
CliWi Green Air

Væskebåren varme 
100% miljøvennlig
Nytt og effektivt helse og miljøvennlig system for byggvarme, 
tørking, varmebehandling og skadesanering.

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

 Frostsikring 
 og temperaturkontroll

Virkningsgrad
94%

CliWi 
Green Air

 Markedets mest 
miljø- og energieffektive 

varmeløsning!
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Brent støv eller partikler, 
er dokumentert som 
svært helseskadelig
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NYHET! CliWi Green Air

Ren luft og sikkert 
arbeidsmiljø
Nytt og effektivt helse og miljøvennlig system 
for byggvarme, tørking, varmebehandling og skadesanering.

HeatWorks selvgående og mobile maskiner på 103 kW leverer 100°C væskebåren 
varme, med en virkningsgrad på hele 94%.

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

CliWi Green Air gir ingen helseskadelige brente 
partikler/støv, har ingen åpen flamme og avgir 
hverken gift, lukt, fukt eller avgasser. 
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CliWi 500 • 60–70 kW
fra 5500 – 17000 m3/t luft

CliWi 200 og 300 • 18 – 30 kW
fra 1100 – 3400 m3/t luft

CliWi 
Green Air

 Markedets mest 
miljø- og energieffektive 

varmeløsning!

Kommende 
nyhet!
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CliWi Green Air

Byggvarme
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DRIFTSBYGNING, HALLER, VERKSTED...

HeatWork har fremtidens miljøløsning når det gjelder byggvarme, uttørking og fuktskadde miljøer.
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. 

Den beste varmen får du med væskebåren varme, som er 100% miljøvennlig.
En energieffektiv oppvarming, som gir ren og jevn varmefordeling.

Væskebåren varme
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CliWi Green Air

Varmebehandling
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MØLL, MIDD, MELBILLE, VEGGEDYR...

HeatWork og CliWi bedbugs systems er allerede tatt 
i bruk av flere ledende skadedyrfirmaer i 
Norden i forbindelse med veggedyrsanering. 

Resultatene er svært tilfredsstillende og systemet 
betegnes som en innovativ nyvinning til et sterkt 
økende problem. 

Systemet leverer en effektiv lufttemperatur opptil 90°C, og er et 
effektivt og miljøvennlig alternativ til bruk av gift, elektrisitet og andre 
metoder.
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CliWi Green Air
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Tørking
KORN, HØY, TORV...

HeatWork har en unik kompetanse innenfor varme og tørking.
Som eneste på markedet kan vi levere en sikker varme- og tørkeløsning. 
Med en energieffektiv oppvarming på 100°C, får du et helsemessig og sikkert system. 

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

Våre systemer kan overvåkes og styres med GSM/GPS, som er viktig for optimal kvalitet for tørking 
og oppbevaring av korn og frø.
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CliWi Green Air
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Skadesanering
VARME, UTTØRKING, AVFUKTING,
TRANSPORT AV LUFT, STØV, UREN LUFT...

Det stilles stadig høyere krav til kvalitet og høy standard på sanering av skade. 
Skadesanering i bygninger etter brann, vann og fukt skade må utføres grundig 
for å sikre et godt innemiljø. 
HeatWork har en unik kompetanse innenfor varme og tørking.

Med lavt energiforbruk og lang levetid blir totalkostnadene lavere enn andre produkter 
på markedet. Vårt utstyr er mobilt, brukervennlig og enkelt å vedlikeholde.
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HeatWork AS
Postboks 353, 8505 Narvik, Norge
Telefon (+47) 76 96 58 90
post@heatwork.com www.heatwork.com 

HeatWorks selvgående og mobile maskiner
leverer væskebåren varme

• 94% virkningsgrad
• Miljø- og energieffektive system
• Trygt og sikkert inne-/arbeidsmiljø
• Rask og effektiv temperaturløft
• Lukket væskebåren vekslersystem
• Utvikler ingen avgasser, gift, lukt eller fukt
• 100°C på elementer/slanger
• Klart for bruk av bioenergi

I mer enn 10 år har HeatWork utviklet miljøløsninger, som gir sikker og lønnsom drift! 
HeatWork er markedets mest miljøvennlige og lønnsomme tine- og oppvarmingsalternativ; for oppvarming av bygg, tørking, tining av 
tele i kaldt klima, frostsikring, tining av stikkrenner/grøfter, midlertidig varmt vann, skadesanering og betongarbeid     med mer.

100% miljøvennlig

CliWi 
Green Air

 Markedets mest 
miljø- og energieffektive 

varmeløsning!
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