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Η ΤΟΥΟΤΟΜΙ Co LTD το 1952 

κατασκεύασε την πρώτη παγκοσμίως 

φορητή κουζίνα με καύσιμο κηροζίνης,

η οποία υπήρξε και η βάση της ανάπτυξης 

του κλάδου θέρμανσης με κηροζίνη. 

Μέσα στα επόμενα 68 χρόνια όχι μόνο 

ηγήθηκε αυτής της κατηγορίας,

αλλά αναπτύχθηκε με καινοτόμες 

εφαρμογές και σε άλλα προϊόντα

και ηλεκτρικές συσκευές. 

Στην Ελλάδα από το 1987, οι θερμάστρες 

καθαρού πετρελαίου ΤΟΥΟΤΟΜΙ 

διανέμονται με το brand KEROSUN.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος είναι η 

εταιρεία του Ομίλου Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε. 

Η δέσμευση και επίτευξη του στόχου 

για την κατασκευή προϊόντων υψηλής 

πιστότητας και ποιότητας, ικανοποιούν 

όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών 

σε όλες τις χώρες που συναλλάσσεται 

παγκοσμίως. 

Αρχή του Ομίλου ΤΟΥΟΤΟΜΙ είναι: 

«Αφοσίωση στην ανάπτυξη προϊόντων 

κορυφαίας ποιότητας», εφαρμόζοντας 

πάντα την επιχειρηματική της φιλοσοφία, 

«Μοιραζόμαστε στιγμές χαράς στην 

καθημερινή ζωή».

Ο ιαπωνικός Όμιλος συνεχίζει την 

έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή 

προϊόντων με σκοπό την αποδοτικότητα, 

την ασφάλεια και την άνεση, που είναι

σε αρμονία με την οικολογική συνείδηση. 

Έχει συνδέσει ήδη από το 1949 το όνομά 

του με την αξιοπιστία και την ποιότητα

στο σχεδιασμό και την παραγωγή 

προϊόντων υψηλής απόδοσης, αλλά και 

τη δημιουργία ενός απόλυτα φιλικού 

περιβάλλοντος για τους καταναλωτές.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

/ Προφίλ Εταιρείας /
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/ Γιατί να επιλέξετε Κerosun /

ΥΨΗΛΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

(*) Αφορά στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών - Πειραιώς & Θεσσαλονίκης.

1. Ιαπωνική τεχνολογία για την ιδανική 

λύση θέρμανσης από ένα δωμάτιο

έως ένα ολόκληρο σπίτι (από 20 τ.μ

έως 100 τ.μ). 

2. Υψηλές αποδόσεις και απόλυτη 

αυτονομία με ή χωρίς ρεύμα.

3. Εξοικονόμηση κατανάλωσης 

λόγω της τεχνολογίας inverter. 

4. Κατ’ οίκον επίδειξη προϊόντος και 

παράδοση καυσίμου στις θερμάστρες 

κηροζίνης(*).  

5. Επιλογή του προϊόντος που ταιριάζει 

στις μοναδικές ανάγκες του δικού σας 

χώρου. 
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>> Οι εκπληκτικές δυνατότητες του πλήρως ελεγχόμενου από μικροϋπολογιστή συστήματος, 
σε συνδυασμό με την ασυναγώνιστη θερμαντική δύναμη του πετρελαίου, δημιουργούν στο 
χώρο σας ιδανικές συνθήκες θέρμανσης στον ελάχιστα δυνατό χρόνο. Λόγω της τεχνολογίας 
inverter, επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση θέρμανσης, με τη χαμηλότερη κατανάλωση 
ρεύματος & καυσίμου.

Θερμάστρες Πετρελαίου
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/ Fan Heater Inverter /

/ Κλείδωμα λειτουργιών
Με το κλείδωμα όλων των λειτουργιών 
προφυλάξτε τα παιδιά σας και νιώστε μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

/ Ηχητικό και οπτικό σήμα
Δέκα λεπτά πριν αδειάσει το ρεζερβουάρ, 
λαμβάνετε ανά δύο λεπτά ηχητική και οπτική 
ειδοποίηση.

/ Σύστημα ασφαλείας σε 
περίπτωση ανατροπής
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα 
σε περίπτωση ανατροπής.

/ Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Το μόνο που χρειάζεται για την ενεργοποίηση 
της συσκευής είναι το πάτημα ενός κουμπιού.

/ Ηλεκτρονική οθόνη ένδειξης 
λειτουργιών
Επιλέξτε και ρυθμίσετε εύκολα, μέσω της 
ηλεκτρονικής οθόνης, τις επιθυμητές λειτουργίες 
της συσκευής.

/ Ενσωματωμένο βεντιλατέρ για 
ταχύτερη θέρμανση
Το ενσωματωμένο βεντιλατέρ ενισχύει την 
προώθηση του ζεστού αέρα θερμαίνοντας 
το χώρο γρηγορότερα.

/ Χρονοδιακόπτης
Προγραμματίστε την ώρα αυτόματης έναρξης 
λειτουργίας της συσκευής.

/ Ηλεκτρονική ένδειξη και 
αναγνώριση σε περίπτωση βλάβης
Εύκολη αναγνώριση τύπου βλάβης, σε περίπτωση 
δεισλειτουργίας της συσκευής.

/ Αυτόματη Απενεργοποίηση
Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη 
απενεργοποίηση της συσκευής όταν αυτή 
λειτουργεί συνεχόμενα για πάρα πολλές ώρες.

/ Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού 
του 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.

/ 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.

>> Βασικά Χαρακτηριστικά

made in Japan
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OΦΕΛΗ >>
Aυτόματος τερματισμός της συσκευής 
μετά από 50 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Παράταση του υπολειπόμενου χρόνου
λειτουργίας από 10 min σε 60 min με την
χρήση του πλήκτρου “extention”.

Χρονοδιακόπτης: Εβδομαδιαίος με δυνατότητα 
ρύθμισης 3 προγραμμάτων/ημέρα.

Λειτουργία Save: Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία 
εξοικονόμησης καυσίμου, ρυθμίζοντας αυτόματα
την απόδοση της βάσει της θερμοκρασίας δωματίου 
και της ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας.

> Απόδοση (ΒΤU/h)  5.323 - 17.060

> Χωρητικότητα (Lt)  0.15 - 0.48

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  90

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  44.5x55x32.8 

> Βάρος (kg)  13.5

/ LC 55 /

FAN HEATER

νέο
προϊόν
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FAN HEATER

OΦΕΛΗ >>
Aυτόματος τερματισμός της συσκευής μετά από 

69 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Παράταση του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας 
από 10 min σε 90 min με την χρήση του πλήκτρου 

“extention”.

Λειτουργία Save: Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία 
εξοικονόμησης καυσίμου, ρυθμίζοντας αυτόματα 

την απόδοση της βάσει της θερμοκρασίας 
δωματίου και της ρύθμισης επιθυμητής 

θερμοκρασίας.

> Απόδοση (ΒΤU/h)  3.800 - 14.300

> Χωρητικότητα (Lt)  0,10 - 0,40

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  75

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  43.7x43.5x31.5 

> Βάρος (kg)  11.5

/ LC 44 /

INVERTERS

νέο
προϊόν
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OΦΕΛΗ >>
Aυτόματος τερματισμός της συσκευής
μετά από 65 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
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> Απόδοση (ΒΤU/h)  2.900 - 11.000

> Χωρητικότητα (Lt)  0,08 - 0,31

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  57

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  42.8x37.6x29.6 

> Βάρος (kg)  8

/ LC 33 /
νέο

προϊόν
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>> Με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής τους, οι θερμάστρες Wick Type της Kerosun 
αποτελούν την πλέον οικονομική και ποιοτική επιλογή θέρμανσης. Παρέχουν ασφάλεια, 
υψηλή θερμαντική απόδοση και εύκολη μετακίνηση χάρη στην ειδική χειρολαβή τους. 
Διατηρείστε την αυτονομία σας στη θέρμανση, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Θερμάστρες Πετρελαίου
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/ Wick Type /

/ Κυκλική διάχυση θερμότητας
Ζεσταθείτε γρήγορα σε όποιο σημείο του δωματίου και αν βρίσκεστε.

/ Αυτόματη ανάφλεξη με διακόπτη
Με το πάτημα ενός διακόπτη ενεργοποιήστε τη συσκευή εύκολα και γρήγορα.

/ Δείκτης ποσότητας καυσίμου
Παρακολουθώντας το δείκτη ποσότητας καυσίμου δεν θα μείνετε ποτέ χωρίς καύσιμο.

/ Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, σε περίπτωση ανατροπής.

/ Προστατευτική σχάρα στον κορμό της θερμάστρας
Χάρη στην προστατευτική σχάρα που την περιβάλλει, η θερμάστρα είναι ακίνδυνη 
σε περίπτωση επαφής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

/ Ποιότητα φιτιλιού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Η ποιότητα του φιτιλιού επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση του καυσίμου,
εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του και την τέλεια καύση.

/ Διπλό τοίχωμα στο δοχείο καυσίμων για μεγαλύτερη ασφάλεια
Το διπλό τοίχωμα συγκρατεί οποιαδήποτε πιθανή διαρροή καυσίμου, 
παρέχοντας έτσι ασφάλεια και αποφυγή τυχόν ζημιών στο χώρο σας.

/ Λειτουργία χωρίς ρεύμα
Μέγιστη απόδοση, χωρίς εξάρτηση από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

>> Βασικά Χαρακτηριστικά

made in Japan
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WICK TYPE

OΦΕΛΗ >>
Διπλό τοίχωμα στο δοχείο καυσίμων 
για μεγαλύτερη ασφάλεια

/ OMNI-230G / type E

> Απόδοση (ΒΤU/h)  23.000

> Χωρητικότητα Δοχείου (Lt)  7.5

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  100

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  58.9x44x44 

> Βάρος (kg)  10.7
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WICK TYPE

OΦΕΛΗ >>
Διπλό τοίχωμα στο δοχείο καυσίμων 

για μεγαλύτερη ασφάλεια

/ OMNI-105G / type B

> Απόδοση (ΒΤU/h)  19.500

> Χωρητικότητα Δοχείου (Lt)  7,5

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  85

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  55.7x47.4x47.4 

> Βάρος (kg)  12
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PE

OΦΕΛΗ >>
Κρυστάλλινο θάλαμο καύσης για μέγιστη 
δυνατή θέρμανση

Διπλό τοίχωμα στο δοχείο καυσίμων 
για μεγαλύτερη ασφάλεια

> Απόδοση (ΒΤU/h)  9.500

> Χωρητικότητα Δοχείου (Lt)  6

> Μέγεθος Κάλυψης

 Χώρου (m2)  40

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  47.5x38.8x38.8 

> Βάρος (kg)  6.2

/ RAINBOW / type E
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>> Ζεσταθείτε οικονομικά με τα θερμαντικά KEROSUN Mica τελευταίας γενιάς. Χάρη στον 
πρωτοποριακό συνδυαστικό τρόπο κυκλοθερμικής και υπέρυθρης θέρμανσης, τώρα μπο-
ρείτε να επωφεληθείτε από την ταχύτερη θέρμανση του χώρου σας σε συνδυασμό με τη 
χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος που προκύπτει. Με τα θερμαντικά MICA δεν ξηραίνε-
ται ο αέρας, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα υγρασίας στον χώρο 
σας. Επιπλέον, επιτυγχάνεται υψηλή και ισομερής κατανομή του ζεστού αέρα και εξοικο-
νόμηση ενέργειας.

Θερμαντικά Ηλεκτρικής Εφαρμογής
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/ MICA /

/ Σύστημα προστασίας κατά του πάγου
Λειτουργείστε τη θερμαντική συσκευή ακόμα και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

/ Θερμική ασφάλεια για την αποφυγή υπερθέρμανσης και 
βραχυκυκλώματος
Προστατευτείτε χάρη στη θερμική ασφάλεια η οποία διακόπτει τη λειτουργία 
της συσκευής, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

/ Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Κρατήστε σταθερή την επιθυμητή θερμοκρασία καθ’όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής και εξοικονομήστε ενέργεια.

/ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία της συσκευής, μέσω της φωτιζόμενης λυχνίας.

/ Εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή
Έως και 50% σε σχέση με άλλες συμβατικές συσκευές θέρμανσης.

/ Αθόρυβη λειτουργία
Ζεσταθείτε χωρίς καμία ενόχληση θορύβου, κατά τη διάρκεια χρήσης 
της συσκευής στον χώρο.

/ Διπλό σύστημα θέρμανσης
Κυκλοθερμική για την θέρμανση του αέρα και Υπερύθρων 
για τη θέρμανση των δομικών υλικών.

>> Βασικά Χαρακτηριστικά
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OΦΕΛΗ >>
Εύχρηστη χειρολαβή και 
ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.000/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  64.8x61.7x23.2 

> Βάρος (kg)  5.6

/ KRMC 20 /

MICA
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MICA

OΦΕΛΗ >>
Εύχρηστη χειρολαβή και 

ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.000/1.500/2.500

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  64.8x71x23.2 

> Βάρος (kg)  6.1

/ KRMC 25 /
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OΦΕΛΗ >>
Δυνατότητα επιτοίχιας εγκατάστασης.

Εύχρηστη χειρολαβή και 
ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο.

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.250/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  57x80.3x24.8 

> Βάρος (kg)  4.8

MICA

/ KPMC 20 / δωματίου/μπάνιου
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OΦΕΛΗ >>
Εύχρηστη χειρολαβή

για εύκολη μετακίνηση.

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.000/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  29.2x81x23 

> Βάρος (kg)  4

/ KTMC 20 /

MICA
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>> Ο μοντέρνος και λειτουργικός σχεδιασμός των ηλεκτρικών καλοριφέρ λαδιού της 
Kerosun προσφέρει γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση. Αποτελούν την ιδανική λύση για 
παροχή θέρμανσης με μεγάλη διάρκεια. Η αθόρυβη λειτουργία τους, δίνει το πλεονέκτημα 
χρήση τους κάθε στιγμή της ημέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Θερμαντικά Ηλεκτρικής Εφαρμογής
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/ Καλοριφέρ Λαδιού /

/ Σύστημα προστασίας κατά του πάγου
Λειτουργείστε τη θερμαντική συσκευή ακόμα και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

/ Θερμική ασφάλεια για την αποφυγή υπερθέρμανσης 
και βραχυκυκλώματος
Προστατευτείτε χάρη στη θερμική ασφάλεια η οποία διακόπτει τη λειτουργία 
της συσκευής, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

/ Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Κρατήστε σταθερή την επιθυμητή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής και εξοικονομήστε ενέργεια.

/ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία της συσκευής, μέσω της φωτιζόμενης λυχνίας.

/ Ροδάκια μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση
Μεταφέρετε γρήγορα και εύκολα το καλοριφέρ σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε.

/ Υποδοχή για την τακτοποίηση του καλωδίου
Διατηρήστε το χώρο σας τακτοποιημένο, χρησιμοποιώντας την υποδοχή 
αποθήκευσης του καλωδίου.

>> Βασικά Χαρακτηριστικά
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> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  800/1.200/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  63,5x44x23,5 

> Βάρος (kg)  10

/ KON 09 /

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

OΦΕΛΗ >>
Υποδοχή για την τακτοποίηση
του καλωδίου

νέο
προϊόν
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ΛΑΔΙΟΥ

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  800/1.600/2.400

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  63,5x55x23,5 

> Βάρος (kg)  12.6

/ KON 12 /

OΦΕΛΗ >>
Υποδοχή για την τακτοποίηση

του καλωδίου

νέο
προϊόν
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/ KON 14 / 

OΦΕΛΗ >>
Υποδοχή για την τακτοποίηση
του καλωδίου

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  800/1.700/2.500

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  63,5x63x23,5 

> Βάρος (kg)  14.3
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νέο
προϊόν
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>> Με τις θερμάστρες Carbon, επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση θέρμανσης, με τη χαμη-
λότερη κατανάλωση ενέργειας. Η θέρμανση του χώρου πραγματοποιείται άμεσα. Το υλικό 
κατασκευής της είναι αρκετά ανθεκτικό και ο φωτισμός που εκπέμπει είναι διακριτικός, 
χωρίς να ενοχλεί.

Θερμαντικά Ηλεκτρικής Εφαρμογής
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/ Θερμάστρες Carbon /

>> Βασικά Χαρακτηριστικά

/ Εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλή απόδοση θέρμανσης σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, 
λόγω του στοιχείου ανθρακονήματος. 

/ Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, σε περίπτωση ανατροπής.

/ Θερμική ασφάλεια για την αποφυγή υπερθέρμανσης 
και βραχυκυκλώματος
Προστατευτείτε χάρη στη θερμική ασφάλεια η οποία διακόπτει τη λειτουργία 
της συσκευής, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

/ Ελαφριά κατασκευή & άνετη χειρολαβή
Μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή, στον χώρο που επιθυμείτε.

/ Λειτουργία περιστροφής
Περιστροφή της συσκευής για ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου.
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  ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  500/1.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  82.5x30x27

> Βάρος (kg)  3.2

/ KSC-960A /

OΦΕΛΗ >>
Λειτουργία περιστροφής 90° για ομοιόμορφη 
θέρμανση του χώρου

Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών
για δυνατότητα ρύθμισης αυτόματου 
τερματισμού λειτουργίας έως και 2 ώρες
από την έναρξη. 

νέο
προϊόν
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> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  500/1.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  80x30x30 

> Βάρος (kg)  2.5

/ CH-900 /

CARBON

OΦΕΛΗ >>
Λειτουργία περιστροφής 70° 

για ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου 

  ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
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/ KME-900M /

OΦΕΛΗ >>
Λειτουργία περιστροφής 80° 
για ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου

> Τάση (V)  230

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  450 /900

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  86x18.2x22.5 

> Βάρος (kg)  4
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>>  Η οικονομική λύση θέρμανσης. Επιλέξτε το αερόθερμο που ταιριάζει στις δικές σας 
ανάγκες, με απλή ή κεραμική αντίσταση και απολαύστε τη ζεστασιά τους με πολύ χαμηλό 
κόστος. Για τις κρύες ημέρες του χειμώνα και για μπάνιο με αρκετή υγρασία, επιλέξτε ένα 
από τα προϊόντα της σειράς Αερόθερμα Δωματίου/Μπάνιου της Kerosun, για χρήση τους 
σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού σας.

Θερμαντικά Ηλεκτρικής Εφαρμογής
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/ Αερόθερμα /

>> Βασικά Χαρακτηριστικά

/ Διακόπτης για τη ρύθμιση 
της επιθυμητής θερμοκρασίας 
Εξασφαλίστε το επίπεδο θέρμανσης που επιθυμείτε με το ρυθμιζόμενο διακόπτη.

/ Διακόπτης λειτουργιών
Επιλέξτε το επίπεδο θέρμανσης που επιθυμείτε. 

/ Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Κρατήστε σταθερή την επιθυμητή θερμοκρασία καθ’όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής και εξοικονομήστε ενέργεια.

/ Ανεμιστήρας
Επιλέξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα για δροσερό αέρα.

/ Θερμική ασφάλεια για την αποφύγη 
υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος
Προστατευτείτε χάρη στη θερμική ασφάλεια η οποία διακόπτει
τη λειτουργία της συσκευής, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. 

/ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία της συσκευής, μέσω της φωτιζόμενης λύχνιας.



38

> Τάση (V)  230

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.000/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  28x21x19 

> Βάρος (kg)  1.5

/ KNFJ-2000 /

 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

OΦΕΛΗ >>
Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση
ανατροπής. 

Εργονομικός σχεδιασμός.
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 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  750/1.500

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  24.3x22.6x16.4 

> Βάρος (kg)  1.8

/ KFC-70 /

OΦΕΛΗ >>
Κεραμικές αντιστάσεις.
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> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  800/1.200/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  29.5x22.8x15 

> Βάρος (kg)  1.45

/ KFH-809B / δωματίου

OΦΕΛΗ >>
Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση
ανατροπής. 

Λειτουργία περιστροφής 
για ομοιόμορφη θέρμανση.

 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

νέο
προϊόν
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> Τάση (V)  220-240

> Συχνότητα (Hz)  50

> Επίπεδα Θέρμανσης (Watt)  1.000/2.000

> Διαστάσεις ΥxΠxΒ (cm)  14.2x27.2x14.2 

> Βάρος (kg)  1.64

/ KBH-30 / δωματίου/μπάνιου

OΦΕΛΗ >>
Δυνατότητα επιτοίχιας εγκατάστασης.

Κατάταξη αδιάβροχης προστασίας IP23 
σε επιτοίχια θέση, IP20 σε επιδαπέδια θέση.

Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο. 

 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ
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>>
Χρήσιμες  
Συμβουλές

>> Ποια είναι τα ιδανικά επίπεδα
θερμοκρασίας ενός δωματίου;

Τα δωμάτια με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία 
αντενδείκνυνται και δεν είναι καθόλου υγιεινά. Μια 
φυσιολογική θερμοκρασία μεταξύ 20°C ~24°C, είναι 
ιδανική για να κρατήσετε το περιβάλλον ασφαλές, 
αποφεύγοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον πολλαπλασιασμό 
των μικροβίων.

>> Πώς αντιμετωπίζετε 
τη χαμηλή θερμοκρασία;
• Αερίζετε επαρκώς τους χώρους. 

• Μονώνετε σωστά παράθυρα & πόρτες. 

• Ανοίγετε τις κουρτίνες, τις ώρες όπου υπάρχει ηλιοφάνεια. 

• Ρυθμίζετε τον θερμοστάτη του καλοριφέρ στους περίπου  
 20°C (ανάλογα την περιοχή). 

• Κρατάτε σταθερά τον θερμοστάτη στους 15°C-16°C όταν  
 βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ώστε να διατηρείται ζεστό χωρίς  
 να καταναλώνετε πολλή ενέργεια.

• Πραγματοποιείστε τη σωστή συντήρηση των θερμαντικών  
 σωμάτων στον χώρο σας.

• Καταπολεμήστε την υγρασία κάνοντας σχολαστικό έλεγχο  
 σε κάθε γωνιά του σπιτιού σας.

>> Πώς λειτουργούν τα θερμαντικά MICA;
Τα θερμαντικά MICA χρησιμοποιούν έναν συνδυαστικό 
τρόπο κυκλοθερμικής και υπέρυθρης θέρμανσης. 
Μέσω της κυκλοθερμικής θέρμανσης ζεσταίνεται ο αέρας 
του δωματίου και μέσω της υπέρυθρης θέρμανσης 
ζεσταίνονται τα δομικά υλικά.

>> Πώς πρέπει να αποθηκεύσετε σωστά 
τη συσκευή σας;
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, θα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική της 
συσκευασία, σε όρθια θέση, σε χώρο σκιερό
και χωρίς υγρασία.

>> Ποιες οι βασικές διαφορές μεταξύ 
των θερμαστρών με φιτίλι και των 
ηλεκτρονικών;
• Οι θερμάστρες φιτιλιού (Wick Type) λειτουργούν 
χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος.
• Οι ηλεκτρονικές θερμάστρες (Fan Heater)
πρέπει να συνδεθούν στο ηλεκτρικό ρεύμα με πρίζα, 
με σκοπό να λειτουργήσουν τα ηλεκτρονικά μέρη τους 
(πλακέτες, αισθητήρες κλπ). 

Και στους δυο παραπάνω τύπους, η θέρμανση παράγεται 
μόνο από την καύση του καθαρού πετρελαίου θέρμανσης.

>> Τι είναι το καύσιμο Kerosun;
Το καύσιμο KEROSUN είναι κηροζίνη θέρμανσης
(καθαρό πετρέλαιο) ειδικών προδιαγραφών που παράγεται 
στα Ελληνικά διυλιστήρια σε συνεργασία και υπόδειξη της 
εταιρείας KEROSUN, ώστε να είναι απόλυτα κατάλληλο
για την άψογη λειτουργία των θερμαστρών, αποκλειστικά
για αυτή την χρήση.

>> Γιατί να επιλέξω καύσιμο Kerosun;
Αγοράζοντας σφραγισμένα δοχεία KEROSUN είστε σίγουροι 
για την ποιότητα, την ποσότητα και την καθαρότητα του 
καύσιμου που αγοράζετε.

>> Πώς θα αποθηκεύσετε τη θερμάστρα 
πετρελαίου το καλοκαίρι;
Αφαιρέστε πλήρως το καύσιμο από την θερμάστρα
με το ειδικό τρομπόνι και την αποθηκεύετε στο κουτί της.
Ποτέ μην αποθηκεύετε τη θερμάστρα πετρελαίου γεμάτη 
με καύσιμο.

>> Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές,
επισκεφθείτε το site www.kerosun.gr 
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>>
Υπηρεσίες
Τεχνικής
Υποστήριξης

>> Service Θερμαντικών 
Ηλεκτρικής Εφαρμογής

H 
θυγατρική του Ομίλου Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., 
ως ο Αποκλειστικός Εισαγωγέας των προϊόντων 
KEROSUN για την Ελλάδα, παρέχει ένα άρτια 
οργανωμένο και εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει 
καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή)
μεταξύ 09:00 - 17:00 με το τηλεφωνικό κέντρο 
της εταιρείας, προκειμένου ζητήσει βοήθεια 
ή καθοδήγηση, σχετικά με το χειρισμό της 
συσκευής που αγόρασε.
Επιπλέον, μπορεί να κλείσει ραντεβού για 
επισκευή, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης 
Κηφισού 6, 122 42 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5386490, Fax: 210 5313349
www.kerosun.gr
e-mail: srv@gedsa.gr

>> Υπηρεσίες Συντήρησης
Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης παρέχει
τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή
υπηρεσίες συντήρησης προς το χρήστη.
Η σωστή και ενδεδειγμένη συντήρηση των προϊόντων
είναι σημαντική γιατί συμβάλλει στην ομαλή και αποδοτική 
λειτουργία του, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

>> Δίκτυο Συνεργατών
Με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την
Ελλάδα που απαρτίζεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς,
η  εγγυάται υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης προς τον καταναλωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο συνεργατών 
ανά περιοχή, καλέστε στη γραμμή επικοινωνίας του Κέντρου 
Τεχνικής Υποστήριξης.

>> Service θερμαστρών καθαρού
πετρελαίου & Διανομής καυσίμου

Ένα άρτια καταρτισμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης
είναι στη διάθεσή σας και καλύπτει τις ανάγκες σας
από τη στιγμή αγοράς μιας θερμάστρας Kerosun 
και οποτεδήποτε χρειαστείτε. Μόλις αγοράσετε
τη θερμάστρα σας γνωστοποιείστε μας τα στοιχεία σας.

ADM τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:
ΑΘΗΝΑ: 210 5386300
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 308018

Με την αγορά της θερμάστρας σας και κατόπιν ραντεβού,
ο τεχνικός μας έρχεται στο χώρο σας και σας παρέχει δωρεάν επίδειξη 
λειτουργίας της συσκευής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Συντήρηση, καύσιμα, ανταλλακτικά, service.
Με ένα τηλεφώνημά σας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε
στο χώρο σας ή σε ένα από τα υποκαταστήματά μας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Μοσχάτο: Λευκάδος 13 & Λεβιδίου 1, TK. 183 46, Τηλ.: 210 5386300
Περιστέρι: Κολωνού 4, ΤΚ. 121 31, Τηλ.: 210 5386300
Αγ. Παρασκευή: Ακροπόλεως & Κρήτης 1, ΤΚ. 153 43, Τηλ.: 210 5386300
Θεσσαλονίκη: Βιτσέντζου Κορνάρου 8, ΤΚ. 542 48, Τηλ.: 2310 308018

www.kerosun.com.gr 

       /KerosunFuels           /kerosungr

>> Εγγύηση λειτουργίας 
Θερμαντικών Ηλεκτρικής 
Εφαρμογής & Θερμαστρών 
Πετρελαίου
Τα προϊόντα KEROSUN παρέχουν στο χρήστη
2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
Για την καλύτερη απόδοση & τη μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος, η εταιρεία
συνιστά τη σωστή συντήρηση σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή
που συνοδεύουν το προϊόν.



Λ. Κηφισού 6
ΤΚ. 122 42 Αιγάλεω
Τ: 210-53 86 400
F: 210-53 16 515
W: www.kerosun.gr
E: info@gedsa.gr

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Εξαιτίας συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορεί να τροποποιηθούν λόγω βελτίωσής τους, χωρίς προειδοποίηση.


