
Testresultatene er helt rå!
Opptil 30 % høyere temperaturløft enn tilsvarende produkter på markedet.

HeatWorks elektriske nyhet er designet for max energieffekt og topp moderne brukersnitt.
Vi har jobbet med varme i godt over 15 år og har opparbeidet solid kompetanse på området.  
Vår prisvinner CliWi er nå blitt elektrisk, og vi hjelper deg gjerne med ditt varmebehov.

CliWi har den smarte kombinasjonen av en støysvak og kraftig kanalvifte med en rund
utforming av elementer. Dermed passerer luften alle varmeelementene jevnt,
uten intern motstand. Det gir maksimal temperaturløft og optimal spredning av luft.

CliWi har flere effektnivåer opptil 18 kW.
Produktet er solid og praktisk konstruert med lav vekt og i pulverlakkert aluminium.
CliWi er utstyrt med egendesignet tekstilfordeler som sprer luften 360 grader, og kan
vedlikeholdsvarme et areal på ca. 400m².

A product by

Teknisk data - Electric CLIWI - HB300-E

Merkestrøm 
Total varmeeffekt
Luftstrømning 
Temperaturøkning 
Lydnivå 
Vekt tot 
Mål ekskl. luftfordeler
Mål inkl. luftfordeler 
Kapslingsgrad 

26,5 A   
18 kW 
2370/1215 m³/h 
Ved 4°C inneluft, temperaturøkning på 62°C 
< 56 dB 
Vekt 57 kg 
HxBxD  1210 x 552 x 613 
HxBxD  2200 x 552 x 613 
IP44 

er nå også
100% ELEKTRISK!

NYHET!

Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Elektrisk byggvarme/Byggtørk

• Norsk design
• Rund design på vifte og varmeelement gir maksimal

temperaturløft
• To filtre for jevnere og bedre luftstrøm - gir også

lengre skiftintervall
• Filtre i ulike filterklasser - F7 eller G4
• Tekstilluftfordeler som gir 360 graders spredning

og maksimal kastlengde
• Høy delta-T og høye luftstrømmer gir et

energieffektivt system
• Lav vekt og 4 store hjul gjør det enkelt å løfte,

forflytte, transportere
• Digital termostat for romtemperaturregulering

Effektposisjoner

400V

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

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

3N~400VSpenning
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230V

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

3~230V

47 A
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