
Teknisk rådgiver, sparringspartner og leverandør til industrien

Elpatroner 
– fra standard til innovative specialløsninger

Elpatroner i kompromisløs kvalitet til 
opvarmning af forskellige væsker 
som bl.a. vand, olie, glykol m.v.

■	 Kæmpe lagerprogram 
 – hurtig levering

■	 Standardprogram 
 – vi har til din opgave

■	 Kundetilpassede løsninger 
 – vi udvikler sammen



Her og nu lagerprogram

Hos Newtronic har vi altid flere hundrede elpatroner på lager i Horsens. 
Derfor kan du få din leverance fra dag-til-dag.
 
Vores lager program dækker bredt, så du kan løse langt de fleste 
opgaver øjeblikkeligt.

260 forskellige typer

Vores standardprogram udgør 260 forskellige typer. Kontakt os for 
datablade på det komplette program. 

Med vores elpatroner opnår du den mest effektive opvarmning, da den 
fulde energi overføres direkte til mediet. 

Hos Newtronic kan du få den tekniske rådgivning og sparring, der sikrer, 
at du præcist får den elpatron,  der er optimal til din opgave.

Den skræddersyede løsning

Til en lang række kunder har vi designet og udviklet elpatroner, 
der er skræddersyet præcist til kundens behov. Det er ofte kunder, 
der bruger el-patroner til løbende produktion.  

Tag os med i din konstruktionsfase. Jo tidligere vi er med, desto 
mere kan vi bidrage med. 

Vi har fokus på længere levetid, enkel montage, vedligeholdelse 
og drift.

Kæmpe lagerprogram 

Kundedesignede elpatroner

Kæmpe standardprogram

Dag-til-dag levering 
■	 Altid flere hundrede  
 elpatroner på lager

■	 Mange forskellige  
 typer på lager

■	 Dag-til-dag levering

■	 Kan afhentes på vores 
 lager ved akut mangel

■	 Rørmateriale i rustfri stål 
 og incoloy

■	 Nippel i messing eller 
 rustfri stål gevind 1½”, 
 2”, 2¼” og 2½”

■	 Slagfast koblingsboks 
 – den stærkeste på 
 markedet IP65

■	 Med og uden termostat 
 og overkogssikring

■	 Forskellige dimensioner,  
 størrelser, effekter, 
 spændinger osv.

■	 Kan laves med forskellige 
 størrelser nipler og flanger

■	 Kan fås med digitalstyret 
 regulering

■	 Indstøbte, færdigmonteret 
 med kabel osv.

■	 Til eksplosionsfarlige 
 områder - ATEX 



DhE-elpatroner 

Andre stærke produkter

Sikker teknologi

Elpatronerne udvikles og produceres hos en af de førende 

producenter: Italienske DhE.

Virksomheden har mere end 20 års erfaring med fremstilling 

af elpatroner, som afsættes worldwide.

Produkterne er kendt for deres høje kvalitet: Et resultat af en 

omfattende knowhow i kombination med en moderne og 

styret produktion – med indlagte kontroller og test.

Med elpatronerne fra DhE får du derfor en produktløsning, 

der på alle parametre kan møde dine og markedets krav.

Her har vi også løsningerne til dig!

Newtronic er et dynamisk, ingeniørdrevet udviklings- og 

handelshus, som siden 2002 har fungeret som teknisk råd-

giver, sparringspartner og leverandør til industrien. 

Vores omfattende produktsortiment indeholder:

Kontakt os for en præsentation af de produkter, som 
du er interesseret i. Vi er klar til et samarbejde, som 
sikrer dig fordele i hverdagens produktion!

Med venlig hilsen:

Niels Regel  Adm. Direktør

Newtronic ApS
Langmarksvej 41
DK-8700 Horsens

Tel: +45 7669 7090
info@newtronic.dk

■	 Elvarme

■	 Følere

■	 Styring

■	 ATEX

■	 Køleprofiler

■	 Termisk ledende materiale

Besøg os på newtronic.dk


