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NYHET! CliWi Green Air

Byggvarme • Varmebehandling
Tørking • Skadesanering
Nytt og effektivt helse- og miljøvennlig system

CliWi 
Green Air

 Markedets mest 
miljø- og energieffektive 

varmeløsning!

Væskebåren varme

100%
miljøvennlig

Vi fremmer en
grønn arbeidsplass

Ingen avgasser,
gift, lukt 
eller fukt

Energieffektiv 
oppvarming

100°C
Ikke brann-

eksplosjonsfare

Temperaturløft opptil

90°C

Bioenergi
Klart for bruk av

Virkningsgrad
94%



   heatwork.comheatwork.com

CliWi exchanger 200
< 18 kW • 12 kg
H:497 B:284 D:430

CliWi exchanger 300
< 30 kW • 25 kg
H:547 B:418 D:444

CliWi Green Air: Nytt og effektivt helse og miljøvennlig system for

Kan enkelt rengjøres med f.eks høytrykkspyler Temperaturløft opptil 90°C.Modulbasert; lav vekt og høy effekt

CliWi air systems er en enkel løsningen for alle som er på leting etter en effektiv, kompakt 
og flyttbar/mobil vifte til byggtørking, støvavtrekk eller ventilasjon og lufting av byggeplasser, 
lagre og verksteder eller innen landbruk.

Byggvarme • Varmebehandling
Tørking • Skadesanering m.m.

CliWi air systems

Effektivt system for transport av luft

1700/3400 m3/h • 17 kg
H:547 B:418 D:444

CliWi air systems 300
1110/1400 m3/h • 10 kg
H:497 B:284 D:430

CliWi air systems 200

3 Kompakt, enkel og funksjonell størrelse
3 To hastigheter på vifte
3 Også designet for tilkobling 
 til CliWi exchanger

Enkel tilkobling 
til HeatWork maskin gir mange 
nye bruksområder  - hele året!

CliWi kan enkelt veksle fra 
andre energikilder

CliWi exchanger den mest spennende miljønyheten på luft og varme som er tatt frem – ekstremt 
fleksibelt, effektivt og enkelt. En unik vekslerteknologi som i kombinasjon med air systems gir 
oppvarmet og ren luft, samt sikkert arbeidsmiljø.

CliWi exchanger

Et nytt og unikt vekslersystem

3 Designet for tilkobling til CliWi air systems
3 Rask og effektiv temperaturløft opptil 90°C
3 Ingen helseskadelige brente partikler/støv
3 Ingen gift, lukt, fukt eller avgasser
3 Ingen åpen flamme 

Enkel tilkobling
til exchanger

Enkel tilkobling
til air systems

Enkelt å transportere med vogn

CliWi lufteslange
Fleksibel og solid PVC vinyl. 
Ideel til transport av støv 
og forurenset luft fra 
ulike arbeidsoppgaver.  
3 og 7,5 meters lengde.
Fastmonterte ringer for 
oppheng. Leveres i bag.

Tilbehør og 
ekstrautstyr

Samler opp grovstøv og hindrer 
spredning av støv og partikler ved 
bygg-, sanering- og rivningsarbeid 
m.m. 2 og 4 meters lengde
G3 standard EN 779:2012

Væskebåren varme

100%
miljøvennlig

Vi fremmer en
grønn arbeidsplass

Ingen avgasser,
gift, lukt 
eller fukt

Ikke brann-
eksplosjonsfare

Temperaturløft opptil

90°C

CliWi Støvpose M 
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HeatWork AS
Postboks 353, 8505 Narvik, Norge
Telefon (+47) 76 96 58 90
post@heatwork.com  www.heatwork.com 
   

Oppvarming; telt, garasje, bygninger

Med temperaturheving på opptil 90°C er CliWi 
den mest spennende nyheten på luft og varme som er 
tatt frem – ekstremt fleksibelt, effektivt og enkelt. 

HeatWorks selvgående og mobile maskiner på 103 
kW leverer 100°C væskebåren varme, med en vir-
kningsgrad på hele 94%. Vår miljøvennlige teknologi 
gjør at man kan anvende bioenergi på våre maskiner.

Sammen med nyheten CliWi, en unik væskebårent 
vekslerteknologi, utgjør dette et innovativt system 
for byggvarme, tørking, skadesanering og varme-
behandling.

CliWi Green Air gir ingen helseskadelige brente 
partikler/støv, har ingen åpen flamme og avgir 
hverken gift, lukt, fukt eller avgasser. 

CliWi Green Air: 
Ren luft og sikkert arbeidsmiljø
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HeatWork løfter temperaturer opptil 90 °C med CliWi.
CliWi, veksling av væske til luft. 

Luft temperatur ut

Luft temperatur inn
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CliWi exchanger 300 - 30 kW

84,9 86,3 87,3 88,7 89,6 89,3

85
83,4 84,7

87,4
89,6 89,4

87,5

Les om dine bruksområder og se flere referanser på www.heatwork.com

Produsent og eneforhandler

Skadesanering; veggedyr - bedbugs Byggvarme/tørking, uttørking

Klart for bruk av
Bioenergi


