
Always hot

Kerfa® SHS (Special Värme System) 
 
Kerfa®, din partner för industriella ugnar och värmningsanläggningar med ett om-
fattande utbud av innovativa systemlösningar.
Kerfa® producerar effektiva och hållbara elektriska värmeelement samt effektiv 
uppvärmning och miljövänliga isolerande system bestående av vakuumformade 
keramiska fibrer eller biofibrer.
Kerfa® SHS (Special Värme System) är en ny produktkategori för våra kunder. Tack 
vare detta kan vi agera inom ännu fler specialapplikationer som tillägg till våra stan-
dardprodukter.

Speciella krav och unika geometrier på både ugnar och värmeelement kan uppnås 
med Kerfa® SHS (Special Värme System) på ett energieffektivt och ekonomiskt sätt. 
Baserat på vår processoptimerade, flexibla produktion kan vi erbjuda ett mycket brett 
spann av elektriska element, såväl bockade som spiraliserade, som alla kan levereras 
med mycket kort framförhållning. 
De Kerfa® värmeelement som vi erbjuder är tillverkade i legeringar av högsta kvalitet 
för att försäkra er möjligheten till höga ytbelastningar och lång livslängd.

Kompletterande produkter såsom hållelement, rörmonterade element samt strål-
ningstuber finns nu i vår nya serie av produkter. 
På begäran erbjuder vi också kundspecifika logistiklösningar eftersom det finns 
möjlighet till konsignationslager och förbestämda tidpunkter för leveranser.

Beskriv ert behov och vi kan skapa skräddarsydda lösningar. Vi finns alltid här för er.

 
a Kundfördelar:
Hög tillgänglighet till anläggningen  
genom snabb temperaturanpassning:  a Reducerade driftkostnader  
Hög energieffektivitet:  a Reducerade driftkostnader 

Längre livslängd för systemen:  a Lägre investeringskostnader 

Mindre krav på underhåll:  a Reducerade driftkostnader

Reducerade lagringskostnader  
Flexibel produktion hos Kerfa:   a Reducerade driftkostnader

 
Användningsområden
• Industriella ugnar 
• Laboratorieugnar 
• Smält- och hållugnar för gjuterier

Special Heating Systems

• Värmebehandlingsanläggningar 
• Skyddsgasgeneratorer 
• Värmningsutrustningar

Kerfa®

systemlösningar  
för ugnsindustrin
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Kerfa® SHS -  
tubelement meander

Kerfa® SHS -  
värmespiral på  

keramiskt stödrör

Kerfa® SHS -  
tubeleement spiraliserat

Det breda programmet av innovativa Kerfa® systemlösningar består av: 
 
Produkter
• Vakuumformade Kerfa® SAVAC® isoleringsystem för elektriska ugnar 
• Elektriska Kerfa® SAVAC® värmesystem, inbäddade 
• Elektriska Kerfa® SAVAC® värmesystem, upphängda 
• Installationsklara Kerfa® värmeelement 
• Anpassade lösningar 
• Stort utbud av tillbehör 
• Reservdelar 
 
Service
• Komplett kundanpassad produktion 
• Förstudier 
• Teknisk rådgivning vid ugnskonstruktion 
• Världsomfattande installationer 
• Kompletta ugnsinredningar 
• Modernisering samt omisolering av befintliga installationer 
 
Tekniska detaljer
Vakuumformade detaljer 
• Kerfa-specifik konstruktion för ökad stabilitet och hållbarhet, även i vakuum 
• Kerfa® tätningslister för att förhindra oönskad värmeöverföring 
• Kerfa® SAVAC® fibrerna har låg värmekapacitet och låg värmeledningsförmåga 
• Minimal krympning och hög motståndsförmåga mot termisk chock 
• Mycket hög isoleringsförmåga i Kerfa® SAVAC® isoleringssystem 
• Kerfa® keramiska låskopp är idealisk för montering Kerfa® SAVAC® isoleringssystem 
• Dimensionellt stabil vid höga temperaturer 
• Lätt att byta de vakuumformade detaljerna 
• Snabb temperaturanpassning
Värmeelement 
• Kerfa® värmeelement är placerade med en distans från ugnsväggen och 
 arrangerade i stabila rader 
• Valfria mekaniska säkerhetskrokar för värmetrådar 
• Tomt hålrum inuti Kerfa® värmespiraler, samt öppna framtill 
• Kerfa® elektrisk resistive uppvärmning med hög effekttäthet 
• Precision vid hög temperatur 
 
Temperaturintervall
 Kerfa® SAVAC® Isolersystem: Max. 1.600°C 
 Kerfa® Värmeelement: Max. 1.400°C 
 
Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap och baserar vår verksamhet på 
begreppet ovillkorlig kundorientering. För mer information, besök www.kerfa.com.
Beskriv dina önskemål så sätter vi ihop en skräddarsydd lösning för dig. 
Tveka inte att kontakta oss när som helst.

Kerfa® – Made in Germany – used world wide

Always hot

Produktexempel

Kerfa® SHS -  
kassett av  

sprialelement

Kerfa® SHS -  
meandervärmeelement / 

värmespiraler

www.kerfa.com

Kerfa GmbH
An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Tyskland
Tel.: +49 2331 94 61-0
Fax: +49 2331 94 61-49
info@kerfa.com
www.kerfa.com

Agent: 
ENTECH Energiteknik AB
Box 1066, (Metallgatan 27)  
262 21 Ängelholm
Sverige
Tel.: +46 431 44 99 80
Fax: +46 431 44 99 81
info@entech.se
www.entech.se


