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Firma LG Electronics (LG) otrzymała certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez
europejską organizację Eurovent dla zaawansowanego systemu klimatyzacji Multi V IV (VRF).
Eurovent, jeden z najbardziej znanych programów certyfikacji produktów w Europie, zbiera i
publikuje dane statystyczne i techniczne dotyczące wydajności urządzeń
klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz chłodniczych.
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Współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (EER) sięgający do 4,83 oraz
współczynnik efektywności w trybie ogrzewania (COP) sięgający do 5,32 w jednostkach VRF
marki LG gwarantuje użytkownikom znaczne oszczędności energii. LG Electronics oferuje
obecnie najbardziej efektywną technologię VRF powietrze-powietrze wśród obecnych na rynku
produktów o mocy 14HP i 16HP. Parametry systemu Multi V IV wyróżniają się w obu trybach
pracy: chłodzenia i ogrzewania. Certyfikat Euroventu dla systemów VRF marki LG jest dostępny
na stronie internetowej Euroventu.

  

 2 / 4



LG otrzymało certyfikat Euroventu dla technologii VRF
Wtorek, 31 Marzec 2015 00:00

    Firma LG dostarczając systemy Multi V IV z tak wysokimi wskaźnikami efektywnościenergetycznej, pomaga obniżyć koszty eksploatacji oraz zmniejsza całkowite zużycie energiiprzez użytkownika. Imponujące parametry EER i COP dla systemów Multi V IV potwierdzająogromne zaangażowanie i wkład firmy LG w opracowanie i wdrożenie najnowszych osiągnięćtechnologii w dziedzinie klimatyzacji.    Wszystkie rozwiązania LG Multi V IV w zakresie czterech kluczowych dla technologii VRFobszarów: sprężarki, wymienniki ciepła, olej i czynnik chłodniczy, zostały zaprojektowane w celuzwiększenia efektywności energetycznej. Te innowacyjne rozwiązania umożliwiają systemomMulti V IV pracę na poziomie, który jest osiągalny przez nieliczne systemy VRF aktualniedostępne na rynku.    
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      Pierwszy certyfikat Euroventu został przyznany w 1993 roku i miał za zadanie służyć jakoniezależna, obiektywna ocena produktu w celu zapewnienia konsumentom dostępu dowiarygodnych parametrów dotyczących jego wydajności. Jedna z najstarszych i największychna świecie organizacji certyfikujących produkty branży HVAC – Eurovent, od 2014 roku objąłswoją certyfikacją również systemy klimatyzacji VRF.    "Firma LG jest dumna, że jest jednym z pierwszych producentów, którego systemy VRFotrzymały certyfikat Euroventu", powiedział Jae Sung Lee, Prezes Systemów Klimatyzacji (LGSAC, Seul, Korea). "LG od dłuższego czasu dążyło do wykorzystania swojegotechnologicznego know-how, w celu zapewnienia przełomowych, energooszczędnychrozwiązań. Dzięki temu powstała IV generacja systemu Multi V, który został doceniony zadoskonałą efektywność energetyczną, która odpowiada wymogom zrównoważonego rozwoju.Zbudowani tym sukcesem stawiamy sobie wyzwanie, aby firma LG była dostawcą najlepszychproduktów HVAC i rozwiązań energetycznych zarówno dziś, jak i w przyszłości".      LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. jest światowym liderem wśród producentów oferujących nowatorskietechnologie w dziedzinie elektroniki, komunikacji mobilnej oraz sprzętu AGD, zatrudniając82000 pracowników w 119 miejscach na całym świecie. W 2013 r. globalna sprzedaż LGosiągnęła poziom 53,10 mld USD. Firma składa się z czterech kategorii biznesowych - HomeEntertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution, oraz VehicleComponents - i jest jednym z największych na świecie oraz wiodących producentów płaskichtelewizorów, urządzeń mobilnych, klimatyzatorów, pralek i lodówek. LG Electronics jestPartnerem Roku 2014 – w programie ENERGY STAR. Więcej informacji na temat firmy LGElectronics dostępne na stronie www.LGnewsroom.com  .    LG Electronics Home Appliance & Air Solution CompanyLG Electronics Home Appliance & Air Solution Company jest światowym liderem w dziedziniesprzętu AGD, klimatyzacji oraz systemów VRF. Firma tworzy kompleksowe rozwiązania dladomu na podstawie wiodących technologii w branży. LG stawia sobie za cel ułatwianie życiakonsumentów na całym świecie, dostarczając doskonale zaprojektowane produkty w tymlodówki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, odkurzacze, sprzęt do zabudowy,klimatyzatory, oczyszczacze powietrza i osuszacze. Wszystkie te produkty zapewniają większąwygodę, doskonałą wydajność, duże oszczędności oraz korzyści zdrowotne. Więcej informacjint. produktów LG dostępne na stronie www.LG.com .    
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