
Inverter Λειτουργία Save 

Λειτουργία Lock  Υγιεινό Φίλτρο 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: KEROSUN INVERTER ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος V/~Hz 230V/50Hz 

Τύπος Προγραμματιστή   Ηλεκτρονικός 

Απόδοση GCV BTU 17.060 

Απόδοση NCV BTU 16.040 

Εύρος απόδοσης BTU 5.300 – 17.060 

Ενεργειακή Απόδοση  Α 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου Lt 7.6 

Κατανάλωση καυσίμου Hi/Low Lt/h 0.151 – 0.484 

Κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία Watt/h 23 

Διαστάσεις Συσκευής  ΥxΠxΒ mm 445x550x328 

Χρώμα  Crystal Silver 

Καθαρό Βάρος kg 13.5 

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-56 

EAN  BAR CODE  4963505731083 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ LC-55 

Κωδ. Είδους Περιγραφή Είδους ΧΕΑ προ ΦΠΑ 

10.LC56 FAN HEATER INV.LC-56 KEROSUN 1,69 € 



  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

▪ Λειτουργία Inverter Για καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας  

▪ Κλείδωμα Λειτουργιών Κλειδώστε τις λειτουργίες της συσκευής και αποφύγετε την κατά 

λάθος χρήση από παιδιά ή κατοικίδια 

▪ Ηχητικό και οπτικό σήμα προειδοποίησης για γέμισμα ρεζερβουάρ Δέκα λεπτά πριν 

αδειάσει το ρεζερβουάρ, λαμβάνετε ανά δύο λεπτά ηχητική και οπτική ειδοποίηση  

▪ Αυτόματη Απενεργοποίηση Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση της 

συσκευής όταν αυτή λειτουργεί συνεχόμενα για 69 ώρες  

▪ Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα σε 

περίπτωση ανατροπής της 

▪ Ηλεκτρονική ανάφλεξη Το μόνο που χρειάζεται για την ενεργοποίηση της συσκευής είναι 

το πάτημα ενός πλήκτρου 

▪ Ηλεκτρονική οθόνη ένδειξης λειτουργιών Επιλέξτε και ρυθμίστε εύκολα, μέσω της 

ηλεκτρονικής οθόνης, τις επιθυμητές λειτουργίες της συσκευής  

▪ Λειτουργία Save Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία όταν η θερμοκρασία δωματίου ξεπεράσει την 

ρύθμιση κατά 3oC, η θερμάστρα σταματά τη λειτουργία της και ενεργοποιείται εκ νέου 

όταν η θερμοκρασία φτάσει ξανά το επιθυμητό ρυθμιζόμενο επίπεδο  

▪ Λειτουργία Extension Η θερμάστρα παρατείνει τον εναπομείναντα χρόνο λειτουργίας της 

κατά 60 λεπτά λειτουργώντας στο χαμηλό επίπεδο θέρμανσης 

▪ Ενσωματωμένο βεντιλατέρ Το ενσωματωμένο βεντιλατέρ ενισχύει την προώθηση του 

ζεστού αέρα θερμαίνοντας το χώρο γρηγορότερα   

▪ Πολλαπλό σύστημα καθαρισμού: 

▪ Αυτοκαθαρισμός Καυστήρα Ο καυστήρας παραμένει πάντα καθαρός, εξασφαλίζοντας έτσι 

τη μέγιστη και αποδοτικότερη θέρμανση του χώρου 

▪ Υγιεινό Φίλτρο Συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, προστατεύει τη συσκευή και φιλτράρει τον 

αέρα 

▪ Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης. Ρυθμίστε την αυτόματη έναρξη ή τερματισμό λειτουργίας 

της συσκευής βάσει προκαθορισμένης ώρας και εξοικονομήστε περισσότερη ενέργεια  

▪ Ηλεκτρονική ένδειξη και αναγνώριση σε περίπτωση βλάβης Εύκολη αναγνώριση τύπου 

βλάβης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής  

▪ Ψηφιακή ένδειξη Ώρας και Θερμοκρασίας Ελέγξτε εύκολα από την ηλεκτρονική οθόνη 

ενδείξεων λειτουργιών την ώρα, τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει ως επιθυμητή και την 

πραγματική θερμοκρασία του χώρου.  

▪ Πρακτική χειρολαβή Για εύκολη μεταφορά της θερμάστρας σας 

▪ Ειδική βάση Για μεγαλύτερη ασφάλεια 
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