Keramikon
Värmare för catering utrustning och bageri
Värmare för fritöser
Aggregat för fritöser är gjorda av rostfria rör och direkt nedsänkt i
frityrolja. Volym och form fritösen bestämmer formen, antal och makt
värmeelement. Värmare är design för "professionell" användning för
restauranger, barer och hotell samt för inhemska fritöser och har
långvarig livslängd.

Värmare för grillar och luta stekpannor
Värmare för grillar och pannor är tillverkade av rostfria stålrör med
mycket oxiderad yta för att förbättra bättre värmeöverföring genom
strålning och mekanisk hållfasthet vid hög temperatur. De används för
vanliga strålande grillar eller kan klämmas mot järn kastruller.

Värmare för ugnar
Värmare för ugnar är inbäddade i botten och toppen av ugnen. Rörelement
tillverkas av rostfria rör och har god mekanisk hållfasthet vid höga
temperaturer och långvarig livslängd. De kan böjas till olika former för att
möta kundernas krav.

Värmare för kaffemaskiner
Värmare för kaffemaskiner är huvudsakligen gjorda av kopparrör med
mässing rördelar och flänsar eftersom tanken på dessa maskiner är gjord av
koppar. På begäran tillverkar vi rostfria värmare med rostfria flänsar. Vi
tillverkar värmare för små hushåll kaffemaskiner och vattenkokare te och
kannor
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Värmare för tvättmaskiner
Dessa värmare är särskilt konstruerade för användning i "tunga"
tvättmaskiner på hotell, restauranger, sjukhus etc. rörelement är tillverkade
av rostfritt stål med monteringsflänsarna, packningar etc. värmare är
resistenta mot närvaron av tvättmedel och andra aggressiva lösningsmedel.
Vi producerar värmare för kemtvätt maskiner också.

Värmare för diskmaskiner
Dessa rörformade värmeelement är speciellt konstruerade för att användas i
maskiner för att tvätta rätter, glasögon etc. i hotell,, restauranger är sjukhus
etc. Värmare tillverkade av rostfritt stål hållbar för förekomst av
rengöringsmedel och andra aggressiva lösningsmedel.

Värmare för varmvattenberedare, tankar och Bain Maries
Mått, material och syfte av tankar och pannor bestämmer form, kraft och
antal värmare samt material som värmare görs. Dessa värmare är tillverkade
av koppar och rostfritt stålrör med olika monteringsflänsar.

Värmare för torktumlare
Värmarna används för torkning i maskiner med olika kapacitet. De är alltid
av rostfria stålrör. Vi producerar flänsar rörelement för torkar med rostfria
flänsar som ökar värme yta och minskar värmarens temperatur så förlänger
värmare livstid.
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Värmare för bröd och pizza ugnar
Eftersom dessa värmare är i konstant användning i bröd och pizza
ugnar de har minskat ytlast och alltid är mörkt glödgas. Värmare
är gjorda av rostfria rör och har god mekanisk hållfasthet vid
höga temperaturer och långvarig livslängd. De kan böjas till olika
former för att möta kundernas krav.

Heaters for other catering and bakery equipment
Vi producerar andra värmare för catering och bageri utrustning såsom värmare för varmkorv, gyros,
olika barn av cookies, bevisar kammare, honung smältning, rökning av kött.

