
Exempel: 140m² hus i Skåne, medel utetemperatur 4 °C, byggår 2000, 
0,025 KW/qm * 140qm * 8 timmar * 210 dagar = ca 5880 kWh

nybyggt små hus
eco2heat infraröda värmare är 
en platsbesparande lösning och 
nödvändig för effektiv och kost-
nadseffektiv uppvärmning i små 
bostadsutrymmen såsom lillhus, 
boendecontainrar och trädgårdshus.

Genom att välja eco2heat-värmare kan 
energiförbrukningen minskas till 18-20 
watt per kvadratmeter, vilket motsvarar 
3000-5000 kWh för ett välisolerat 140m² 
nytt hus under uppvärmningsperioden, 
vilket gör det otroligt energieffektivt.

historiska byggnader
Historiska byggnader kräver särskild uppmärk-
samhet när det gäller uppvärmningslösningar. 
Traditionella uppvärmningssystem kan vara 
svåra att installera och kan till och med orsaka 
skador på byggnaden. Våra eco2heat-värmare 
erbjuder en unik lösning som är både effektiv 
och säker för denna typ av byggnader.

Eco2Heat infraröda värmare är energief-
fektiva, kostnadseffektiva och ger kunder-
na en bekväm inomhusklimat. Restaurang-
er och hotell kan spara på energikostnader 
och minska sin koldioxidavtryck genom att 
använda Eco2Heat värmare.

hotell och restauranger verkstäder och hallar

båtar och husvagnar
eco2heat-uppvärmare är idealiska för båtar 
och husvagnar eftersom de är kompakta, 
effektiva och förbrukar mindre energi än 
traditionella uppvärmningssystem, vilket 
är särskilt fördelaktigt för utrymmen med 
begränsade strömkällor.

Byta ut... (Olja, Gas, El)
Vill du bli av med gas-, olje- eller dyra 
elvärme? Då är vår uppvärmning precis 
rätt för dig! Det är en idealisk lösning för 
övergången till ett energieffektivt och mil-
jövänligt värmesystem. Med våra värmare 
kan du spara mycket pengar jämfört med 
gamla ineffektiva värmesystem.

Extra uppvärmning

co2heat värmare är en idealisk 
lösning för produktionshallar, med 
specialiserade värmare utformade 
för detta ändamål. Våra värmare 
avger värme där det behövs och 
garanterar därmed en varm och 
bekväm miljö för arbetarna, oavsett 
takhöjden.

Är det fortfarande för kallt trots din 
uppvärmning? Eller vill du spara pen-
gar? Inga problem. Vi har värmare 
som fungerar som kompletterande 
uppvärmning.
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