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Elvärmeprodukter för hushållsapparater 
 

 

Värmare för pannor 

 

Dessa värmare används för uppvärmning av vatten i olika former och 

storlekar av pannor. Värmare är tillverkade av koppar och rostfritt stålrör. 

Koppar värmare är ofta nickel eller tenn klädd vilket ökar livslängden för 

koppar värmare även i hårt vatten. Förebyggande av kalk formning 

uppnås med magnesium anod och minska ytan belastning av värmaren. 

      

 

Värmare för tankar 

Värmare används för direkta medier uppvärmning vätska såsom vatten, olja. 

Dem är utrustade med gängade eller platta monteringsflänsar av stål, rostfritt 

stål eller mässing. Värmare är tillverkade av koppar eller rostfritt stålrör 

beroende på material av tank och media uppvärmning. På begäran kan vi 

producera värmare med termostat skyddsrör och skyddskåpor. 

 

 

 

Värmare för tvättmaskiner  
Rörelement är tillverkade av rostfritt stål med monteringsflänsarna, 

packningar etc. värmare är resistenta mot närvaron av tvättmedel och andra 

aggressiva lösningsmedel.      

      

 

Värmare för diskmaskiner 

 

Dessa rörformade värmeelement är speciellt konstruerade för användning i 

maskiner för att tvätta tallrikar, glasögon ... Värmare är tillverkade av 

rostfritt stål hållbar för förekomst av rengöringsmedel och andra aggressiva 

lösningsmedel. 
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Värmare för radiatorer   

Dessa värmare används som tillägg till befintligt värmesystem eller i 

fristående uppvärmningsanordningar såsom olja kylare. Värmare 

används i alla typer av radiatorer som tubulär, gjutna, aluminium och 

panel radiatorer samt för handduk torkar. Värmeelement svetsas på G 

1/2 "eller G 5/4" gängad fläns, andra på begäran.Vi producerar speciellt 

utformad värmepatron för handduk torkar. Termostat och termosäkring 

är inbäddade inuti värmaren, så det finns inget behov av ytterligare 

temperaturreglering. 

Vi tillverkar även olika typer av rörelement för användning i olje-

radiatorer, panel och radiatorer marmor.    

 

Värmare för elektriska spisar 

 För uppvärmning ugnar i elektriska ugnar producerar vi olika typer av 

rörelement för statisk luftvärme övre element med eller utan 

grillelementet och lägre element och fläkt värmeelement. Rörelement är 

tillverkade av rostfria rör och alltid är mörkt glödgas.        

 

 

 

Värmare för rum uppvärmning 
 

Dessa värmare används för anordningar för uppvärmning av mindre 

utrymmen som rum, badrum, kök etc. Vi producerar flera olika typer av 

värmare som rörelement för badrum värmare med reflektorer, små 

Ackumulatorvärme, kvarts värmare, suspenderade coil värmare för fläkt 

värmare etc. 

 

 

Värmare för fläktar 

 

Dessa värmare används för enheter uppvärmning med fläktar. Värme 

överförs genom påtvingad konvektion. Vi producerar rörelement med 

eller utan fenor, keramiska värmare eller suspenderade värmare spole. 
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Värmare för grillar 

 

Rörelement, böjda i olika former för att jämn temperaturfördelning 

över hela ytan av grillen, är den vanligaste lösningen för bärbara 

hushåll grillar. Värmare för grillar är tillverkade av rostfria stålrör 

med höggradigt oxiderad yta för att förbättra bättre 

värmeöverföring genom strålning och mekanisk hållfasthet vid hög 

temperatur. 

 

 

Aggregat för mindre hushållsapparater  

 

Vi tillverkar olika typer av värmare till små hushållsmaskiner 

såsom brödrostar, strykjärn, vattenkokare, kannor, kaffebryggare, 

små stekpannor etc. 


