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Beröringsfri mätning ger dig fördelar
Direkta mätresultat - ingen väntan på labanalyser
Stor repeterbarhet och noggranhet - kan styra processen
FUKT/TORRSUBSTANS:
Mer produkt till kund - mindre kassation
Papper, kartong, wellpapp,
Enkel användning - grundkalibrerad, börja mäta direkt
konvertering, träflis, sågStandardsignaler - inget krångel med anpassningar
spån, mesa, biobränsle
Tidsbesparing - kortare ledtider i produktionen
Beröringsfri
mätning - opåverkande mätning
TJOCKLEK: Lack, lim, ”hot
Kan
byggas
ut
i
nätverk
- nya mätpunkter efter behov
melt”, PE, silikon, vax
Kan
mäta
oberoende
av färg och tryck
samt bestrykningar

SKOGSFÖRÄDLING

I närmare 30 år har Pentronic försett svensk industri
med fukthaltsmätare från engelska NDC Infrared
Engineering. De första tillämpningarna handlade om
att mäta fukthalt i olika flöden av pulver, krossade
eller på annat sätt uppdelade material samt i ytskikt. Sedan har tekniken vidareutvecklats till mätningar inom exempelvis pappersindustrin, där fukthalt och bestrykningstjocklek mäts kontinuerligt i

KAN ÄVEN MÄTA
LIVSMEDEL: Fukt/vatten,
fett, protein, koffein,
socker
ÖVRIGT: Mineraler, läkemedel, polymerer

produktionen. Erfarenheten är att mätaren betalar sig
på kort sikt. Installationen kan ofta göras i befintlig
produktionsutrustning. Mätmetoden är snabb och
påverkar inte produkten. Mätaren är underhållsfri
och robust kapslad för sin mätmiljö. Utrustningen levereras grundkalibrerad för den aktuella produkten.
Mätaren är standardutrustning hos flera stora
pappersproducenter och konverterare världen över.

IG710 Produktionslinje för papper
• Snabb kontinuerlig mätning
• Robust utförande
• Styrmöjlighet för diskontinuerliga produktflöden på bana
• Automatisk provtagare t ex vid fallande produkter i rör
• Svenska menyer
• Datakommunikation t ex Ethernet eller Profibus

Installationer i svensk skogsförädlingsindustri
Mesafilter
Kartong
Papper
Biobränsle
Wellpapp

Fukthalt/Torrhalt
Fukthalt och beläggningstjocklek
Fukthalt och beläggningstjocklek
Fukthalt
Fukthalt och bestrykning

Data för mätarserie IG710
Mätvåglängder
Mätområde
Mätosäkerhet
Mätavstånd
Mätytans storlek
Omgivningstemperatur
Tillförlitlighet
Operatörsinterface

Ljusfilterteknik med upp till 10 våglängder
0 - 90 % fukt beroende på produkt samt tjocklek
Typiskt ± 0,1 absolutprocent
250 mm ± 100 mm
Diameter 60, 25 eller 10 mm
0 - 50 °C, till 80 °C med vattenkylning
5 års garanti på signalljuslampa och filterhjulsmotor
Tryckkänslig pekskärm

Provtagare
Används för installationer där mätarens ljusstrålar
inte direkt kan nå en tillräckligt stor sammanhängande mängd av mätobjektet. Det gäller t ex slutna
transportledningssystem, där pulver, granulat eller
flingor sugs, blåses eller graviteras framåt. Provtagaren arbetar i det närmaste kontinuerligt vilket gör
processtyrning fullt möjlig. Instickslängden i det
slutna flödet kan varieras för bästa representation av
verkligt flöde.

Reservation för ändringar. VÄND!
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Mätprincip
Mätprincipen bygger på att ljus med vissa våglängder inom det nära infraröda
området, NIR, sätter vissa ämnens, t ex vattens, molekyler i vibration. Ju
större andel vatten fuktbäraren innehåller desto mindre av den utsända ljusvåglängdens energi kan reflekteras tillbaka till mätaren på grund av molekylens energiabsorbtion. För att minimera andra faktorers inverkan på den reflekterade energin, t ex variationer i partikelstorlek, färg och omgivningsljus sänds
också referensvåglängder ut som är valda så att de inte absorberas av produktens molekyler. Genom jämförelse mellan våglängdernas reflekterade energi
kan så fukthalten/tjockleken bestämmas. En roterande skiva med ett antal filter i
mätarens strålgång bestämmer våglängderna på utsänt ljus.
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Pentronic gör mer för industrin
Temperaturgivare
Vi effektiviserar och säkrar din process genom att utveckla temperaturgivare anpassade för sin uppgift.

IR-pyrometrar – icke berörande mätning
Pentronic säljer IR-pyrometrar såväl för styrning av
kontinuerliga processer som för tillfälliga kontrollmätningar.

Resande termometrar
Vi marknadsför temperaturloggrar som följer med
produkterna genom härdningsprocesser och liknande utan besvärande kablage.

Ökad processäkerhet
För att ytterligare höja mätsäkerheten i dina processer
säljer Pentronic kalibrerings- och kontrollutrustning,
samt utbildning i temperaturmätning och -kalibrering.

Ackrediterat laboratorium
Vårt laboratorium är ackrediterat för
temperatur vilket innebär att du genom oss får garanterad spårbarhet till
temperaturskalan.

Utbildning
Kunskaper i temperaturmätning och kalibrering är
inte självklara. Vi har utbildat mättekniker i 15 år och
hos flera industrier är våra temperaturkurser föreskriven utbildning.
Vill du veta mera, kryssa i och kontakta oss:

Pentronics produktprogram
❏ Temperaturgivare
❏ Kablage - kontakter - paneler
❏ Temperaturtransmittrar
❏ IR-pyrometrar

Reservation för ändringar. VÄND!
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❏ Handhållna temperaturmätare
❏ Temperaturindikatorer
❏ Reglerutrustning
❏ Dataloggrar och skrivare

Namn.............................................................................................
Företag .........................................................................................
Adress ..........................................................................................
Postnr .............................. Ort .....................................................
Telefon .......................................... Fax .......................................
E-post ...........................................................................................

❏ Kalibreringstjänster och -utrustning
❏ Utbildningar i temperaturmätning och -kalibrering
❏ Flödesmätare
❏ Fukthalts- och tjockleksmätare

590 93 Gunnebo.
Fax. +46 (0)490-237 66, Tel. +46 (0)490-25 85 00
E-mail: info@pentronic.se

www.pentronic.se/svar
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Fukthaltsmätare

