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Testitulokset ovat aivan timanttisia!
Jopa 30% korkeammat lämpötilanousut kuin vastaavilla tuotteilla markkinoilla.

HeatWorkin sähköinen uutuus on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi, ja siinä on 
huippumoderni käyttöliittymä. Olemme työskennelleet lämmön parissa reilun 15 vuoden ajan, ja 
kerryttäneet vankan kokemuksen alalla. Palkintoja niittänyt CliWi on nyt sähkökäyttöinen, ja 
autamme mielellään lämpötarpeidesi toteuttamisessa.

CliWi yhdistää älykkäästi hiljaisen ja voimakkaan kanavatuulettimen lämmityslaitteiden pyöreään 
muotoiluun. Ilma kulkee siten tasaisesti kaikkien lämmityslaitteiden läpi ilman sisäisiä esteitä. 
Tuloksena on optimaalinen lämpötilan nousu ja ilman leviäminen.

CliWi:ssä on useita tehoasteita 18 kW saakka.
Tuote on vankka ja kätevä kevyen painonsa ja puuterilakatun alumiinin ansiosta. CliWin  
varusteisiin kuuluu itse kehittelemämme tekstiilijakaja,  joka levittää ilmaa 360 astetta ja 
pystyy ylläpitämään lämmön noin  400m² suuruisessa tilassa.

Teknisk data - Electric CliWi - HB-300e

Nimellisvirta
Lämpöteho yhteensä 
Ilmavirtaus 
Lämpötilan nousu
Melutaso
Kokonaispaino
Mitat ilman ilmanjakajaa
Mitat ilmanjakajan kanssa 
Kapselointiaste

26,5 A 
18 kW 
2370/1215 m³/h 
4°C sisälämpötilalla, 62°C lämpötilan nousu 
< 56 dB 
Paino 57 kg 
KxLxS  1210 x 552 x 613 
KxLxS  2200 x 552 x 613 
IP44 

Fossiili- ja päästövapaat rakennustyömaat 

Rakennusten sähköinen lämmitys/kuivaus

• Norjalainen muotoilu
• Tuulettimen ja lämmityslaitteiden pyöreät muodot

takaavat lämpötilan optimaalisen nousun
• Kaksi suodatinta tekee ilmavirrasta tasaisemman ja

paremman – pidentäen samalla vaihtoväliä
• Suodattimia eri luokissa - F7 tai G4
• Ilman tekstiilijakaja, joka antaa 360 asteen levityksen

ja optimaalisen heittopituuden
• Korkea delta-T ja korkeat ilmavirrat varmistavat

energiatehokkaan järjestelmän
• Kevyt paino ja 4 suurta pyörää helpottaa laitteen

nostoa, siirtoa ja kuljetusta
• Digitaalinen termostaatti huoneen lämpötilan säätöön

Tehoasennot

400V 230V

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

16A CCE 3 - 6 - 9 - 12 - 18 kW 

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

3N~400V 3~230VJännite
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