
NYHET! CliWi Green Air

Byggvärme • Torkning
Värmebehandling • Skadesanering
Nytt och effektiv hälsa och miljövänlig system
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CliWi 
Green Air

Marknadens mest miljö-
vänliga och energieffektiva 

uppvärmningslösning

Vätskeburen värme

100%
miljövänligt

Vi främjar en
grön arbetsplats

Inga avgaser,
gift, lukt 
eller fukt

Energieffektiv 
uppvärmning

100°C
Ingen risk för 

brand och explosion

Temperaturlyft upp till

90°C



   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 och effektiv hälsa och miljövänlig system för

Kan lätt rengöras med t.ex högtryckstvätt Temperaturlyft upp till 90°C.Modulär; låg vikt och hög effekt

CliWi air systems är en enkel lösning för alla som är på jakt efter en effektiv, kompakt och portabel/
mobil fläkt til byggtorkning, utsug eller ventilation och luftning av byggarbetsplatser, lager och 
verkstäder eller inom jordbruket.

Byggvärme • Värmebehandling
Torkning • Skadesanering m.m.

CliWi air systems

Effektivt system för att transportera 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 och funktionell storlek
3 Två hastigheter på fläkten
3 Även designet for anslutning 
 till CliWi exchanger

Enkel anslutning 
till HeatWork maskin ger månge 
nya möjligheter - året runt!

CliWi kan enkelt växla från 
andre energikällor

CliWi exchanger är den mest spännande nyheten innan luft och värme som har tagis fram – extremt 
flexibel, effektiv och enkel. En unik växelteknik i kombination med air systems ger uppvärmd och ren 
luft, och säker arbetsmiljö.

CliWi exchanger

Ett nytt och unikt växlarsystem

3 Designad för anslutning till CliWi air systems
3 Snabb och effektiv temperaturlyft upp till 90°C
3 Ingen skadlig brända partiklar/damm
3 Ingen gift, lukt, fukt eller avgaser
3 Ingen öppen eld

Enkel anslutning
till exchanger

Enkel anslutning
tll air systems

Lätt att transportera med vagn.

Vätskeburen värme

100%
miljövänligt

Vi främjar en
grön arbetsplats

Inga avgaser,
gift, lukt 
eller fukt

Ingen risk för 
brand och explosion

Temperaturlyft upp till

90°C

CliWi luftslang
Flexibel och solid PVC vinyl. 
Idealisk för transport
av damm och förorenad luft 
från olika uppgifter  

Levereras med fasta ringar för 
upphängning. Levereras i påse.

Förbrukningsmaterial 
och tillbehör

CliWi Dammpåse G3 
För torkning och evakuerings fans
att samla den grova dammet. 
Förhindrar spridning av damm 
och partiklar vid bygg, sanering 
och rivningsarbeten och mer

G3 standard EN 779:2012



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

Uppvärmning; tält, garage, byggnader

Genom temperatökning upp till 90°C är CliWi 
den mest spännande nyheterna på luft och värme 
som tas fram - extremt flexibel, effektiv och enkel.

Heatworks självgående och mobila maskiner av 
103 kW levererar 100°C vätskeburna värme med 
en verkningsgrad på 94%. Vår miljövänlig teknik gör 
det möjligt att använda bioenergi på våra maskiner.

Tillsammans med nyheten CliWi, en unik væske-
bårent växlare teknik, är detta ett innovativt system 
för uppvärmning av byggvärme, torkning, skade-
sanering och värmebehandling.

CliWi Green Air ger inga skadliga brända 
partiklar / damm, ingen öppen eld och avger varken gift, lukt, fukt eller gaser. 

CliWi Green Air: 
Ren luft och säker arbetsmiljö

Läs om dina möjligheter och se fler referenser; www.heatwork.com

Producent och eneförhandlar:

Skadesanering; vägglöss - bedbugs Byggvärme/torkning, uttorkning

Redo för
Bioenergi

HeatWork AB
Box 34212, 10025 Stockholm
Telefon 08-22 92 06
www.heatwork.com
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NYHET! CliWi LX 63 / 65 L avfuktara

kontrollera fuktigheten med digital display

• Høy ytelse - lavt energiforbruk
• Digital display
• Liten og lett med robust design
• Utrustad med dräneringsslang
• 63L kan stables og transportere flere enheter samlet
• Sammenleggbar transportvogn

CliWi 63 L:
Effekt 550 W. 
Luftstrøm 400 kubikk/t. Vekt: 31,5 kg
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HeatWork løfter temperaturer opptil 90 °C med CliWi.
CliWi, veksling av væske til luft. 

Luft temperatur ut

Luft temperatur inn

60

CliWi exchanger 300 - 30 kW

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

CliWi 65 L:
Effekt 750 W. 
Luftstrøm 450 kubikk/t. Vekt: 41,5 kg

Avfuktara - fukt, mögel och lukt

HeatWork lyfter temperaturer upp till 90°C med CliWi
CliWi, växlar vätska till luft.


