
POWERHEAT – Innovatieve voorverwarmer
De POWERHEAT voorverwarmer voor (diesel)motoren is een compacte, elektrische
circulatievoorverwarmer. Het robuuste en hoogwaardige systeem maakt gebruik van een
nieuwe en innovatieve verwarmingstechniek. De compacte en solide voorverwarmer met
groot aluminium verwarmingsoppervlak is zeer schokbestendig en verlengt de levensduur
van zowel de motor als de vloeistoffen. De POWERHEAT voorverwarmer is ontworpen
voor gebruik in allerlei toepassingen, zoals energieopwekking, scheepvaart, industrie,
spoorweg, automotive, on- en offshore, on- en off-highway, etc.



Techniek
De POWERHEAT verwarmingselementen zijn ingesloten in een
gegoten aluminium behuizing met teflon coating. De aluminium
behuizing voorkomt direct contact tussen de verwarmingselementen
en vloeistof en vormt een groot verwarmingsoppervlak. Dit grote
oppervlak zorgt voor een betere warmteoverdracht en minder
“extern” warmteverlies in vergelijking tot traditionele voorverwarmers.
Daarnaast voorkomt de teflon coating erosie van de koelvloeistof op
het aluminium.

Duurzaamheid
Het compacte en robuuste systeem is zeer schokbestendig en
doordat de verwarmingselementen ingesloten zijn in aluminium is er
geen risico op verbranding van de elementen. Doordat er geen direct
contact is tussen de vloeistof en verwarmingselementen verouderen
de vloeistoffen minder snel en is het systeem corrosievrij. Dit is
voordelig voor de levensduur van zowel de vloeistoffen als de motor.

Compact systeem met groot aluminium verwarmingsoppervlak
Geen direct contact tussen de verwarmingselementen en
vloeistof, dus geen risico op verbranding van de elementen en
geen corrosie
De teflon coating voorkomt erosie van de koelvloeistof op het
aluminium
Verlengt de levensduur van zowel de motor als de vloeistoffen
Hoge schokbestendigheid dankzij solide behuizing

Voordelen

Over PowerHeat BV
PowerHeat BV is opgericht als reactie op de marktvraag naar
gespecialiseerde (motor)voorverwarming. We leveren verwarmings-
oplossingen voor diesel, brandstof, koelvloeistof, olie, andere
vloeistoffen, accu’s, cabines en meer. Alle systemen dragen bij aan
het verbeteren van motorstarts, verminderen van motorslijtage,
verminderen van brandstofverbruik, verlengen van de
acculevensduur en verminderen van milieuschade. Naast
POWERHEAT leveren we (voor)verwarmingsproducten van alle
toonaangevende merken: Phillips & Temro (Carlor en Zerostart),
Calix, Hotstart en Hilzinger.
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