
		

sätta en gemensam standard. Att alla
arbetar efter samma standard är oerhört
viktigt. Jag ser fram emot att vi kartlägger
våra processer mer, samtidigt som vi hela
tiden förbättras. Grunden i bra kvalitet är
att fortsätta arbeta med förbättringar
framåt. z

Namn: Josefin Knutsson
Arbetar som: Kvalitets- och Miljöchef.
Bakgrund: Civilingenjör inriktning
kemiteknik. Har jobbat inom bland annat
läkemedelsindustrin.
Drivkraft: ”Jag vill veta hur saker fungerar i
grund och botten genom att plocka isär och
se hur allt hänger ihop. Både i produktion,
men även på andra nivåer genom hela
företaget.”

www.pentronic.se
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EMMA ROSENBLAD

Möt en barista som blev
laboratorietekniker
För Emma Rosenblad tog karriären en ny färdriktning för några år
sedan.
– Innan jag blev laboratorietekniker i Karlstad jobbade jag som
platschef på Löfbergs kaffebar, berättar Emma.
ARBETSUPPGIFTERNA på Pentronics

Tävlat i SM i kaffe
Emma har tävlat i Barista Cup och blev sexa i
Sverige. På en scen och inför publik ska del
tagarna på 15 minuter brygga och presentera
kaffedrycker på noggrant utvalda kaffesorter.
– Under tävlingen bedömer fyra smak
domare om smakerna stämmer överens med
det som den tävlande utlovar. En domare ser
på tekniken och hur väl den tävlande jobbar
och en huvuddomare kontrollerar hela
tävlingsförloppet. Själva tävlingsmomentet är
väl inövat och analyserat i minsta detalj,
berättar Emma.
Hur kan du dra nytta av dessa färdigheter i
ditt jobb idag?
– Det finns många likheter. Det är viktigt att
vara lösningsorienterad särskilt ute på fältet, att
ha ett helikopterperspektiv, jobba analytiskt
och vara noggrann, säger Emma.
”Vill lära mig förstå processer”
I grunden var det Emmas teknikintresse som
lockade henne att söka arbete hos Pentronic.
– Jag har alltid varit tekniskt intresserad. På
mitt tidigare jobb, på kaffebaren, skruvade jag
ofta i maskiner om något gick sönder. Jag gillar
problemlösning och kände att jobbet som jag
nu har skulle passa mig väldigt bra. När jag
började på Pentronic hade jag aldrig varit ute
på exempelvis en stålindustri, men jag är
nyfiken och ödmjuk som person och vill lära
mig att förstå processer, säger Emma.

14
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a ckrediterade laboratorie i Karlstad är kalibrering av temperaturgivare och mätinstrument.
Emma har samtidigt nytta av den kunskap
som hon skaffade sig som barista och kaffe
expert.
– Jag jobbade i 11 år i restaurangbranschen
och har tävlat i SM med kaffe. Då liksom nu
handlar det mycket om teknik, men det var
förstås en mer smaktekniskt inriktad teknik
när jag tävlade.

» Det är spännande att både få mäta
utrustning i labbet och nästa dag
möta kunder ute på fältet «

EMMA ROSENBLAD

Utmaningar i vardagen
Variationen och stor flexibilitet gör jobbet
mycket spännande.
– På laboratoriet mäter jag temperaturer
på termoelement, Pt-100 och gör elektrisk
kalibrering av ström och resistans. Det
innebär temperaturskalor från -80 °C till
1 200 °C.
– Ute på fältet kan det handla om att
besöka en blodcentral på ett sjukhus och
kalibrera deras system för reglering av

t emperatur i kylar och frysar där de för
varar sitt blod. Nästa dag kan jag vara ute
på en stålindustri och får klättra upp på
höga ugnar för att göra mätningar och
kalibrering av utrustning.
– Det är spännande att både få mäta
utrustning i labbet och nästa dag möta
kunder ute på fältet och se när våra givare
används i deras processer. Jag har också ett
bra team med hög kompetens i ryggen,
vilket gör att vi löser de utmaningar vi står
inför.

Har du någon okänd talang?
– Jag spelar improvisationsteater, det är
teaterföreställningar utan manus. Det fina
är att det handlar om att lyfta den andra
personen på scenen och integrationen med
publiken. Det är frigörande teater med
mycket skratt. z

Emma Rosenblad, Laboratorietekniker, Pentronic.
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TEMPERATUR

VISSTE DU DETTA OM TEMPERATUR?
Teori om
temperatur.

ABSOLUT NOLL

är den kallaste teoretiska temperaturen.
Att nå denna temperatur har inte någon
värmeenergi. Det har definierats som noll
Kelvin (0 Kelvin) vilket visar sig motsvara
-273,16 grader Celsius.

I universum varierar
temperaturerna från cirka
3 500 000 000 Kelvin
(en supernova) till 3 Kelvin
(rymden). Solen är känd för
att vara en gul stjärna av
klass G. Den genomsnittliga
yttemperaturen för SOLEN är

Ett mycket anmärkningsvärt faktum är att
Fahrenheit och Celsius är lika vid -40 grader.

57,8 °C är den varmaste temperaturen
som någonsin registrerats på jorden. Den uppmättes
den 13 september, 1922 i Al ’Aziziyah i Libyen.

5 600 Kelvin
Temperaturen påverkar
materialens fysikaliska egenskaper oavsett om det är fast,
flytande, gasformigt eller plasma:
densitet; löslighet; ångtryck och
elektrisk ledningsförmåga. Det
påverkar hastigheten och i vilken
utsträckning kemiska reaktioner
äger rum.

57,8 °C

Temperaturen på ett ämne har definierats
som ett resultat av den hastighet med
vilken dess molekyler rör sig. Teorin säger
att ju snabbare molekylerna rör sig, desto
högre blir temperaturen på ämnet.
Temperaturen påverkar mängden och egen
skaperna hos termisk strålning som sänder ut
från ett föremåls yta.

-89,2 °C
−89,2 °C är den kallaste temperaturen som
någonsin registrerats på jorden. Den uppmättes
på Vostok Station i Antarktis den 21 juli, 1983.

KONDUKTION (förekommer i fast material), KONVEKTION (förekommer i vätska) och
STRÅLNING (går genom rymden) är de tre processerna för att överföra värme från ett ämne

vid en högre temperatur till en vid en lägre temperatur.

Visste du att trippelpunkten för
vatten inte är 0 grader Celcius
utan 0,01 grader

Vithajar tillhör den grupp djur som är regionalt heteroterm,
vilket innebär att den till viss del kan reglera sin kroppstemperatur genom tre stycken värmereglerare och upprätta
en högre kroppstemperatur även i kallt vatten.

ANDERS CELSIUS var en begåvad
svensk astronom. Han grundade Sveriges
första astronomiska observatorium i Uppsala
1741 men är mest känd för CELSIUSTEMPERATURSKALAN som används i
termometrar över hela världen.
16
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Investera i kunskap
om spårbar temperaturmätning
Utbildning i temperaturmätning är många gånger en lönsammare investering än enbart nya mätinstrument och när
det är dags att investera har du kunskap för att kunna göra
kloka inköp. Vi kan därför utlova att kurserna hos Pentronic
är en värdefull investering.

P E N T R ON IC
ACADEMY

Pentronic har sedan 1991 utbildat
mättekniker genom utbildningarna ”Spårbar temperaturmätning
1” och ”Spårbar temperaturmätning 2”. Pentronic erbjuder även
anpassade utbildningar för
genomförande på plats hos kunder.
På www.pentronic.se finns ett
stort utbud av information och
teknikartiklar samlat kring temperaturmätning och utrustning.

ST1, Spårbar Temperaturmätning 1
Kursen är för dig som söker en grund
utbildning i spårbar temperaturmätning. Det
krävs inga formella grundkunskaper.
Utbildningen börjar med en genomgång av
olika mätmetoder, fortsätter med praktiska
laborationer i kalibrering och källor till mätfel för att sammanfattas i en analys av
mätosäkerheten.
Utbildningen pågår i två dagar. Du har
hela tiden tillgång till handledare och
möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor.
Efter dessa utbildningsdagar vet du var
problemen sitter och hur noggrant du
egentligen mäter.

ST2, Spårbar Temperaturmätning 2

EXTREMT SMÅ TEMPERATURSKILLNADER kan leda till stora konsekvenser.
Det känner vi alla till, inte minst med tanke på den globala uppvärmningen.
Inom all industri mäts och regleras temperatur på en uppsjö punkter. Det sker för att
spara energi och resurser och för att få rätt egenskaper på produkter. Genom en allt högre
specialisering och optimering av processer ökar även kraven på hög noggrannhet i mätningarna. För att garantera noggranna mätresultat räcker det inte med att installera en
högkvalitativ sensor. All mätning är också beroende av att ett antal felkällor antingen ska
kunna uteslutas eller värderas för att säkerställa hög noggrannhet på mätningen.
Pentronics utbildningar är utformade för att ge mättekniker och ingenjörer god kunskap
om mätosäkerhet och spårbarhet. Vi ger deltagarna kunskap, verktyg, och praktisk
erfarenhet för att kunna
värdera en mätkedja, bestående
av flera möjliga felkällor.
Korrekta värderingar och
spårbara mätningar skapar
goda förutsättningar för hög
kvalitet, färre fel och sänkta
kostnader för verksamheten. z

		

Kursen skapades för att ta hand om följd
frågor som uppstod från kursen ST1.
Utbildningen är en fördjupning av baskursen
med tyngdpunkt på kalibrering och mät
osäkerhet. ”Spårbar temperaturmätning 2” är
för dig som tidigare gått ST1 eller har motsvarande kunskaper. Utbildningen pågår i
tre dagar, varav en dag ägnas åt det
ackrediterade kalibreringslaboratoriet.
Tid finns avsatt för diskussioner om mätproblem, i grupp eller enskilt med kurs
ledningen.

Företagsförlagd utbildning
Pentronic kan genomföra både den reguljära
utbildningen på plats hos dig eller skräddarsy
en kurs. Vi har lång erfarenhet av företagsförlagda utbildningar i olika utföranden,
både för mindre och större g
 rupper. Utbild
ningsmaterialet kan utgå från företagets
egen utrustning och process, om så önskas
med kompletteringar från Pentronic.
Resultatet blir nya insikter och kunskap,
som direkt kan tillämpas i den egna
verksamheten.
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» Inte minst får detta stor
betydelse för miljön och
klimatet då HYBRIT-tekniken
har potential att minska
Sveriges totala koldioxidutsläpp
med minst tio procent. «

God kontroll på temperatur
är viktigt när järn- och stålbranschen ska revolutioneras
Den svenska järn- och stålindustrin genomgår nu en revolution
som leder till stora och viktiga miljövinster. För att kunna styra
de förändrade processerna optimalt och få önskade effekter är
noggrann temperaturmätning en av många viktiga parametrar.

PENTRONIC har fått förtroendet att leverera temperaturgivare
till den världsunika satsningen HYBRIT (Hydrogen
Breakthrough Ironmaking Technology).
– Det är otroligt roligt att få leverera till ett projekt som detta
och bidra med vår kunskap och erfarenhet i temperaturmätning,
säger Morgan Norring, Key Account Manager på Pentronic.
– Inte minst får detta stor betydelse för miljön och klimatet
18
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då HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala
koldioxidutsläpp med minst tio procent.
Hög noggrannhet
Temperaturmätning är alltid en viktig parameter för att kunna
styra en process optimalt.
Nyckeln till Pentronics leverans till HYBRIT är medarbetar-

nas höga kompetens tillsammans med
företagets erfarenhet och goda renommé
inom mätteknik.
– Tack vare många lagspelare och hel
heten, genom våra duktiga medarbetare
inom produktion, konstruktion och
beredning, ger det oss möjligheter att
kunna skapa något utöver det vanliga och
få bidra med produkter till ett unikt
projekt som detta, framhåller Morgan.
– I HYBRIT:s pilotanläggning för
direktreduktion är det av stor vikt att temperaturen mäts med hög noggrannhet för
att ge forskarna korrekt och tillförlitlig
information till sina beräkningar och
utvärderingar, säger Per Hellberg, Plant
Operations Manager på HYBRIT
Development AB och ansvarig för piloten i
Luleå.
Pentronic bidrar med kundanpassade
lösningar för att mäta och verifiera
temperatur i flera steg under tillverknings
processen.
– Vi levererar allt från mätteknisk
kompetens till att ta fram anpassade
produkter för specifika mätuppgifter och
situationer, berättar Morgan.

Vad ser du som den främsta utmaningen för
Pentronic i leveransen till HYBRIT?
– Det är att leverera och tillhandahålla
produkter som har rätt mätprestanda
kombinerat med utmanande krav på
mekanisk utformning, säger Morgan.
– Generellt utsätts givare för många
utmaningar inom processindustri, de är
placerade i tuffa miljöer och ska ofta klara
mycket höga temperaturer, avslutar han.
han. z

Morgan Norring, Pentronic.

		

Om HYBRIT
SSAB, LKAB och Vattenfall skapade
HYBRIT (Hydrogen Breakthrough
Ironmaking Technology) 2016 med
målet att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning.
2020 byggdes en gemensam pilot
anläggning i Luleå.
I över tusen år har man i masugnsprocessen använt kol och koks som
energi i masugnar för att ta bort syret
ur järnmalmen. HYBRIT-tekniken är
en direktreduktionsprocess. Det innebär att i stället för koks och kol
används fossilfri vätgas, som framställs av vatten med el från fossilfria
energikällor. En stor vinst för klimatet
blir att i stället för koldioxid bildas vattenånga i processen. Sommaren 2021
producerades världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala.
HYBRIT-tekniken har potential att
minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent. Det motsvarar en tredjedel av utsläppen från
industrin och kan i framtiden bidra till
att minska utsläppen från järn- och
stålproduktion i hela världen. En
viktig framgångsfaktor för HYBRIT är
ett gemensamt fokus på forskning,
utveckling och samarbete.

www.pentronic.se
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Ett framgångsrikt
företag i 125 år
Fagerberg firar i år 125-årsjubileum.
Det anrika Göteborgsföretaget förser idag svensk industri
med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och
mätning av flöden. Sedan länge har Fagerberg också
ett nära samarbete med Pentronic.

LÅT OSS BÖRJA med hur samhällsbilden såg ut innan förra
sekelskiftet. Göteborg var en industristad på frammarsch med
utbyggda kommunikationer och spirande teknisk utveckling.
Det fanns gatubelysning med gasljus, hästdragna spårvagnar och
ångfartyg trafikerade hamnen.
I den miljön grundade Gustaf Fagerberg sitt företag 1897.
Målet var att driva agenturverksamhet för kvalitetsprodukter till
varv, sjöfart och industri. Till en början var inriktningen trävaror
och man fungerade som agent för olika tillverkare. Samtidigt
erbjöd företaget hästskor, kolskyfflar, kolhinkar och andra
tidstypiska produkter. Dessutom sålde man styrmaskiner för
fartyg, maskintelegrafer och stabilisatorer.

Kunder i branscher med höga krav
Fagerberg har genom åren tagit nya färdriktningar och med
visionen att bli Sveriges mest eftertraktade leverantör av v entiler,
instrument och säkerhetssystem. Idag erbjuder man Nordens
största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till pappers-, energi-,
kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin.
– Processindustri är branscher med höga krav på produkt
20
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kvalitet, tillgänglighet, kompetens och kvalitetssystem, säger
Peter Sparringsjö, produkt- och projektansvarig för process
mätteknik på Fagerberg.
Företaget samarbetar med de ledande tillverkarna inom varje
produktområde och deltar aktivt i utvecklingsarbete för att
anpassa produkter för den svenska industrins krav. Styrkan hos
Fagerberg är framför allt stor produktkunskap.
– Våra produktspecialister tillhör landets främsta inom sina
områden och med en helhetssyn hjälper de våra kunder att
optimera sin process, framhåller Peter.
Levererar helhetslösningar
Efter att ha arbetat i bolaget i 34 år har Peter lång erfarenhet av
industriell temperaturmätning.
Nästan lika länge har företaget samarbetat med Pentronic.
– Vi talar om ett 32 år långt samarbete och känner varandra
väl, säger Peter.
Kvalificerad temperaturmätning är en förutsättning inom all
processindustri. Fagerberg säljer Pentronics temperatursensorer,
flödesmätare och andra produkter.
– Tillsammans erbjuder vi också helhetslösningar i mer

FAGERBERG

k omplexa leveranser av olika instrument.
Det blir mer och mer att kunder vill samla
sina inköp till en och samma leverantör,
säger Peter.
Vid systemleveranser är Fagerberg projektledare med teknik- och leveransansvar.
– Samverkan i större projekt är kärnan i
vårt samarbete med Pentronic. Vi kan
leverera en paketlösning med exempelvis
temperaturgivare tillsammans med tryckmätare, flödesmätare, nivåmätare och
ventiler från vårt breda produktsortiment.
– Ett exempel där vi samverkat var till
SCA Graphic när de byggde ut sitt
pappersbruk i Timrå. Vi levererade en
helhetslösning där bland annat ett tusen
temperaturgivare från Pentronic ingick.
Vad är styrkan hos Pentronic?
– Först och främst vill jag framhålla hög
kvalitet, men också snabba leveranser.
Även när vi behöver en produkt akut löser
Pentronic det snabbt, svarar Peter.

Nära dialog med Pentronic
Fagerberg och Pentronic har en gemensam historik. 1990 förvärvades Pentronic
av Fagerberg-gruppen, ägd av börsnoterade Catena. Sedan 2001 ingår båda företagen i teknik- och industrikoncernen
Indutrade. Peter Sparringsjö minns den
här tiden.
– Jag kommer ihåg när jag började som
innesäljare 1992, tidigare hade jag jobbat
med Pentronics temperaturgivare i
verkstaden hos Fagerberg. Vi gjorde en
produktkatalog (Temperaturmätning
Fagerberg) där temperaturgivare från
Pentronic ingick.
Sedan 2013 arbetar Peter på Fagerbergs
instrumentavdelning och har regelbundna
kontakter med Pentronic.
– Ibland ringer de och frågar hur det
var med en viss specialprodukt som vi
tidigare har levererat. Emellanåt hjälper
jag också Pentronic vid produktutveckling. Gemensamt har vi bland annat tagit
fram givare till eldningspannor för avfallsförbränning och till energiverk. Det är en
nötningsbeständig mätspets på ett termoelement med lång hållbarhet i krävande
miljöer, berättar Peter.
Hög lagerhållning
En central del i Fagerbergs erbjudande är
hög lagerhållning av tusentals artiklar i
det stora lagret i Göteborg, vilket säkrar
snabba leveranser till kunder över hela
landet. Ett problem för många branscher
är nu komponentbrist. För att möta det
agerar Fagerberg.
– Vi har alltid haft ett
mycket stort lager, men tar

» Styrkan är att vi
genom vår kompetens
kan hjälpa kunder att
välja rätt produkt för
optimala processer. «
nu nästa steg. Vi har under det senaste
året börjat utöka vårt lager. Det blir ännu
viktigare för oss att snabbt kunna leverera
produkter som kunderna behöver.
Företagets serviceverkstäder utför
montage, kundanpassningar och service
på plats hos kunder. För Fagerberg innebär hållbarhet att de produkter man säljer
ska hålla länge, långt bortom garantitiden.
– När produkterna efter decenniers
hårt arbete slitits ut ska de gå att reparera.
Det är bra både för miljön och ekonomin,
framhåller Peter.
Nyckeln till framgång
Utmaningar för Fagerberg är bland annat
att möta konkurrensen från e-handel.
– Styrkan är att vi genom vår kompetens kan hjälpa kunder att välja rätt
produkt för optimala processer. Ser vi på
framtiden vet vi att våra produkter alltid
kommer att behövas inom process
industri, säger Peter.
Vad ser du som nyckeln till Fagerbergs
framgångsrika arbete under 125 år?
– Det finns nog många svar på det. Ett
nyckelår var 1963 när Fagerberg fick
agenturen för Worcester vilket också lade
grunden till dagens verksamhet. Kul
ventiler från Worcester blev en stor säljsuccé, avslutar Peter. z

FAKTA OM FAGERGBERG
Ägare: Ingår i Indutradekoncernen.
Huvudkontor och lager: Västra Frölunda i Göteborg.
Omsättning: Cirka 300 miljoner kronor.
Antal anställda: 60-talet medarbetare.
Peter Sparringsjö, produkt- och projektansvarig för processmätteknik på Fagerberg.
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» Det är viktigt att
förstå vad som händer
i en process och varför
det händer. «

Dan Loyd, professor emeritus.
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PROFESSOR DAN LOYD

PO R T R ÄT T E T

DAN LOYD, PROFESSOR EMERITUS

”Min nyfikenhet är
drivkraften till min
forskning och utbildning”
Samarbeten mellan industri och lärosäten är mycket betydelsefulla.
– Kunskapsöverföring är ett givande och tagande som fungerar
bäst om båda parter tjänar på det, säger Dan Loyd, professor
emeritus på Linköpings universitet och en av landets främsta
experter inom värmeöverföring och temperaturmätning.

REDAN I BÖRJAN PÅ 1990-TALET korsades Pentronics och
Dans vägar första gången. Det har sedan utvecklats till ett värdefullt kunskapsutbyte som Pentronic, men också studenter vid
Linköpings universitet har stor nytta av. Dan har även besökt
Pentronic tillsammans med studentgrupper för att få inblick i
företagets verksamhet.

Vad är din förklaring till att Pentronic är
ett så framgångsrikt företag i sin bransch?
– Styrkan är framför allt den stora kunskapen och erfarenheten
inom temperaturmätning. Pentronic säljer inte bara mät
instrument och givare, utan en funktion. De har både
standardprodukter och löser problem som kräver special
lösningar, vilket fordrar stor kunskap och intresse, säger Dan.
Vår omvärld förändras
Dan Loyds egen resa började med maskinteknisk utbildning på
Chalmers i Göteborg. Därefter blev det kemiteknik i Lund innan
han kom till Linköping för att ägna sig åt forskning och utbildning inom strömningslära, värmeöverföring och termodynamik.
– Min nyfikenhet är drivkraften till att jag ägnar mig åt
forskning och utbildning. Jag vill delge min kunskap till både
studenter och verksamma inom industrin, säger Dan.
– Att fortbilda verksamma ingenjörer kräver en helt annan
metod och kompetens än om det är studenter. Det blir mycket
diskussioner med människor som har en annan erfarenhet, som
		

har sett problem och gjort observationer och vet varför det blir så.
– Det är viktigt att förstå vad som händer i en process och
varför det händer. På vår avdelning, Mekanisk värmeteori och
strömningslära (MVS), har jag även internkurser för våra lärare
och tar upp konkreta problem inom industri och filosoferar
kring detta. Det är viktigt att löpande utveckla sin kompetens,
vår omvärld förändras hela tiden, framhåller Dan.
Ömsesidigt kunskapsutbyte
För en tid sedan besökte Per Bäckström, Björn Tunek och
Camilla Gustafsson på Pentronic Linköpings universitet och
mötte Dan Loyd på hans hemmaplan. Dan presenterade
tillsammans med Roland Gårdhagen, universitetslektor och
avdelningschef, den utbildning som de arbetar med.
Ämnet mekanisk värmeteori och strömningslära handlar
bland annat om värmeöverföring, aerodynamik, strömningslära,
bio-fluid och termodynamik.
– Vi har tonvikt på tillämpningar och beräkningar och arbetar
med utbildning och forskning i nära samarbete med samhälle
och industri, berättar Dan och Roland.
– I såväl examensarbeten som kursprojekt och forsknings
projekt har vi direkta kontakter med samhälle och näringsliv. För
att ett kunskapsutbyte ska fungera är det viktigt att alla parter
tjänar på det. Företag vinner på det, vi får bättre kompetens och
utbildningsmöjligheter plus att studenter får kontakter med den
verklighet som de senare ska möta.
www.pentronic.se
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Kylskåp skapar ökad förståelse
I utbildningen kombineras teori och praktiska tillämpningar. I kursen grundläggande termodynamik får studenterna först
göra mätningar på kylskåp för att förstå
processen.
– Syftet är att skapa ökad förståelse för
värme och temperatur i en process,
förklarar Roland.
Ofta använder studenterna simuleringar för att hitta hållbara och effektiva
lösningar på olika strömnings- och värmeproblem.
– Ett av våra projekt är att bygga en solfångare och göra mätningar och beräkningar. I de högre årskurserna är det mer
industrinära projekt, det kan vara att mäta
och beräkna temperatur vid förvärmning
och valsning av aluminium. Genom att
använda verkliga problem är de
studerande bättre förberedda när de är
färdiga med sina studier.
Spännande forskningsprojekt
Forskningsprojekten spänner över vitt
skilda områden. Det kan vara att studera
flöden i blodkärl, ökad processförståelse
om biogasrötning eller göra praktiska
experiment för utvärdering av termisk
komfort i flygplanskabiner. Roland tar
också upp ett projekt som syftar till att

undersöka inomhusklimat i djurstallar
och följa djurens rörelsemönster.
– Vid simulering av inomhusklimat är
temperaturmätning viktig. Studierna är
kopplade till djurens välmående, produktivitet och om verksamheten bedrivs
energieffektivt.
Goda och utvecklande relationer med
företag och organisationer är viktigt.
– Detta bidrar till att våra studenter är
högt eftertraktade och att forskningen kan
nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad
hållbarhet. För universitetet är det en
styrka att vi också har tillgång till Dans
stora kunskap, framhåller Roland.

på Svenska Teknologföreningens kurs i
industriell mätteknik. Kursen r iktades till
ingenjörer i hela Sverige, berättar Dan.
Dan började sedan skriva artiklar om
värmeöverföring riktad till mättekniker
som Pentronic publicerade i sin kund
tidning.
– Jag tog upp olika problemställningar
och gav en lösning och förklaring på
problemet. Det var inte bara mätproblem,
utan också värmeöverföringsproblem. Det
var särskilt roligt att läsarna också
skickade in frågor som vi tog upp.
Detta kunskapsflöde fick stor betydelse
för både Pentronic och undervisningen.
– Det har varit intressant och lärorikt
att kunna använda verkliga problem,
kopplat till industri, i vår utbildning för
studenter och i fortbildning för lärare,
säger Dan.
– Ofta är det så våra industrisamar
beten fungerar. Kunskapsöverföring är ett
givande och tagande, som fungerar bäst
om alla parter tjänar på det.

Så utvecklades samarbetet
Hur var det när Pentronic och Dan
möttes första gången?
– Lite av en slump kom vi i kontakt med
varandra på en kurs och fann att vi hade
samverkande intressen. Jag var föreläsare

Vad tror du gjorde att Pentronic
såg ett stort värde i detta?
– Företaget ville inte bara få en lösning på
ett problem, de såg ett större värde genom
att även kunna utbilda Pentronics kundkrets, svarar Dan. z

» Kunskapsöverföring
är ett givande och
tagande, som fungerar
bäst om alla parter
tjänar på det. «

Dan Loyd, professor
emeritus och
Roland Gårdhagen,
universitetslektor.

FAKTA
Avdelningen Mekanisk värmeteori och strömningslära ingår i
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Med
drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar är IEI den största
institutionen på Linköpings universitet. Kurser och program ges
till fler än 9 000 studenter varje år. Institutionen stärker och
utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom
ledande forskning, utbildning och nya innovationer.
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PROFESSOR DAN LOYD

Björn Tunek, Per Bäckström och Camilla
Gustafsson från Pentronic tillsammans
med professor Dan Loyd och Roland
Gårdhagen framför en av Linköpings
universitets byggnader.

Samarbete med medicinska forskare
AVDELNINGEN Mekanisk värmeteori och strömningslära har

en lång tradition av samarbete även med Universitetssjukhuset i
Linköping. När det gäller forskning om flöden i hjärtat och de
större kärlen var Dan en av pionjärerna.
– Som så ofta börjar ett forskningsprojekt av en slump, säger
Dan.
Läkaren Bengt Wranne hade läst en artikel i en tidskrift som
han reagerade på och tyckte utifrån egna erfarenheter att

		

informationen om blodets flöde i hjärtat inte stämde. Han
kontaktade då en forskare på Medicinsk teknik, Per Ask, som
kände till att Dan a rbetade med strömningslära och en kontakt
etablerades.
– Vi kom fram till att det var ett strömningstekniskt fel i
artikeln. Detta var i början på 1980-talet då ultraljud hade börjat
användas mer frekvent inom medicin. Jag har sedan dess
samarbetat med universitetssjukhuset, b erättar Dan. z
www.pentronic.se
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Vad jag vill mäta
och vad jag mäter
SAMSPELET MELLAN TEMPERATURMÄTNING OCH VÄRMEÖVERFÖRING
När man mäter temperatur måste man alltid fundera på skillnaden
mellan den temperatur som man vill mäta och den temperatur
som sensorn mäter. En vanlig termometer (kontakttermometer)
mäter alltid sin egen temperatur och absolut i ngenting annat.
Exempel på kontakttermometrar är termoelement, motstånds
termometrar (exempelvis Pt 100) och termistorer.

EN KONTAKTTERMOMETER kan

exempelvis vara den sensor som mäter
utetemperaturen i en bil. Sensorns placering varierar mellan olika bilmodeller och i
en del personbilar sitter sensorn på undersidan av bilens högra backspegel. En
annan vanlig placering är vid främre stötfångaren. Oavsett placering blir det
ungefär samma diskussion om vilka
faktorer som påverkar den temperatur
som sensorn mäter.
Bilföraren vill kanske veta vägbanans
temperatur för att avgöra om det är risk
för halt väglag. Med den aktuella sensor
installationen kan föraren knappast förvänta sig att få relevant information om
vägbanans temperatur. Sensorn påverkas
visserligen av vägbanans temperatur
genom strålning, men den påverkas också
av luftens och bilens temperatur, temperaturen hos den omgivande terrängen,
himlens temperatur och eventuell sol
strålning mm.
Backspegelns och därmed givarens
värmeutbyte med luften sker genom
konvektion. Det sker också ett värmeutbyte genom strålning mellan backspegeln
och dess omgivning, det vill säga väg
banan, bilens sida, terrängen vid sidan av
vägen och himlen. Backspegeln påverkas
också av värmeflödet till/från back
spegelns infästning i bildörren. I back
spegeln sker värmetransporten genom
värmeledning. Mätningen kan störas av
vatten som träffar givaren.

Givartemperaturen
Som bilförare blir man medveten om att
bilens hastighet påverkar mätresultatet. I
bilköer och tät långsam trafik är det bland
annat varma avgaser som stör temperaturmätningen. Ju fortare man kör desto större
inverkan på sensortemperaturen får det
konvektiva värmeutbytet med luften. Vid
höga hastigheter kommer därför luft
temperaturen att få ett dominerande
inflytande på givartemperaturen.
Det finns tyvärr många faktorer som
påverkar det man mäter. Några exempel:
Lufttemperaturen varierar ofta med höjden över vägbanan, vilket gör att givarens
placering påverkar mätningen. Vägbanans,
omgivningens och bilens temperatur och
emissionskoefficient varierar och påverkar
värmeutbytet genom strålning. Back

Figur 1.
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spegelns värmebalans och temperatur
påverkar sensortemperaturen. Regn, luftfuktighet och smuts kan också påverka
mätningen.
Den uppmätta utetemperaturen kan
med försiktighet användas för att bedöma
om det är risk för halka. Vägbanans temperatur är tyvärr endast en av de faktorer
som påverkar givaren. Luftens temperatur
på givarens nivå över vägbanan kan
mycket väl vara över 0 °C, trots att väg
banans temperatur är under 0 °C. Här är
risken stor att man gör en felbedömning.
Mätutrustningens svarstid
Om lufttemperaturen eller någon annan
parameter ändras så får man ingen
omedelbar information om ändringen –
här inverkar mätutrustningens svarstid,

T E K N IK A R T IK EL

som i vissa fall kan vara ganska lång. Om bilen har stått i ett
varmgarage under natten och man kör ut den en kall morgon finner man att det kan ta flera minuter innan sensorn mäter en relevant temperatur. Ett annat exempel är när man är ute och kör
under molnfria höstnätter, där både vägbanans och luftens temperatur håller några få plusgrader. Vid broar kan i vissa fall bro
banans temperatur ligga under 0 °C och ibland gäller det även
lufttemperaturen. I många fall kan mätsystemets svarstid vara så
lång, att man hinner passera bron, innan man får information om
temperaturändringen.
Biltillverkaren är naturligtvis väl medveten om mätsystemets
begränsningar. Man brukar därför i många fall varna bilföraren
genom att tända en varningslampa eller visa en lämplig symbol,
när den uppmätta temperaturen ligger några grader över 0 °C.
Tillverkaren överlåter sedan åt bilföraren att själv avgöra om det
föreligger risk för halt väglag.
Utgående från exemplet med biltermometern kan vi förmoda
att det vid nästan alla temperaturmätningar finns en skillnad
mellan temperaturen, som vi vill mäta, och temperaturen som
sensorn mäter. Mätsystemets svarstid gör också att vi får
information om temperaturändringar med en viss fördröjning. Vi
kan också konstatera att mätresultatet beror av samspelet mellan
		

v ärmeöverföringen och strömningen runt beröringssensorn.
Värmetransporten påverkas av konvektion, värmeledning och
strålning. Konvektionen beror i sin tur av strömningens
egenskaper.
Ett exempel på ett i flera avseenden komplext mätproblem är
mätning av temperaturen i en hetvattenledning, där man har
installerat ett manteltermoelement i en dykficka enligt Figur 1.
Här kan man fundera på vilket mätfel och vilken svarstid som
man får. Man kan också fundera på om den valda placeringen av
temperaturgivaren är den bästa eller om det finns någon annan
optimal placering?
Dykfickan
Installationen med dykfickan med manteltermoelementet framgår av Figur 2. Värme överförs från vattnet till dykfickan genom
påtvingad konvektion. I dykfickan och manteltermoelementet
sker värmetransporten genom värmeledning. Här måste man alltid kontrollera att kontakten mellan manteltermoelementet och
dykfickan är mycket god. En dålig kontakt gör att man får ett
onödigt mätfel. Värmetransporten till den omgivande luften sker
genom värmeledning i dykfickan, manteltermoelementet, stål
röret, isoleringen mm. Värmeflödet från isoleringens utsida och
www.pentronic.se
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mätutrustningen utanför isoleringen till luften sker
genom konvektion och strålning.
Värmetransporten från
vattnet till omgivningen innebär att sensorn kommer att
mäta en lite lägre temperatur
Figur 2.
än vattentemperaturen, vilket
innebär att det finns ett litet mätfel. Om vi minskar dykfickans diameter och ökar dess längd minskar
denna typ av mätfel. Om vi ökar isoleringens tjocklek minskar värmeflödet till omgivningen. Det betyder också att temperaturdifferensen
mellan vattnet och sensorn minskar – mätfelet minskar.
Vattnet i fjärrvärmerör är normalt mycket rent och man behöver därför inte bekymra sig om att det skall bli någon nedsmutsning av dykfickan. I de fall man arbetar med smutsiga fluider kan
det emellertid bli problem. Om dykfickan blir nedsmutsad och
får en beläggning kommer visserligen det ökade värmemotståndet i beläggningen att minska värmeflödet till dykfickan och
vidare till omgivningen, men nedsmutsningen kommer också att
öka temperaturdifferensen mellan fluiden och mätpunkten –
mätfelet ökar.
Vid en nedsmutsad dykficka finns ett större värmemotstånd
mellan vätskan och mätpunkten än vid en ren dykficka. Vid en
ändring av vattentemperaturen kommer därför värmeflödet från
vattnet till mätpunkten att vara mindre vid den nedsmutsade
dykfickan än vid den rena. Det minskade värmeflödet betyder att
svarstiden ökar, när vattentemperaturen ändras.
Nedsmutsningen har således en negativ inverkan både på mätvärdet och på svarstiden.
Man bör också fundera på hur mätutrustningens placering i
rörsystemet påverkar svarstiden. Om man till exempel vill uppnå
en så kort svarstid som möjligt i den aktuella rörkonfigurationen
bör man undvika den installation som visas i Figur 1.
Smutsiga fluider
Nedströms rörets diameterökning uppstår nämligen ett så kallat
avlösningsområde (”wake”), som karakteriseras av låg strömningshastighet och återströmning. Den låga hastigheten gör att
vattentemperaturen i detta område anpassar sig förhållandevis
långsamt till temperaturen i huvudströmningen. En låg hastighet
runt dykfickan begränsar också det konvektiva värmeflödet till
dykfickan och termoelementet. Det betyder att givaren reagerar
långsamt och svarstiden kan bli ganska lång. Vid smutsiga fluider
samlas ofta smutsen i avlösningsområdet. En fördel med den
aktuella installationen är emellertid att den ger ett minimalt
extra tryckfall.
Om man eftersträvar en så kort svarstid som möjligt bör man
installera givaren i sektion A-A i Figur 1, där vattenhastigheten
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är som högst. Tryckfallet som
dykfickan åstadkommer blir
dock något större i rörsystemet vid denna installation.
Strömningshastigheten i
sektion B-B är lägre än den i
sektion A-A. En givarinstallation i sektion B-B ger därför ett
något mindre tryckfall, men den
ger även en något längre svarstid
än en installation i sektion A-A.
Risken för nedsmutsning av dykfickan
är mindre i sektionerna A-A och B-B än i
den ursprungliga installationen.
I många fall är det tryckfall som dykfickan åstadkommer av begränsad betydelse för det totala tryckfallet i rörsystemet. Bedömning av hur tryckfall och andra störningar, vilka
orsakas av dykfickan, inverkar på strömningen och värmeöver
föringen måste i vanlig ordning göras från fall till fall. För att
bestämma svarstid och tryckfall krävs att man gör en uppmätning eller beräkning. Faktorer som inverkar är bland annat
givarens, dykfickans, rörets och isoleringens geometri och egen
skaper samt strömningens egenskaper. Om man vill minimera
tryckfallet i rörledningen måste man också ersätta den skarpa
övergången mellan rören med en konisk övergång.
Mätsystemet påverkar svarstiden
Det kan ibland vara lämpligt att beräkna temperatur, svarstid
och värmeflöde. På Pentronics hemsida (www.pentronic.se >
Meny > Om temperatur > Arkiv för teknikartiklar) finns
Repetitionskurs i värmeöverföring, som innehåller de väsentliga
sambanden för beräkningar. Under övriga rubriker i Arkiv för
teknikartiklar finns ett stort antal lösta exempel, som initierats
av Pentronics kunder under de senaste 25 åren.
Om vi sammanfattar erfarenheten från de båda exemplen så
föreligger det nästan alltid en skillnad mellan den temperatur
som man vill mäta och den temperatur som sensorn mäter.
Skillnaden beror bland annat av mätsystemets utformning. Hur
mätsystemet utformas påverkar också svarstiden. Både mätfelet
och svarstiden påverkas av värmeöverföringen och strömningen.
Vi kan också konstatera att om man känner till hur mätfel och
svarstid uppstår och påverkas av värmeöverföring och strömning
i det aktuella mätsystemet så blir mätproblemet både e nklare
och mer hanterbart.
Man skulle lite drastiskt kunna säga att man mäter fel
temperatur vid fel tillfälle. Med rätt utrustning och rätt
installation kan man emellertid minimera mätfelet och få en
acceptabel svarstid. z
– Dan Loyd, professor, emeritus
Linköpings universitet.

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Utvecklingsavdelningen med Fr. v. Erik Gullqvist, Jonas Thellman,
Jan-Erik Johansson, Daniel Sjögren, Viktor Nilsson, Emil Ritzén
och Per Johansson har en central position i verksamheten hos Pentronic.
Avdelningen är placerad mitt i verkstaden, nära tillverkningen
och innebär daglig kontakt med produktionen.

Utvecklingsavdelningen besitter
hög kompetens för att utveckla
mekaniska lösningar, mjukvara
och hårdvara för elektronik samt
utrustning för avancerad
testning.

Integrerar mekanik
och elektronik
i kundunika
temperaturgivare
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Erik Gullqvist och Emil Ritzén.

GENOM ATT HELA

p roduktionskedjan finns i
huset har vi god kapacitet för
att klara de utmaningar och
uppdrag som vi får. Vi är en
liten organisation och snabba,
samtidigt är vi rustade för att
kunna genomföra stora projekt,
framhåller Erik
Gullqvist, chef för
produktutveckling och
Emil Ritzén, gruppchef
för elektronikutveckling
på Pentronic.
Smarta givare
efterfrågades
För att möta marknadens
behov valde Pentronic att
etablera sin elektronikav
delning 2005.
– Våra kunder efterfrågade
om vi som underleverantör
även kunde leverera smarta
givare. Därmed tillkom
elektronikavdelningen och
verksamheten har successivt
ökat. Ofta handlar det om att
leverera specialanpassade och
kundspecifika lösningar,
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berättar
Emil.
– Process
industri och
maskinbyggare (OEM)
vill ha leverantörer, som servar
snabbt och som
erbjuder kundanpassade lösningar. Stor flexibilitet gör att vi kan leverera
kundunika temperaturgivare, där vi
integrerar mekaniska konstruktioner med
elektronik, framhåller Erik.
– För att kvalitetssäkra mjukvara och
att våra produkter fungerar optimalt i
miljöer där de ska användas har vi skapat
en rigorös testmiljö och tillämpar en
avancerad testmetodik.
Vägen till ökad digitalisering
– Mätprinciper för temperatur har i stort
sett ut på samma sätt sedan 1800-talet,
men nya, smarta tekniklösningar leder till
högre mätprestanda vid temperatur
mätning, säger Emil.
Genom hög ingenjörskompetens har
Pentronic lyckats möta en utveckling från
elskåp till digitala transmittrar på ett bra
sätt.

– Att utvecklingen går mot en ökad
digitalisering visste vi sedan tidigare, men
2005 tog vi första steget. Traditionellt har
elektroniken suttit i styrskåp vid processer,
vilket har medfört att man fått dra långa
kablar till mätutrustning. Genom att i
stället använda digital teknik nära en
process, där mekaniska konstruktioner
integreras med elektronik i temperatur
givare, får vi en mycket noggrann produkt.
Certifierade produkter
Pentronics breda produktflora med
certifierade produkter till specifika
applikationer uppfyller höga krav för
olika verksamheter. Det är även
produkter i explosionsskyddat utförande
och Pt100-givare och termoelement för
Ex-miljö.
– Vi erbjuder integrerad teknik till
såväl mindre installationer som till större
maskinbyggare och processindustri, som
ställer höga krav på funktionell säkerhet.
Vi levererar sensorer för specifika mätuppdrag, där temperaturområde, mät
noggrannhet och snabba svarstider kan
vara kritiska parametrar. Det kan även
vara hela mätsystem med digital uppkoppling, säger Erik. z

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Två hemvändare har
tillfört värdefull kompetens
ERIK GULLQVIST OCH EMIL RITZÉN

är civilingenjörer, utbildade på Linköpings
universitet och båda är hemvändare.
– Jag får väl säga att jag är medföljande
hemvändare, säger Emil. Jag och min fru
valde 2006 att flytta till det vackra
Västervik efter åtta år i Södertälje. Jag tog
med mig kunskap om mjukvara och
elektronik och har sedan dess arbetat på
utvecklingsavdelningen.
Erik kommer ursprungligen från
Västervik och har sommarjobbat på
Pentronic.
– Efter att ha bott i Strängnäs i flera år
valde vi i familjen att flytta till Västervik
2008. På utvecklingsavdelningen började
jag jobba med bland annat mjukvara,
systemarkitektur och certifieringar,
berättar Erik.

		

Erik Gullqvist

Befattning: Började på Pentronic 2008,
är produktutvecklingschef sedan
2021.
Fritid: Främsta intresset är mat
lagning, det tycker han är både roligt
och avkopplande. Odlar också en del
i trädgården.

Emil Ritzén

Befattning: Började på Pentronic
2006, är elektronikutvecklingsschef
sedan 2018.
Fritid: Är fritidsjordbrukare.
Drömmen som lockade Emil när han
flyttade till Västervik var en gård vid
havet. I lantbruket kör han bland annat
med en nordsvensk arbetshäst.
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VANLIGA INKOPPLINGSFEL

Vanliga inkopplingsfel
för termoelement
Här följer några råd för att instrumenten ska visa rätt temperaturvärden.
Avbrott (öppen krets)
Givartråden har gått av, lossnat eller har dålig kontakt
med instrumentet. instrument larmar t ex genom att
skriva ”Open” på skärmen.

OPEN

Kortslutning
Om isoleringen nöts av och trådarna kortsluts, uppstår
en mätpunkt på detta ställe. Instrumentet visar
temperaturen i kortslutningspunkten istället för i
givarspetsen.

25

Polvändning inom mätkretsen
Anslutningskabeln måste ha samma polaritet som
termoelementtrådarna. Om termoelementet är polvänt
får man motverkande spänningar. Avläst värde blir
dubbla temperaturen i skarvpunkt
minus mätpunktens temperatur.

LOW

Dubbel polvändning av anslutningsledningen
Om anslutningskabeln är polvänd i bägge ändar påverkar
ändpunkternas temperatur också signalen. Avläst värde
blir mätpunktens temperatur minskad med dubbla
temperaturskillnaden mellan skarvpunkt och
referenspunkt. Tänk på att en inkopplad temperatur
regulator med börvärdet 1000 °C skulle reglera upp
effekten så att ärvärdet blir ca 150 °C över börvärdet.
Trots detta visar indikatorn
1000 °C.

850
Polvändning av hela kretsen
Vid polvändning går instrumentet ”baklänges”.
En temperaturökning registreras
som minskad temperatur.

LOW
OBS! Beteckningarna i figurerna på sidan refererar inte till
Pentronics märkning på plintar och liknande.
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Vanliga inkopplings-
fel för resistans
termometrar
Tänk på detta vid inkoppling av temperaturgivare för att undvika missvisande
mätresultat.
4-tråds Pt100 till 3-tråds indikator
Varning utfärdas för falska 4-ledarkopplingar. Det kan vara
frestande att ansluta två ledare i samma terminal i ett
instrument för 3-ledarmätning.
Resultatet blir en resistansskillnad på 50 procent mellan de
olika grenarna på treledarindikatorn där lika resistans krävs för
nollfel. Se figur för korrekt inkoppling av 4-tråds Pt100-givare
här intill.
Med 10 meter 4 x 0,25 mm2 anslutningsledning blir mätfelet
cirka 0,9 °C.
3-tråds Pt100 till 4-tråds indikator
Pt 100-givare med 3 ledare och instrument för 4-trådsanslutning. Gå över från 4 till 3 ledare så nära givaren som möjligt, i
figuren här intill, vid B som den streckade ledaren visar.
Ansluter man i stället vid A måste mätströmmen passera
ledaren med R3. Indikatorn visar då resistansen för Pt100elementet plus resistansen R3. Felet kan då röra sig om cirka
1,8 °C (vid 10 meter 3 x 0,25 mm2 ledning).
Vid korrekt anslutning vid B återstår en mindre resistans för
mätströmmen på vägen till Pt100-givaren. För en kort process
givare kan ökningen leda till ett mätfel på cirka 0,1 °C. z

		

T EK N I K A RT I K EL

R4

A

R3
Pt100
R2

R1
Korrekt inkoppling av 4-tråds Pt100 till 3-trådsindikator.
En av ledarna, godtyckligt vilken, måste parkeras
oansluten. Se A.
A
B
R3
Pt100

V
R2

R1
Korrekt inkoppling av 3-tråds Pt100 till 4-trådsindikator
innebär att övergång till 3-trådsprincipen ska ske så nära
givaren som möjligt för lägsta mätfel. Anslutning vid B
ger lägre felvisning än vid A. Orsaken är att ström
generator-slingan ska vara separerad från voltmeter
kretsen (R3) utom i själva Pt100-elementet.
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ANSLUTNINGAR

Vanliga anslutningsalternativ för
termoelement och resistanstermometrar
variation på både kontakter och kapslingar,
och förutom kontaktering går det att välja
olika versioner av integrerad signal
omvandlare. Olika versioner med 4…20mA
eller digital utsignal finns att välja på.

Anslutningar är en kritisk del av din mätkedja och förutom mätosäkerhet är det
viktigt att tänka på tillgänglighet, om
givningsmiljö och utbytbarhet, när man väljer anslutningsalternativ. Idag finns en stor

Termoelementkabel med fria ledare

Pt100 kabel med fria ledare

Mätinsats förberedd för montering
av plint eller transmitter (T/C eller Pt100)

Mätinsats med plint (T/C eller Pt100)

Miniatyrhonkontakt monterad på kabel

Miniatyrhankontakt monterad på mantel

Standardhonkontakt monterad på kabel

Standardhankontakt monterad på mantel

M12 kontakt monterad på kabel eller givare

Lemokontakt monterad på kabel

Mätinsats med transmitter (T/C eller Pt100)

E
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T

B

S/R

C

A

Termoelementkontakterna på ovanstående bilder finns
utöver den gröna typ K även för övriga termoelementtyper
enligt IEC 60584:3 – 2022. De finns även för 3 olika nivåer av
temperaturtålighet (+200°C, +350°C och +650°C).

INSTRUMENTPROGRAM

Instrumentprogram
Här visas ett urval av våra produkter.

Temperaturindikatorer

Mätsystem

Trådlösa IR-pyrometrar

Flödesmätare

GFM - Glasflödesmätare

Fukthaltsmätare och NIR-utrustning

Dataloggrar

Transmittrar

Kalibreringsutrustning
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MODELLPROGRAM

Modellprogram
Här presenteras ett urval
av Pentronics modeller,
tveka inte att kontakta
Forskning &
Bilindustrin
EnergiUtveckling
produktion
oss för mer information
eller besök oss på:
www.pentronic.se. Våra
kontaktuppgifter finns på
Kylkedjor
Marint
Läkemedel
sid 37.

Kalibrering

Fältservice
& kalibrering

Papper &
Massa

BrandBilindustrin
Bilindustri
forskning

Kemisk &
Forskning
Forskning
process
Utveckling
utveckling

GlasullsEnergitillverkning
produktion
produktion

MetallMetallbearLäkemedel
bearbetning
betning

Förnyelsebar
Förnyelsebar
Kylkedjor
energi
energi

MaskinMaskinMarint
byggare
byggare

Vatten &&
Vatten
Metallvärme
Värme
bearbetning

Återvinning
Återvinning
Förnyelsebar
energi

Lantbruk
Kalibrering

Säkerhet/
Fältservice
&Explotionskalibrering
säker

Papper &
Massa

Lantbruk

Säkerhet/
Explotionssäker

Livsmedel
BrandBrandforskning
forskning

StålbearKemisk
Kemisk
betning
process
process

Bilindustrin

Forskning &
Utveckling

GlasullsVärmeGlasullstillverkning
behandling
tillverkning

Livsmedel
Livsmedel
Läkemedel

StålbearKylkedjor
Stålbearbetning
betning

Marint
Värmebehandling
behandling

Hållbarhet
Hållbarhet
Maskin- &
&miljö
miljö
byggare

Kalibrering
Kalibrering
Vatten &
värme

Fältservice
Fältservice
Återvinning&
&kalibrering
kalibrering

Papper
Papper&&
Hållbarhet
Massa
&Massa
miljö

Energiproduktion

BrandBilindustrin
forskning

Kemisk & GlasullsForskning
Energiprocess
Utveckling tillverkning
produktion

MetallLäkemedel
& Förnyelsebar
Kylkedjor
Kylkedjor
Läkemedel
bearbetning
energi
laboratorier

Lantbruk
Kalibrering

Säkerhet/
Säkerhet/
Fältservice
Explotionsexplosion
& kalibrering
säker

Livsmedel
Brandforskning

MarinMaskinMarint
byggare
applikationer

Vatten
&
Metallvärme
bearbetning

Papper &
Massa

Lantbruk

Resistanstermometrar		
Trådtermoelement 		
Metallmantlade
				
				
termoelement			Utförande: Stor variation och olika alternativ
Utförande: Stor variation och olika alternativ
				

för kontaktering och processanslutning.		
Utförande: Stor variation och olika alternativ
Fördelar: Robust och flexibel givare. Mycket
för kontaktering och processanslutning.
låg svarstid. Låg kostnad.		
Fördelar: Mycket robusta och mångsidiga
Nackdelar: Åldras, begränsat skydd av ledare.
givare med ett brett applikationsområde.
Modellexempel: 6206000, 6101000, 6201000.
Rekommenderas för höga temperaturer.
Nackdelar: Sämre nogrannhet vid låga
temperaturer.				

Modellexempel: 8102000, 8103000, 8105000,
11-00212.

för kontaktering och processanslutning.
Fördelar: Hög nogrannhet och mycket
flexibel konstruktion.			
Nackdelar: Stötkänslig, klarar ej höga
temperaturer.				

Modellexempel: 740000, 7917000, 7905100,
7913101.

Processgivare			Integrerad signal
Mätsystem 			
					
				
			
omvandling
Utförande: Mycket stor variation. Tillgänglig
Utförande: Komplett mätsystem för termobåde i termoelementutförande och som
resistanstermometer. Flera standardiserade
processanslutningar och tillbehör. Huvud kan
bestyckas med signalomvandlare och alternativa kontakteringar finns tillgängliga.
Fördelar: Beprövat och robust utförande. Hög
grad av standardisering och utbytbarhet.
Utformning i flera utföranden medger också
god tillgång till reservdelar såsom mätinsats
eller signalomvandlare. Tillgänglig i
exposionssäkert utförande.
Nackdelar: Skrymmande utformning.		
Modellexempel: 8109600, 811000, 7941000,
780900.
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Utförande: Tillgänglig som resistans
termometrar eller termoelement. Digitalt
kommunikationsprotokoll (flera val) samt
4…20 mA signal tillgänglig.		
Fördelar: Extremt hög mätnoggrannhet.
Minimerad kabeldragning medger krafitgt
förenklad installaton och service.		
Nackdelar: Begränsat temperaturområde
för elektronikkomponenter.		
Modellexempel: PAT 1101, PLT1101, PIO1101.

element, resistansmätning och tryck,
inklusive signalomvandling och lågenergiför
brukande kommunikationsprotokoll för
synnerligen krävande applikationer.		
Fördelar: Extremt hög mätnogrannhet. Hög
grad av säkerhet.
Modellexempel: PLB 5000, PCX5451, PLT5167,
PLZ5291.

Försäljning

Jens Jupiter

Sebastian Rosander

Linda Andersson

Michael Steiner

Lars Grönlund

Försäljningsingenjör /
Innesäljare

Försäljningsingenjör /
Innesäljare

Säljsupport

Försäljningsingenjör / 
Key Account Manager

Försäljningsingenjör /
Tekniskt ansvarig

0490 25 85 93
070 360 85 93
jens.jupiter@pentronic.se

0490 25 85 24
sebastian.rosander@pentronic.se

0490 25 85 07
070 352 54 51
michael.steiner@pentronic.se

0490 25 85 21
070 672 28 52
lars.gronlund@pentronic.se

Livsmedel
Kraftgenerering

Kalibrering & kalibrerings
utrustning
Hygieniska applikationer
Ackrediterade tjänster

0490 25 85 12
072 455 15 45
linda.andersson@pentronic.se

Per Bäckström

Christophe Zaninotti

Morgan Norring

Per Andersson

Försäljningsingenjör /
Tekniskt ansvarig

Försäljningsingenjör /
Tekniskt ansvarig

Försäljningsingenjör /
Key Account Manager

Försäljningsingenjör /
Key Account Manager

Servicetekniker

0490 25 85 51
070 542 79 97
jonas.bertilsson@pentronic.se

0490 25 85 52
070 543 02 84
per.backstrom@pentronic.se

0490 25 85 18
070 441 60 07
christophe.zaninotti@pentronic.se

070 255 83 63
morgan.norring@pentronic.se

Utrustning för högtemperaturapplikationer
Resande loggrar
Kalibrering & kalibrerings
utrustning
Mekanisk anpassning

Glasflödesmätare
Ex/Atex applikationer
Transmittrar & system
arkitektur
Beröringsfri mätning
Flödesmätning

Forskning/utveckling
Life Science/läkemedel
Fordon & motorer

Jonas Bertilsson

070 208 91 98
per.andersson@pentronic.se

Stål- & metallindustri
Värmeverk
Kemi

Ackrediterat laboratorium

Andreas Holm

Karoline Haneck

Nicklas Holm

Emma Rosenblad

Jakob Almqvist

Laboratoriechef

Laboratorieingenjör

Laboratorietekniker

Laboratorietekniker

Laboratorietekniker

0490 25 85 22
andreas.holm@pentronic.se

0490 25 85 23
karoline.haneck@pentronic.se

0490 25 85 28
nicklas.holm@pentronic.se

070 245 58 50
emma.rosenblad@pentronic.se

070 550 12 81
jacob.almqvist@pentronic.se
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IT’S ABOUT
TEMPERATURE
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