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Elmiti Srl

ماكينة تسخين مناسبة لكافة االحتياجات
شركة إلميتي "Elmiti" هي شركة رائدة في قطاع 
المتوفرة  الكهربائية،  السخانات  وتصميم  إنتاج 
بنسخ قياسية أو ُمخصصة بناًء على طلب العميل:

العام  هذا  إلميتي  شركة  تحتفل   :1979-2019
نمًوا  خاللهم  سجلت  العمل،  من  عاًما  بأربعين 
فقط  ليس  التجارة  حركة  زيادة  إلى  دفعها  هاًما 
الخارج.  في  أيًضا  بل  المحلي  المستوى  على 
تتجه الشركات األجنبية على نحو متزايد إلى هذه 
الشركة من أجل الحصول على منتجات مصنوعة 
الجودة  من  عالي  بمستوى  تتمتع  إيطاليا،  في 

والموثوقية.
التي  المرونة  في  إلميتي  شركة  قوة  نقاط  تكمن 
األكثر  العمالء  احتياجات  إرضاء  من  تمكنها 
تنوًعا باإلضافة إلى الجودة أيًضا ومواعيد التسليم 
من  عمل  أسابيع   3/4 بين  تتراوح  التي  السريعة 
أجل المنتجات الُمصنعة حسب الطلب و3 أيام عمل 

من أجل المنتجات القياسية.
يُمكن أن يبلغ قطر األنبوب 16 و12,5 و10 و8 
و6,5 وهو مصنع من خامات مختلفة، مثل الفوالذ 
 AISI 316 L ومادة   AISI 321 ومادة  الطري 
األولية  الخامات  وكافة   INCOLOY 800 ومادة 

المستخدمة هي أوروبية المنشأ.
الُمصنعة  الرئيسية  بالمنتجات  قائمة  يلي  فيما  يرد 

من قبل شركة إلميتي:
قطاع  أجل  من  ُمصفحة  كهربائية  سخانات   •

المشروبات
قطاع  أجل  من  ُمصفحة  كهربائية  سخانات   •

األغذية الزراعية
• سخانات ذات زعانف - بطاريات تسخين

• سخانات ذات خراطيش
• مدافئ مغمورة
• مدافئ نطاقية

• مدافئ من أجل معالجة الشوكوالتة
• مدافئ من أجل معالجة النقانق )التتبيل، التدخين، 

)...
• مدافئ ذات فوهة

• المبادالت الحرارية
• كابالت التدفئة

• سخانات سيراميك باألشعة فوق الحمراء
• مدافئ للغرف 

• سخانات لألفران الصناعية
• سخانات لماكينات القهوة

• سخانات لتحميص البندق.

One heater for every need
Elmiti is a leading company in the design and production 
of electric heaters, which are available in standard or 
customized versions, according to customer request.
1979-2019: this year Elmiti celebrates 40 years of 
activity, with a stable growth that brought it to increase 
not only the national trade but above all the international 
trade. More and more often foreign companies turn to 
Elmiti to obtain Made in Italy products, in which they 
recognize the high level of quality and reliability.
In addition to quality Elmiti’s strong points are flexibility, 
that allows it to satisfy customers’ most varied needs, 
as well as fast delivery times, which are around 3/4 
working weeks for custom-made products and 3 
working days for standard products.
Elmiti tube diameter can be 16, 12.5, 10, 8 and 6.5 
in different materials such as mild steel, AISI 321, 
AISI 316 L and INCOLOY 800. Raw materials are all 
of European origin.
Below a list of Elmiti’s main product:
• tubolar armoured heating elements for beverage 
sector
• tubolar armoured heating elements for agri-food 
sector 
• finned heaters – generating units and sets
• cartridge heaters
• immersion heaters
• heat-generating sleeves
• electric heaters for chocolate manufacturing process
• electric heaters for sausages manufacturing 
(seasoning, smoking,…)
• nozzle heaters
• heat exchangers
• heating cables
• infrared ceramic heaters
• heating elements for room/spaces
• electric heaters for industrial ovens
• electric heaters for coffee machines
• electric heaters for nuts toasting.


