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KOMPETANSE OG
GRÜNDERÅND SIDEN 1921
Historien om Norske Backer AS startet allerede i 1921,
da den den unge oppfinneren Christian Backer utviklet
produksjonsprosessen for det moderne varmeelementet.
Dette gjorde han ved hjelp av magnesiumoksid, et av
stoffene som har aller best elektrisk isolasjonsevne og en
formidabel varmeledningsevne selv ved høye temperaturer.
Hans mål var å utvikle et produkt som kunne brukes som
et varmeelement i en elektrisk kokeplate. Han fortsatte å
eksperimentere med og videreutvikle den såkalte Backerprosessen blant annet i Canada og Sverige. Den aller første
fabrikken ble åpnet i Sverige i 1949, og i 1969 ble Norske
Backer etablert på Langeland i Kongsvinger.
I dag produserer og leverer vi oppvarmingsprodukter for
landbasert industri og offshore. Vi har spesialisert oss på
eksplosjonssikre produkter for blant annet offshore-, olje- og
gassindustrien. Blant våre hovedaktiviteter er produksjon av
spesialtilpassede prosessvarmere laget etter spesifikasjon
fra kunden. Vi håndterer hele prosessen fra kravdefinisjon til design og produksjon. Vi er de eneste i Norge som

 roduserer denne typen varmeelementer. Elementene kan
p
brukes blant annet i varmtvannsberedere, motorvarmere,
rør- og p
 anelovner, varmluftsbatterier, bremsemotstandere og oljeoppvarmere. Som en del av Backer-grupper og
NIBE formidler vi også salg av andre typer varmeelementer
produsert i konsernet. Vi er ISO / ATEX / IECEX -sertifiserte.
Norske Backer har dyptgående kunnskaper og de beste
produktene for måling, styring og generering av elektrisk
varme for industrielle prosesser. Vår stolthet er å lage
bærekraftige produkter som tåler høy belastning år etter år.
Vi har bransjens største teknologiportefølje, og har fokus på
kontinuerlig investering i nye teknologier.
Med over 50 års erfaring er vi ledende innenfor feltet og en
naturlig samarbeidspartner for bransjen. Norske Backer AS
har 50 ansatte og en omsetting på rundt 85 millioner i året.
Vi er en del av Backer-gruppen, med 52 fabrikker rundt
om i verden.

NY EX D-SERTIFISERT
VARMEKOLBE ÅPNER
NYE MARKEDER
Norske Backer AS har nylig lansert en helt ny varmekolbe
som med sine ATEX og IECEx sertifiseringer bør være av
interesse både internasjonalt og her hjemme. Den elektriske
varmekolben har 2’’ rørgjengetilkobling. Den er beregnet på
væskeoppvarming i områder der det foreligger en risiko for
at eksplosive gassatmosfærer kan være til stede.
Varmekolben er konstruert på en slik måte at eventuelle
eksplosjoner holdes inne i koblingsboksen. Dermed vil den
ikke kunne antenne omkringliggende potensielt eksplosiv
gassatmosfære. Varmekolben er mindre og mer håndterbar
enn tidligere produkter – samtidig som den er solid. Den nye
Ex d-sertifiserte varmekolben er en prisgunstig løsning i et
marked der sertifiserte produkter gjerne er dyre. Spesielt gir
dette seg utslag på mindre oppvarmingsløsninger der det
ikke er voldsomt store effektbehov.

Vi har i en årrekke konstruert, produsert og levert produkter
i henhold til norsk nasjonalt Ex-direktiv. Produksjonen av
Ex-sertifiserte produkter har for alvor skutt fart etter at den
europeiske ATEX - og etter hvert den internasjonale IECEx standarden ble lagt til grunn for produktsertifiseringene.
Vi håper det nye produktet vil åpne opp helt nye markeder
både internasjonalt og hjemme. I tillegg til bruk i offshore og
petrokjemisk industri, mener vi at det nye produktet egner
seg godt for andre områder med potensielt eksplosive
atmosfærer som kan defineres som Ex-soner med krav om
Ex-sertifisert utstyr. Dette kan gjelde blant annet destillerier,
landbruket og områder for høykapasitets batterilading.

SPESIALOMRÅDER
Varmeelementer
Christian Backer patenterte det moderne elektriske varme
elementet tilbake i 1921. Siden etableringen av Backer BHV i
1949 har en varig entreprenørånd bidratt sterkt til å etablere
Backers ledende posisjon i det globale varmeelement
markedet. Vi er eksperter på et stort utvalg av teknologier,
og vi betjener et stort antall bransjer. Vi er derfor sikre
på at vi kan tilby den beste oppvarmingsløsningen etter
dine b
 ehov. Småskala- eller storskalaproduksjon, avansert
teknologi eller standardprodukter – vi er din verdensledende
partner innen varmeelementer!
I tillegg til skreddersydde varmeløsninger, produserer
vi også følgende typer varmeelementer:
• Varmekolber for vann- og oljeoppvarming
• Ring- og båndelementer
• Fat- og containervarmere
• Høyeffektselementer
• Innstøpte rørelementer
• Steatittelementer
• Kompressorvarmere
• Avrimingselementer
• Folielementer
• Tennelementer
• IR-elementer
• Dyseelementer
• PTC elementer
• Opphengte trådelementer
• Tykkfilmelementer
• Rørelementer for luftoppvarming
• Rørelementer for væskeoppvarming
• Mikanittelementer
• Dyppekolber
• Elektriske varmekolber

Mekanisk avdeling
Norske Backer har gjennom mange år opparbeidet bred
kompetanse innen mekanisk produksjon. Vi har mange
års erfaring med utvikling, konstruksjon og produksjon av
spesialtilpassede produkter. Bransjene vi blant annet har
levert til er landbasert industri, skipsindustri og virksomheter
innen olje og gass.
Elektroniske styresystemer
Ta kontroll over produktet ditt
Ved hjelp av Norske Backers måle- og styreutstyr kan du
minimere energitapet – og spare penger. Våre måle- og
styresystemer gir bedre presisjon og høyere effekt. Vi kan
tilby både tradisjonelle måle- og styreløsninger som energi
regulatorer og termostater, og mer avanserte teknologier for
integrerte regulerings- og detekteringsløsninger, mykstartere
og frekvensomformere. Vårt måle- og styreutstyr kan brukes
i kombinasjon med ulike oppvarmingsprodukter på en rekke
ulike bruksområder – naturligvis helt etter dine behov. Vårt
måle- og styreutstyr sikrer alltid optimal drift, uansett oppvarmingsprodukt. Du får en mer komplett og miljøvennlig
løsning med høy ytelse.
Intelligent oppvarming
Oppvarming er én ting. Intelligent oppvarming er noe helt
annet. Hvis du implementerer våre styre- og måleløsninger i
oppvarmingsenheten din, unngår du unødig energitap – og
sikrer dermed lavere kostnader og redusert miljøpåvirkning.
Målekomponenter
Vi tilbyr ulike typer temperatursensorer (f.eks. PT100,
PT1000) og termoelementer. Rask levering er ikke noe
problem, siden vi lagerfører mange artikler. Har du behov for
spesialfunksjoner, tilpasser vi gjerne en løsning spesielt
for deg. Vi utvider dette spesialområdet kontinuerlig.

Vi støtter Norske Backer

Dokka – Oslo
Platebearbeiding - Laserskjæring - Stansing
Knekking - Rørbøying - Sveis - Montasje
Tlf. 61 11 19 50 • www.rustfriebergh.no • rfb@rustfriebergh.no

EN GOD
ARBEIDSPLASS
Vi er stolte av å våre kvalitetsprodukter og anerkjennelsen vi
får fra våre kunder. De ansatte står på hver dag for å oppfylle
kundens krav om kvalitet, service og rask levering.
Snittansienniteten hos oss er 17 år. Et godt arbeidsmiljø med
varierte og spennende arbeidsoppgaver bidrar til trivsel og
lite fravær. Vi er en dedikert gjeng som jobber sammen for
at kunden skal bli fornøyd med sluttproduktet. For å sikre
samarbeid og kvalitet i alle ledd har vi en åpen dialog og
utveksling av ideer mellom de fire avdelingene våre: Salg,
mekanisk, konstruksjon og produksjon.
Det viktigste i Backer-ånden er eierskap og selvstendighet
slik at man har frie tøyler til å komme med nye ideer.

Flere hoder tenker nemlig bedre enn ett. Gründerånden
hos Norske Backer innebærer ett tett samarbeid mellom
de ulike avdelingene. Salgsavdelingen har kontakt med
kundene og kjenner deres behov. Konstruktørene har
kunnskap om h
 vordan produktene skal utformes og
mekanisk a
 vdeling/produksjon vet hvordan produktene
skal produseres. S
 ammen finner vi en løsning som fungerer
optimalt.
Hos Norske Backer står positive, kunnskapsrike og dedikerte
medarbeidere klare til å ta produksjon og produkter et steg
videre. Fremtiden er deres hverdag. Som kunde kan du være
trygg på at du får kvalitet i alle ledd, levert til avtalt tid.

WITH QUALITY
IN FOCUS
Ultra Technology AS uses CNC-machines with high
quality that is consistent with you as a customer
expectations regarding quality and precision.
Machining

Ultra Technology AS
Engineering

Bedriftsvegen 18, 4353 Klepp Stasjon • Tlf. 922 02 911 • www.ultratech.biz

MEKANISK AVDELING
Vår mekaniske avdeling er svært allsidig og har opparbeidet
bred kompetanse gjennom mange år.
Her er eksempler på hva mekanisk avdeling kan tilby:

• Sveisemetode
		
o TIG
		
o MAG / MIG
		
o Rørtråd
		
o Elektroder

VANNSKJÆRING
• Arbeidsområde: 3 000 x 1 500 mm
• Skjærer tykkelser opp til 70 mm rustfritt
• Skjærer de fleste materialer:
		
o Aluminium/stål/syrefast/titan
		
o Glass/stein/keramiske fliser
		
o Plast/gummi/tre
MASKINERING
• Boring/fresing/dreiing
• ARIX (X=1000 Y=600 Z=500)
• QUASER (X=1000 Y=500 Z=500)
• DOOSAN (X=1600 Y=720 Z=600)
• HARRISON (X=370 Z=2000)
• LUMBARDO (Ø-max 1000 mm)
• DOOSAN Puma 3100XLY (X=2000 Ø=420 Y=+/-65)
verktøyrevolver BTM 65
Vi dreier, freser, planer, borrer, gjenger, grader m.m.
aluminium/stål/syrefast/titan/messing.

‣

Vi har Fusion360 for mer avansert programmering.
PLATEBEARBEIDING
• Skjæring
• Klipping
• Knekking
• Valsing
• Syrebeising
SVEISING
• Vi sveiser:
		
o Rustfritt
		
o Syrefast
		
o Duplex
		
o Super-duplex
		
o Karbonstål
		
o Aluminium
		
o Titan
		
o Støpejern

• Sertifisering
		
o Sveisesertifikat iht. NS-EN ISO 13585
		
o Sveiseprosedyrer iht. NS-EN ISO 15614
			 og NORSOK M-601
LODDING
• Vi lodder:
		
o Rustfritt
		
o Syrefast
		
o Duplex
		
o Super-duplex
		
o Karbonstål
		
o Kobberlegering (f.eks. messing)
• Loddemetode
		
o Hardlodding
• Sertifisering
		
o Loddesertifikater iht. NS-EN ISO 13585
		
o Loddeprosedyre iht. NS-EN 13134
INTERNTRANSPORT OG SPESIALTRALLER
• Produksjon og montering av rullebaner og bagasjebånd
• Produksjon av spesialtraller
INDUSTRISERVICE OG MONTASJE
• Produksjon og montasje av skilt- og monitoroppheng
til flyplasser
• Reparasjoner og vedlikehold av maskiner og utstyr
• Produksjon og montering av utstyr for
industriautomatisering

VARMPRESSADE METALLDETALJER AV HÖGSTA KVALITET
Vi erbjuder varmpressade detaljer i mässing, koppar och aluminium som
därefter ofta bearbetas i vår mycket automatiserade bearbetningsanläggning.
BEHÖVER DU HJÄLP ATT UTVECKLA DIN PRODUKT?
Vi på Mattsson Metal har specialiserad personal för det.
Hör av dig så berättar vi mer!

0250-394 00 • Norvägen 6, Mora • www.mmetal.se

TANKER OG BEHOLDERE
• for oppvarming av:
		
o Vann/sjøvann
		
o Olje
		
o Kjemikalier
		
o Luft
		
o Gass
ELEKTROMONTERING
• Prosjektering
• Programmering
• Produksjon av styretavler
• Testing
• Salg av el-komponenter
• Service
• Dokumentasjon

PRODUKTUTVIKLING OG PROSJEKTERING
• 3D-konstruksjon
• Tekniske beregninger
• Simulering
• Dokumentasjon
• KeyShot-animasjon
SERTIFISERING
• ISO 9001:2015 (kvalitet)
• NS-EN ISO 9606 (sveising)
• ATEX (eksplosjonssikre produkter)
• Achilles JQS (leverandørsertifikat mot oljeindustrien)
• IECEx (eksplosjonssikre produkter)
• NS-EN 13585 (lodding)
• ISO 14001:2015 (ytre miljø)

REFERANSEPROSJEKTER
Vi har levert mange kundetilpassede prosjekter over tid, samt
utviklet nye produkter innen oppvarming av ulike typer væsker,
luft og gass.
Har du spørsmål om noen av prosjektene er du velkommen
til å ta kontakt med oss!

FLOW TUBE HEATER
Effekt: 15kW | Spenning: 3x480V
ATEX og IECEx - godkjent
VARMTVANNSBEREDER
For boligkvarter på plattform (Gjøa). Volum: 3600 l.
VARMEBATTERIER
Til Goliat. Varmebatterier for arbeids- og oppholdsrom.
Effekt: 0,3-10kW | Klassifisering: T3 og ATEX
VANNKJØLT BREMSEMOTSTAND
Spenning: 1250 VDC
ATEX og IECEx godkjent
VARMEBATTERI
For luftoppvarming
Effekt: 300kW | Spenning:3x400V | Arb.temp.:350°C
DOBBELTISOLERT VARMEBATTERI
For oppvarming i russiske gruver
Effekt: 12x2,2MW | Spenning: 3x660V
Temp.inn: -40°C | Temp.ut: 2°C
VARMEBATTERI
For luftoppvarming
Effekt: 35kW | Spenning: 3x690V
FORVARMER
Til kompressorluft
Effekt: 70kW | Spenning: 3x400V
Driftstrykk: 10 bar | Flow: 70 m³/min
Temp. inn: 10°C | Temp. ut: 45°C
Rammeverket er utarbeidet i henhold til DNV 2.7-1.
ATEX - godkjent

FORVARMING AV ELEKTRODER
Inkludert styring, temperatursensorer og vifte.
Vertikal luftretning
Effekt: 60kW | Spenning: 3x480 V
FORVARMING AV ELEKTRODER
Inkludert styring, temperatursensor og vifte.
Horisontal luftretning
Effekt: 120kW | Spenning: 3x400 V
HALOGEN KORT-BØLGE ELEMENT
121,2kW | 1700 x1300 mm
Prototypesystem for demontering av vindskjerm.
FORVARMER TIL RØR FOR ISOLASJONSBELEGG
57,6kW
FAST IR
(elementer med vifte)
7,8kW | 300x150 mm
Byggesett av 305x305 mm / 500x500 mm
Eks. på bruksområder:
• plastikk
• tørking
• næringsmiddel- og tekstilindustrien
SYSTEM MED LANGBØLGE-ELEMENTER
147,2kW | 12 m x Ø 630 mm.
Tørking av syntetisk materiale
KERMISKE LANGBØLGE-ELEMENTER
61kW | 210 x 7250 x 100 mm (utvendig)

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE!
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www.jumo.no

JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +47 67 97 37 10, E-mail: info.no@jumo.net

Stolt kompetansepartner og
leverandør av effektregulatorer
til Norske Backer!
Micro Matic – din kompetansepartner
Tlf. 66 77 57 50 / micromatic.no / inneklima@micro-matic.no

Sentralbordnr.: +47 62 82 88 28
Vi ønsker at kunder og forretningsforbindelser bruker direkte mobilnummer til våre ansatte.
Du finner disse på våre nettsider: norskebacker.no/no/kontakt
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