
Ihanteellisen ilman tasainen levitys

Ei palo- tai räjähdysvaaraa 

Kevyt paino, alhainen melutaso, korkea teho

100% ympäristöystävällinen

HW 103 
103 kW

toimii jopa 8 CliWi-yksikön kanssa

1150 kg
(ilman dieseliä ja generaattoria)

1600 kg
(dieselillä ja generaattorilla varustettuna)

HW X2

206 kW

toimii jopa 16 CliWi-yksikön kanssa

1770 kg
(ilman dieseliä)

2130 kg
(dieselillä varustettuna)

VS

Mikä tekee 

ainutlaatuisen?

• Laitteen kaksi erillistä sisäistä järjestelmää mahdollistavat usean
työn suorittamisen samanaikaisesti

• Kaksi erillistä lämpötilavyöhykettä tekee laitteesta
äärimmäisen joustavan

• Korkea pumpputeho – tehokkampi kierto
• Käyttäjäystävällinen – kaikki ohjaimet yhdessä paikassa
• Laitetta toimitetaan vesi- ja glykolijärjestelmällä

Made in Narvik, Norway

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoa

Jens Heinonen
tlf: +358 40 735 6669
jens@heatwork.com

www.heatwork.com

HeatWork Finland OY
Kolmas linja 11B, 00530 Helsinki, Finland
Puh +358 (0) 20 785 1270 • post@heatwork.com

HW X2 on uuden sukupolven liikkuva vesikiertoinen yli 200 kW:n lämmitysyksikkö, joka tuottaa 
jopa 100°C vesikiertoista lämpöä 94%:n hyötyasteella. 

Yhdessä CliWi:n kanssa, joka on ainutlaatuinen nestekiertoinen lämpöteknologia, tekee tästä 
innovatiivisen ja ympäristöystävällisen menetelmän tuholaistorjuntaan. 

Monet johtavat tuholaistorjunnan toimijat ovat ottaneet käyttöön HeatWork ja CliWi 
tuholaistorjuntamenetelmän luteiden, jauhopunkkien ja muiden tuholaisten torjunnassa. Tulokset 
ovat erittäin hyvät, ja menetelmä mielletään innovatiivisena ratkaisuna lisääntyvään ongelmaan.   

Asiakkaat jotka valitsevat HeatWork menetelmän

NEW!

Innovatiivinen järjestelmä tuholaisten torjuntaan, jossa painotetaan ympäristöä
ja taloudellisuutta.

CliWi nostaa tehokkaasti ja nopeasti kohteen lämpötilaa 50-60 asteeseen
Lämpökäsittely tappaa tuholaisen kaikin puolin – tuhoaa munat, toukat ja täysikasvuiset 
tuholaiset yhtä aikaa yhdellä kerralla.

Lisää joustavuutta, korkeaa hyötyastetta ja matala polttoaineenkulutus 
vähentävät käsittelykuluja huomattavasti. Menetelmä ei polta haitallisia 
pölypartikkeleita ja tuottaa siksi paremman työskentelyilman.

Double Power tuholaistorjuntaan
Uusi nestekiertoinen lämmitysmenetelmä antaa sinulle etulyöntiaseman!

Amsterdam: Luteiden torjuntaa nestekiertoisella lämpökäsittelyllä

Mauritius: Luteiden torjuntaa nestekieroisella lämpökäsittelyllä hotelleissa ja huviloissa

Saksa: Nestekiertoinen lämpökäsittely elintarviketeollisuudessa sekä jauhomyllyssä

Käyttökohteet: 

Kotitaloudet
Hotellit ja Motellit
Baarit ja ravintolat
Elintarviketeollisuus
Elintarvikekaupat
Toimistot
Lääkealan tilat

Asiakkaamme käyttävät järjestelmiämme, koska terveys, turvallisuus ja 
ympäristö ovat heille tärkeitä – edullisempiin kustannuksiin yhdistettynä.
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