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Elvärmeprodukter för industrin och speciella applikation 
 

Finned värmare 

Förstora värmeytan av tunn spiral mässing eller rostfritt stål band, eller 

med fenor, resulterar i ökande yttemperaturer och ökad elementet 

livslängd. Metod för värmeöverföring forcerad konvektion eller genom 

fläktar sällan naturlig konvektion.  

Aplication: Lufttorkar, krympa maskiner folieförpackningen, 

luftkonditioneringar, konvektorer, skydd mot kondens och avfrostning i 

elektriska maskiner, transformatorer, växlar högspänning osv. 

  

 

 

Galvanisk värmare 

Galvaniska element med skydd hölje är tillverkade i keramik, rostfritt 

stål eller titanic rör beroende på värme medier. Vi levererar även 

elpatron utan röret. Rörformiga galvaniska element är tillverkade av 

rostfritt stål och formas efter bad och installationsmetod.  

Aplication: Uppvärmning av betning och pläteringsbad för olika typer av 

ytskydd och andra kemiska och elektrokemiska processer.  

 

 

Värmekablar  

Parallella konstant watt värmekablar (15 till 45 W / m) för installation är 

enkel och mycket flexibel. Längd av varje uppvärmning avsnitt är 1 

meter. Värmekablar är flätat med tenn stålväv grund mekaniskt skydd.  

Aplication: Underhåll av temperaturen i rör, behållare och kärl, 

avfrostning av utloppsrör och vatten brickor insamling, upptining av 

dörrar och golvvärme i kylkammare, avfrostning av förångare osv.  

 

 

Värmare för expansion skruvar  

Används för uppvärmning av utbyggnad skruvar där fast och långvarig 

förbindelse är nödvändig. Uppvärmning av expansion skruv Aktiverar 

åtdragning av skruven. Efter kylning expansionsskruv återvänder tillbaka 

till längden därigenom säkerställa fast anslutning. Värmare tillverkas i 

standard diametrar Ø 18, Ø 24, 25 O, O 26 och Ø 28, längd av 

efterfrågan.  

Aplication: Stora elektriska maskiner såsom turbiner, generatorer, 

motorer, motorer fartyg, stora pressar osv.  
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Värmare för rörledningar  

Mjuka glödgad koppar rörelement kan lätt böjas för att följa rörledning 

kurva. Dessa värmare används för att bibehålla temperaturen hos 

eldningsolja i rörledningarna för att möjliggöra överföring av 

eldningsolja. Vi levererar värmare med skyddskåpor och ledare, längd 

upp till 4 meter.  

Aplication: Installationer av uppvärmning med eldningsolja och andra 

material.  

 

Ingjutna och inpressade rörelementer 

Värmare gjutna aluminium eller värmare pressade till spår i stål, mässing 

eller aluminium Aktiverar jämn temperatur och värmeöverföring på 

delar med stor värme yta. Producerad i olika former och dimensioner.  

Aplication: Plastindustrin (extrudrar, plast svetsning), 

förpackningsmaskiner, uppvärmning av verktyg och maskindelar etc..  

 

 

Avfrostningselement 

Rörelement för avfrostning förångare och förångare brickor har särskilt 

skydd av anslutningar på grund av hög fuktighet takt. De används också 

för kylskåp, kyldiskar och andra kylanordning.  

Värmepatronerna används för eldningsolja i kompressorer innan start. 

De kan direkt nedsänkt i olja, eller uppvärmning kan vara indirekt. 

Värmare produceras med skyddande slangar och anslutningar som är 

resistenta mot fukt. Värmekablar används för upptining förångare och 

förångare brickor, dörrar och golvvärme i kylkammare.  

 

 

Värmeprodukter för medicintekniska apparater 

Vi har utvecklat många olika värmare används för medicintekniska 

produkter och utrustning i laboratorier, sjukhus, institut, 

läkemedelsindustrin.  

Aplication: Torra och ånga autoklaver, destillatörer, osv.  

 

 

  

 



   

  Keramikon 

  

                 

 

 

 

3 

 

Vätskeuppvärmning 

Dessa värmare representerar ofta lösning för direkt uppvärmning av  

fluider, såsom vatten, olja, osv. Komplett värmeytan är nedsänkt i vätska 

uppvärmning. Rörelement är U-formad och svetsad på eller gängade 

flänsar eller platta bröstvårtor. Brett spektrum av flänsar samt material 

för flänsar och värmare kan vi möta nästan varje kunden krav. Vi 

levererar värmare med skyddskåpor, termostater och termiska säkringar 

och termostat skyddsrör.  

Aplication: Pannor, tankar, ånggeneratorer, termiska oljor, utväxling box 

och hydrauloljor osv.  

Högeffektelement  

 Värmepatronerna är gjorda av mässing och rostfritt stålrör standard 

diametrar från Ø 6 till Ø 30 mm, andra på begäran. Längd av värmaren 

på begäran, från 40 till 3000 mm. Elektrotermija tillverkar flera olika 

typer av värmepatroner: klassiska värmepatroner (med anslutningar på 

ena änden, eller två ändar), med kantiga anslutningar, med skyddande 

slangar, med platt flänsar eller gängade, med glidkontakter, med inbyggd 

termoelement, medelstora värmare densitet patron , med en anslutning 

för låga spänningar.  

Aplication: Plastindustrin, förpackningsindustrin, sko maskin industri, 

gummiindustri, träbearbetningsmaskiner, kemisk industri, uppvärmning 

av verktyg och maskindelar.  

 

 

Keramiska IR värmeprodukter  

Producerad i två standarddimensioner 122 x 60 mm och 245 x 60 mm. 

Motstånd spole inbäddad i keramik. På begäran kan vi producera 

värmare med inbyggd termoelement.  

Aplication: Plast, gummi, tyg, papper, livsmedelsindustri, 

förpackningsindustrin, vakuum förpackning, varmformning, torkning av 

färg, bläck, epoxihartser osv.  

 

 

Keramiska värmeprodukter  

Vi producerar ett brett sortiment av olika värmare på keramiska kroppar. 

Resistance spolar placeras i hål eller längsgående spår på en oval, 

rektangulär, hexagonal ... keramiska organ eller upphängd på keramiska 

bärare. Värme överförs genom strålning, konvektion eller forcerad 

konvektion. Aplication: Torkar, fläktar, indirekt uppvärmning av 

vätskor, industriugnar, lagring värmare mm.  
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Värmeslingor, ledningar och band  

 

 

Maximala temperaturer upp till 1300 ° C. Mått, former, spänning och 

effekt på kundens behov. Spolar stöds på keramiska kroppar och bärare.  

Aplication: Industriella ugnar, konvektorer, förpackningsindustrin, 

torkar osv.  

 

 

Patroner – special värmeprodukter  

      Elektrotermija har utvecklat många olika rörelement för speciella 

ändamål. Stort utbud av mekaniska och elektriska anslutningar liksom 

material gör att vi kan möta nästan varje kunden krav. Vi producerar 

värmare till kunden ritningar, prover eller vi designar och tillverkar 

värmare enligt kunden behov.  

Aplication: Uppvärmning av verktyg och maskindelar, pläteringsbad 

uppvärmning, cirkulär uppvärmning, uppvärmning av järnvägsvagnar 

och spårvagnar, uppvärmning av pulver, kanalvärmare osv.  

 

 

 

Resistor / Motstånd  

      Motstånd är tillverkade av högkvalitativt NiCr tråd sårad på plana 

eller räfflade keramiska sladd och används för att jämna toppar i 

elektriska kretsar. Vi producerar bara motstånd till kunden teckning, 

prov och kunden krav.  

Aplication: Start av stora elmotorer etc.  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


