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HW 1800 (350)
- voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

Liikkuva lämmöntuottaja - 1000C
Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 1000C
lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen, liitännän ja
valvonnan helppous tekevät koneesta ainutlaatuisen.
Esittelemme tässä yhteydessä muutamia esimerkkejä
koneen käyttökohteista.

Ympärivuotinen käyttö - piilevät
mahdollisuudet
HeatWork tarjoaa kesäaikaan arvaamattomia
mahdollisuuksia:

• Täydellinen rakennusten/hallien kuivatukseen tai
lämmittämiseen

• Lämmönvaihtimeksi rakennuksille,
kokoontumisiin/tapahtumiin tai muihin tilapäisiin
urakoihin

• Veden lämmitykseen

Talviaikaan tärkein käyttöalue on roudan ja lumen
sulatus.
Tällöinkin HeatWork on innovatiivinen lämmityksessä,
kuivatuksessa ja betonin hallitussa karkaisussa, ja sen
tarjoamat mahdollisuudet ovat mittavat.



HW 1800 (350)
- sopii loistavasti lämmitykseen
ja betonin karkaisuun

Helpompi ohjaus ja taloudellisempi käyttö
Koneen ohjauspaneeli on yksinkertaisempi
ja siinä on kokonainen rumpu tehon ja
käyttömahdollisuuksien pysyessä ennallaan.
Kone voidaan toimittaa äänieristetyllä
generaattorilla varustettuna. Tässä on
kone sinulle, joka haet helppokäyttöisyyttä.

HW 1800-350 toimitetaan 350 metrin
letkulla ja HW 1800 630 metrin letkulla.
Lisävarusteet asennukseen saatavilla ainoas-
taan malleihin, joissa on 630 metrin letku.

Toimitetaan perävaunussa
tai kontissa

• 70 kW poltin: markkinoiden

korkein hyötysuhde

• Lämpimän veden lämmönvaihdin

eri käyttötarkoituksiin

• Betonin valvottu kovetus

• Ympäristöystävällinen sekä

helppo ja turvallinen käytössä

• Toimii myös verkkovirralla

• Lämmitystuulettimet 10-35 kW

1000C - Olemme kasvattaneet tuotantokykyämme yli 25 prosentilla
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Pumpun teho 2100 l/h

Pumppujen määrä 1

Järjestelmäpaine normaalikäytössä 2-6 bar

Maksimilämpöteho 70 kW

Polttimen tyyppi 1-tehoinen

Lämpötekninen tehoaste 94%

Nesteen lämpötila 0-100°C

Polttoaineenkulutus

Diesel Talvidiesel, arktinen 2-luokka

Työskentelyaikaväli(suuntaa-antava, täydellä säiliöllä) 3,3 vuorokautta (keskivertokäytössä)

Dieselsäiliön tilavuus 320 litraa

VTV-neste HW VTV-neste

VTV-säiliön tilavuus Noin 50 litraa

Nesteen määrä lämmitysletkuissa 0,25 litraa/metri

HW-letku

Sähköliitäntä / sähkön kulutus 230 V-1500W

Ulkoinen liitäntä dieselsäiliöön Sisältyy

Diesel täyttöpumppu Vain 1800-laitteessa

Asennuksen lisävarusteet:
• GSM-valvonta Varoittaa tekstiviestein häiriötilanteissa

• Äänieristetty generaattori 4,8 kW, nestejäähdytteinen, 2-sylinterinen moottori

Keskimääräinen kulutus 3,5 litraa/h sulatettaessa
200 m2. Korkeintaan 7,0 litraa/h polttimen jatku-
vassa käytössä.

Vahvistettu lämpöletku.
Lämpötila max. 90oC. Paine max 30bar.

Sulatus- ja lämmitysteho: HW 1800-350 HW 1800

Laitteen kelan sulatuskapasiteetti 0-200 m2 0-400 m2

10kW puhaltimien max. määrä 1 2

35kW puhaltimien max. määrä 1 2

Tekninen erittely: HW 1800-350, HW 1800

Tekninen erittely: HW 1800-350 HW 1800
Lämpöletkujen kokonaispituus 350 630 m

Letkujen pituus/jakso 350 315 m

Letkujaksojen määrä 1 2



HeatWork
- markkinoiden ympäristöystävällisin, taloudellisin
ja tehokkain roudansulatusmenetelmä

Ympäristöystävällinen!

Lämmin ilma
Hiili
HeatWork

31,5 kg/m2

27,3 kg/m2

1 kg/m2

CO2-päästöt kg/m2 sulatettaessa:HeatWork - luontoystävällinen

Sulatusalue 200 m2 20 m2* 200 m2

Lämmönhukka 90% 85% 5%

Käyttökustannukset € pr m2 17,5 26,4 0,8

CO2-päästöt neliömetriä kohti 60,8 70,2 2,23

Käyttökustannukset yksikköä kohti, vs HW 20,8 31,5 1,0

CO2-päästöt kg/m2, vs HW 27,3 31,5 1,0

Hiili Lämmin ilma HeatWork

* 20 m2 sulatus, jolloin 13 lämpötykin asentaminen 200 m2 kattamiseksi ei ole järkevää.

Edellytykset:
Sulatusaika: 2 vuorokautta • Syvyys: 60-80 cm tavanomaisissa olosuhteissa • Dieselin hinta: €1/litra.
Hiilen hinta €0,87/kg. • Keskivertokulutus: HeatWork 3,5 l/h. Lämmin ilma 11 l/h. Hiili 20 kg/m2

HeatWork - luontoystävällinen:

• Luonnon ystävä! 93 % alhaisemmat päästöt
kuin hiilellä

• Alimmat käyttökustannukset sulatettua
neliömetriä kohden

• GSM-yksikkö lähettää varoituksen päivystäjän
kotiin tekstiviestitse mahdollisissa
häiriötilanteissa

• Suljettu järjestelmä – ei muita ympärsitöhaittoja
kuten melua, savua yms.

• Ei avotulta - ei vaadi palovahtia
• Toimii 3,5 päivää ilman valvontaa sisäisen

dieselsäiliön avulla
• Heatworkin käyttö ei edellytä siivousta tai

jälkitöitä
• Muita menetelmiä helpompi kokoaminen ja purku



HeatWork kehittää, valmistaa ja testaa koneensa
äärimmäisen vaativissa talvisissa olosuhteissa
napapiirin pohjoispuolella Norjassa.
Tekniikka ja tietotaito ovat laadukkaiden
tuotteidemme perusedellytyksiä, ja luovat pohjaa
asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

HeatWorkin tavoitteena on teknisen kehityksen, joten
yritys on nyt kehittänyt täysin uuden tehokkaan
konemallin, joka ylittää 1000C rajapyykin. Tuote on
syntynyt tuloksena patentoidusta tekniikastamme ja
panostamisesta tutkimukseen ja kehitykseen.
Toimitus-kykymme markkinoilla on nyt noin 25%
korkeampi kuin kilpailijoillamme.

Narvikin tehtaamme sijaitsee keskeisellä paikalla
logistiikan toimivuuden kannalta - maanteitse,
rautateitse, vesiteitse ja lentäen.

Valmistettu ja kehitelty äärimmäisen
vaativissa olosuhteissa
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Uusi standardi sinulle,
jolle vain paras on kyllin hyvää

www.heatwork.com

HeatWork AS
P.O.Box 113, 8502 Narvik, Norge
Puh +47 76 96 58 90
post@heatwork.com

HeatWork Finland OY
Kolmas linja 11B,
00530 Helsinki, Finland
Puh +358 (0) 20 785 1270
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