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Testresultaten är helt suveräna!
Upp till 30% högre temperaturstigning än motsvarande produkter på marknaden.

HeatWorks elektriska nyhet har designats för en maximal energieffekt och toppmoderna 
användargränssnitt. Vi har arbetat med värme i långt över 15 år och har utarbetat en solid 
kompetens på området. Vår prisvinnare CliWi har nu blivit elektrisk, och vi hjälper dig gärna 
med ditt värmebehov.

CliWi har den smarta kombinationen av en tystgående och kraftig kanalfläkt med en rund 
utformning av element. Därmed passerar luften alla värmeelement jämnt,
utan internt motstånd. Det ger en maximal temperaturstigning och en optimal spridning av luft.

CliWi har fler effektnivåer upp till 18 kW.
Produkten  är solid och praktiskt byggd med lätt vikt och i pulverlackerat aluminium. CliWi 
har utrustats med en egendesignad textilfördelare som sprider luften 360 grader, och 
kan upprätthålla värmen på en yta på ca. 400m².

A product by

Teknisk data - Electric CliWi - HB-300e

Märkeström
Total värmeeffekt 
Luftströmning 
Temperaturstigning
Ljudnivå
Vikt totalt
Mått exkl. luftfördelare
Mått inkl. luftfördelare 
Kapslingsklassning

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

är nu även 
100% ELEKTRISK!

NYHET!

Fossil- och utsläppsfria byggplatser 

Elektrisk byggvärme/Torkning av byggnader

• Norsk design
• Rund design på fläkt och värmeelement ger en

maximal temperaturstigning
• Två filter för en jämnare och bättre luftström - ger

också ett längre bytesintervall
• Filter i olika filterklasser - F7 eller G4
• Textilluftfördelare som ger 360 graders spridning

och maximal kastlängd
• Högt delta-T och höga luftströmmar ger ett

energieffektivt system
• Lätt vikt och 4 stora hjul gör det enkelt att lyfta,

förflytta och transportera
• Digitalt termostat för reglering av rumstemperatur

Effektpositioner

400V 230V

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

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

32A CCE 6 - 12 - 18 kW 

3N~400V 3~230VSpänning

47 A
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