
Velkommen til HeatWork



Over 15 år med utvikling og produksjon i Narvik

• Lokal familieeid Narvikbedrit

• Fra «teletiner’n» til markedsleder innen flere 
bransjer

• Norskprodusert fokus på kvalitet, ytelse, 
design og miljø

• HeatWork er varmeveksling - hver eneste dag



Bruks- og markedsområder

Kjernemarked



Teletining/Frostsikring

Anleggsvirksomhet, Grunnarbeid , Vann og avløp, Steinlegging , Utemiljø, Kabelgrøfter

Vårt kjernemarked historisk



Steinlegging, grunnarbeid og utemiljø midtvinters

2000 m2 skifer lagt i januar Steinlegging utført februar Grunnarbeid/Vann og avløp Kabelgrøfter



Miljøløsning som sikrer rett kvalitet, temperaturkontroll og god fremdrift

Betongvegg Etasjeskillere Brudekke Mastefundament Ringmur

Betongarbeid



Fokus på miljøet står sterkt

«Sammenlignet på et gitt areal bruker man 20L diesel med 
HeatWork kontra 200L ved bruk av tradisjonell kokoverk.»
Det er hele 90% besparelse i fyringskostnad, og ikke minst 
utslipp. Potensialet økes med biofuel, fjernvarme og 
hybrid/elektriske nyheter.



Ny patentert vekslerteknologi

Ny, effektiv og miljøvennlig teknologi for 
byggvarme, tørk, varmebehandling, skadedyr og skadesanering





CliWi byggvarme

Agroteknikk 2015, oppvarming HeatWork Agroteknikk 2018, oppvarming kokoverk

Telt på 1250 kvm
7 meter takhøyde
2 HW maskiner og CliWi

2000 liter biodiesel på 6 dager
Snitt utetemp: -1 OC

Telt på 1000* kvm
7 meter takhøyde
2 stk kokoverk

7200 liter diesel på 6 dager
Snitt utetemp: +5 OC
Ca 450% merforbruk uten temperaturjustering!



Harstad Bygg Entreprenør AS
Areal: 2000 m2 etter oppvarming
Utetemp:   -10°C
Innetemp:   15°C

Målt forbruk over tid:

>80% reduserte utslipp målt mot tradisjonell 
dieseloppvarming der man ikke har andre 
alternativer.

Mulig å redusere ned til under 5% vha. biodiesel 
dersom man ikke har fjernvarme eller elektrisitet.

Rene bygg med G4/F7 filter – arbeidsmiljø i fokus!

Miljøvennlig byggvarme/-tørk



HeatWork vinner av
Byggenæringens Innovasjonspris og miljøpriser for CliWi®



HeatWork med årets nyheter!

HW X2 – Double Power!
• Samme størrelse – men nå med 206 kW i to separate kretser!
• Opptil 90% reduksjon i forbruk, enda mer med biodiesel
• Allerede lansert i standard utgave og bestått kundetesting
• Kommer snart som Hybrid og 100% Electric ved etterspørsel



HeatWork med årets nyheter!

Elektrisk CliWi:
• 18 kW
• 230v/400v
• Lavere vekt
• Lavere støy
• Opptil 30% høyere 

temperaturløft*
*preliminær testing mot alternativer



HeatWork med årets nyheter!

Spesialtilpasset løsning for økt bruk 
mot andre væskebårne anlegg:
• Komplett lukket system for 

maksimal effekt og minimal 
tidsbruk

• Kraftig pumpe for å drive lukket 
dryppfritt og frostsikret system

• Plug & play med hurtigkuplinger*
*Camlock dersom ønskelig

• Tilpassede slangevogner for rask 
oppkobling og logistikk

• Patentert CliWi®-teknologi 



fossil- & 
utslippsfrie 
byggeprosessen

Samme utstyr 
til en mengde oppgaver
gjennom hele den 

Takk for oppmerksomheten!


