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System ConReg
Mognadsmätare för betong

ConReg mognadsmätare följer och redovisar betongens temperatur- 
utveckling då den pågår i konstruktionen. Hållfastheten räknas ut konti-
nuerligt och ger ett omedelbart svar på när man t.ex. kan riva formen eller  
belasta konstruktionen.

Mätningen har ofta en avgörande betydelse för slutresultatet. Med kon-
-

ningsförloppet i rätt riktning.

Man har bara en chans per gjutning att uppnå ett bra  
resultat. Ett enda misstag kan vara förödande för  
säkerheten, ekonomin och konstruktionens  
beständighet i framtiden. 
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Mätarna levereras i stadig transportlåda  
med manual och samtliga tillbehör. 

I sammarbete med 
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System ConReg
Mognadsmätare för betong - en förutsättning  

för säkerhet, ekonomi och kvalitet
Temperaturmätning i nygjuten betong
Temperaturmätning i nygjuten betong är en viktig kon-
troll under det första känsliga skedet, då betongen ut-
vecklar värme och bygger upp sin hållfasthet.

Hållfasthetsförloppet är temperaturstyrt den första ti-
den efter gjutning. En högre temperatur ger snabbare 
hållfasthetstillväxt, nedkylning ger ett långsammare 
förlopp. Mognadsmätning är betydelsefullt för allt byg-
gande med betong när det gäller säkerhet, ekonomi och 
kvalitet.

ConReg mognadsmätare ger unika förutsättningar att 
känna till den verkliga hållfastheten i konstruktionen.

Mätning med egna tendenskurvor
Med s ystem ConReg kan man även utveckla och an-
vända egna data för hållfasthetsutvecklingen, så kall-
lade tendenskurvor, på den betong som gjuts. Man kan 
då få ytterligare högre precision på den beräknade håll-
fastheten i konstruktionen. Det unika med s ystem Con-
Reg är också att tendenskurvorna lätt kan framställas 
på laboratoriet vid betongfabriken.

Våra mätinstrument
ConReg Mognadsmätare är en serie mätinstrument som 
kan registrera upp till 12 olika mätpunkter.

instrumenten är specialanpassade för byggets tuffa 
verklighet och tål regn, rusk och omild behandling.

Du bestämmer själv hur ofta mätinstrumentet ska re-
gistrera temperaturen. l ämpligt intervall brukar vara 
en gång i halvtimmen. Vid kortare mätningar under 
dygnet kan 10-15 minuter vara lämpligt.

ConReg 806
Mätinstrumentet har sex mätkanaler. En inbyggd pro-
cessor beräknar temperaturer och hållfasthetsutveck-
ling i betongmassan. Resultaten visas kontinuerligt på 
en l CD-display. Där kan också olika åtgärder göras,  
t.ex. start/stop av mätningen och olika typer av inställ-
ningar.

i ett minne lagras temperaturerna, som sedan kan lad-
das ned till en pC via kabel eller Gs M-modem. 

Att mäta direkt i konstruktionen
Då betongen inte har någon hållfasthet från början och 
hållfasthetstillväxten är beroende av temperaturen i 
betongen, är det en stor fördel att kunna mäta direkt 
i konstruktionen. Vädrets växlingar kan orsaka varie-
rande temperaturer i konstruktionen vilket naturligtvis 
påverkar hållfastheten i olika riktningar.

Att följa den verkliga temperaturen och hållfasthetstill-
växten i konstruktionen gör att man kan utnyttja mate-
rialet betong betydligt effektivare.

På vilket sätt mäter man?
Med ConReg drar man mättrådar till de platser i kon-
struktionen där man önskar veta temperaturen och 
hållfastheten. Mättrådarna är så kallade termoelement 
som är en dubbelledande kabel med två olika metaller 
i var och en av ledarna. Mättrådens ena ände placeras i 
konstruktionen och den andra änden ansluts till mätin-
strumentet. i den ände av mättråden som ska placeras 
i konstruktionen skalas tråden och de två metallerna 
tvinnas ihop och bildar då en temperatursensor.

ConReg 712

ConReg 706
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Instrumentfönster

Databas- 
fönster  
för betong- 
recept

Temperaturen kan redovisas  

Flera fönster visas parallellt.  
I detta fall visas kurvor för  
temperatur och beräknad  

                         .tehtsafllåh

ConReg 812
ConReg 812 är en vidareutveckling av ConReg 806. 
instrumentet har 12 mätkanaler och är speciellt avsett 
för stora anläggningsarbeten med omfattande krav på 
uppföljning av härdningsförloppet. Då gäller det också 
kontroll och styrning av olika åtgärder för att minimera 
uppkomsten av sprickor. 

ConRegSoft – vårt PC-program
Uppmätta temperaturer och hållfasthet visas i Con-
Regs oft som lättfattliga diagram. Mätinstrumenten 
styrs också från samma program. programmet är pro-
fessionellt uppbyggt och fungerar lika bra under Win-
dows Xp, WindowsVista som Windows 7. Alla mätdata 
inklusive andra allmänna uppgifter lagras i dokument. 

Fjärrstyrning
Med ett Gs M-modem kan bägge ConReg-mätarna 
fjärrstyras från pC-programmet. Man kan då bevaka 
gjutningens hållfasthetsutveckling lika bra inne på kon- 
toret som ute på arbetsstället.


