
H
E

A
T

 T
R

E
A

T
M

E
N

T

NYHET! CliWi Green Air & HeatWork Heat Treatment

Värmebehandling 
för att bekämpa skadedjur

VÄGGLÖSS, MOTT, KACKERLACKOR, LOPPOR ...

CliWi 
Green Air

Marknadens mest miljö-
vänliga och energieffektiva 

uppvärmningslösning



heatwork.com heatwork.com

Metoden bränner inget skadlig damm eller skadliga partiklar

Temperaturlyft 
upp till 90°C.

Lätt att transportera med vagn.

HW Xtreme 103 HT är en speciellt utvecklad maskin för 
värmebehandling. Maskinen är utrustad med komponenter
och lösningar som uppfyller kraven för skadedjursindustrin.
 
HW Xtreme 103 HT är en självgående och mobil maskiner på 103
kW, som 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 vätskeburen växlar teknik, är detta

ett innovativt system för uppvärmning av byggvärme, torkning, skadesanering och värmebehandling.
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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
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NYHET! CliWi Green Air och Heat Treatment

HeatWork och CliWi vägglössystem används redan av flera ledande företag för 
skadedjursbekämpning i Norden vid problem med vägglöss.

CliWi växlar varmt vätska till luft på ett mycket effektivt sätt 
Resultaten är mycket tillfredsställande och systemet har kallats 
en innovativ lösning och positiv utveckling när det gäller ett allt 
allvarligare problem utan tidigare effektiva och bra lösningar.
Systemet ger en effektiv lufttemperatur upp till 90°C, och är 
ett effektivt och miljövänligt alternativ till användningen 
av gift, elektricitet och andra metoder.

Detta är en helt giftfri metod där värme dödar skadedjur 
från ägg till färdig vuxen individ. Metoden sticker ut eftersom 
det sparar miljön på ett helt nytt sätt, både onödiga utsläpp från 
generatorer och oönskade ämnen som finns i insektsgiftige kompositioner.

Ökad flexibilitet, hög effektivitet och låg energiförbrukning minskar driftskostnaderna
betydligt. Dessutom, bränna inte metod skadligt damm och partiklar,

och ger därmed en bättre arbetsmiljö.

CliWi 200 och 300 • 18 – 30 kW
från 1100 – 3400 m3/t luft

Modulär; låg vikt och 
hög effekt

NYHET! Ingen gift någon skadligt damm och partiklar

Uppnå hög temperatur snabbt
och effektivt med vätskeburna värme

VÄGGLÖSS, MOTT, KACKERLACKOR, LOPPOR ...

Nytt, effektiv och 
miljövänlig system
För att bekämpa skadedjur

HeatWork lyfter temperaturer upp till 90°C med CliWi
CliWi, växlar vätska till luft.
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HeatWork AS
Postboks 353, 8505 Narvik, Norge
Telefon (+47) 76 96 58 90
post@heatwork.com  

Producent och eneförhandlar:

3 En energieffektiv uppvärmning, vilket ger ren och jämn värmefördelning

3 Snabb och effektiv lyft temperatur upp till 90°C

3 Bränner inget skadlig damm eller skadliga partiklar

3 Utvecklar gift, lukt, fukt eller avgaser

3  Trygt och säker arbetsmiljö

3  Redo för bioenergi

I mer än 10 år HeatWork utvecklat miljölösningar som ger er en säker och lönsam verksamhet! 
Heatworks mobila värmekraftverk är traditionellt kända för att vara marknadens suveräna upptining och uppvärmning
alternativ. Nu inntar HeatWork också skadedjurens territorium. Våra kunder använder HeatWork system just därför
att de är upptagen av hälsa, säkerhet och miljö. HeatWork levererar dessutom en energieffektiv uppvärmning.
 

3 94% verkningsgrad

3  Miljö- och energieffektiva systemet

3  Självgående och mobila maskiner 

3  Slutna vätskeburna växlarsystem

3 100°C på komponenter och slangar

3 Ingen öppen eld

HeatWork - vätskeburen värme är miljövänligt

CliWi Green Air - ren luft och säker arbetsmiljö 

Væskebåren varme

100%
miljøvennlig

Lång hållbarhet
på våra kvalitetsprodukter

Vi fremmer en
grønn arbeidsplass

Vi främjar en grön arbetsplats

HeatWork AB
Box 34212, 10025 Stockholm
Telefon 08-22 92 06
www.heatwork.com

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

Bioenergi
Redo för

verkningsgrad
94%

CliWi 
Green Air

Marknadens mest miljö-
vänliga och energieffektiva 

uppvärmningslösning


