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W 2009 r. ze struktur LG Electronics została wydzielona niezależna kategoria biznesowa o
nazwie LG Electronics Air Conditioning Company (LG AC). Na targach Chillventa 2010 po raz
pierwszy LG AC zaprezentowało się jako dostawca integralnych systemów oraz producent
kluczowych komponentów dla rozwiązań biznesowych. 
       
Jako globalna firma LG AC oferuje gotowe rozwiązania z zakresu ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji (HVAC). Poza nowościami oferowanymi w zakresie rozwiązań dla domu,
klimatyzatorami komercyjnymi i przemysłowymi, LG AC przedstawiło również rozwiązania
energooszczędne w postaci paneli solarnych (ogniwa fotowoltaiczne), oświetlenia typu LED i
plazmowego oraz kompletnych systemów zarządzania budynkami – które dopełniać będą ofertę
LG AC, a jednocześnie wyznaczają kierunek rozwoju dla globalnych dostawców HVAC. 

Klimatyzatory dla domu

 Od 2000 r. LG Electronics Air Conditioning Company jest jednym z największych dostawców
na światowym rynku klimatyzatorów domowych. Oszczędność energii, cicha praca, unikalne
funkcje oraz stylowy design to znaki rozpoznawcze klimatyzatorów LG. Najnowsze modele
Inverter wprowadzone na rynek w 2010/2011 r. osiągają jeden z najniższych poziomów
emitowanego hałasu – tylko 19 dB. Klimatyzatory Inverter zużywają teraz o 60% mniej energii
elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów On/Off. Dalsze udoskonalenia
dotyczą systemów filtracji. Sprawność oczyszczania powietrza z wirusów i alergenów jest teraz
na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas.

         

  
      

Klimatyzatory komercyjne

 Typoszereg klimatyzatorów komercyjnych oferowanych przez LG AC znajduje zastosowanie
we wszystkich typach budynków bez względu na ich kubaturę. Najnowszym rozwiązaniem
koncernu jest stworzone od podstaw systemy Multi V III. Trzecia generacja systemów Multi V
jest jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań w klasie systemów VRF. Nowe
sprężarki, nowe wentylatory, nowa konstrukcja oraz nowe unikalne rozwiązania układów
freonowych powodują, iż współczynnik wydajności COP osiąga poziom 4,6 podczas pracy
urządzenia w trybie grzania. Multi V III zużywa o 20% mniej energii w porównaniu do
poprzednika, a ilość miejsca zaoszczędzonego na posadowienie jednostek zewnętrznych
zredukowano o 38%. Dzięki rozwiązaniom takim jak Multi V III, nowym wysokowydajnym
agregatom H-Inverter z serii CAC, rekuperatorom ECO-V, udoskonalonym powietrznym
pompom ciepła Therma V – LG umacnia swoją pozycję wśród dostawców HVAC.
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        Rozwiązania LG AC zapewnia również optymalne rozwiązania z zakresu sterowania i komunikacji dladomów, hoteli, biur i innych budynków komercyjnych. Firma postanowiła skomercjalizowaćintegrację systemów dla domów. Systemy HMS (Home Management Solution) zapewniająłatwy dostęp i integrację wszystkich urządzeń cyfrowych. Systemy BMS (Building ManagementSystem) zapewniają efektywne zarządzania systemami budynków w powiązaniu z systemamiHVAC. Rozwiązania dla Hoteli umożliwiają użycie jednego systemu dla zarządzaniapomieszczeniami tj. pokojami dla gości czy lobby.         

         Wszystkie wyżej opisane produkty i rozwiązania będą dostępne w polskim oddziale LG AC wofercie produktowej 2011/2012.         
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