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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG představilo nové a ještě úspornější klimatizace systému VRF 

 
 

PRAHA, 31. 1. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem 

a technologickým inovátorem v klimatizacích, představila na výstavě AHR EXPO 2012 novou 

generaci klimatizací systému VRF nazvanou Multi V III. 

 

V americkém Chicagu probíhala ve dnech 23. – 25. ledna 2012 výstava zaměřená na topení, větrání 

a klimatizace – AHR EXPO 2012. Právě zde společnost LG představila množství klimatizací 

určených především pro komerční použití, včetně nové generace Multi V III klimatizací systému 

VRF. 

 

„Neustále pracujeme na zvyšování účinnosti našich klimatizací, Multi V III je pak názornou ukázkou 

dostupných technologií v jednom produktu. Právě tato nová generace klimatizací by nám měla 

pomoci zvýšit celosvětový prodej o 10 %,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti 

LG Electronics CZ. 

 

Největší výhodou Multi V III klimatizací je šetrnost k životnímu prostředí díky velmi nízkým 

energetickým nárokům. Institut pro klimatizace, topení a chlazení (Air-Conditioning, Heating and 

Refrigeration Institute - AHRI) potvrdil vynikající energetickou účinnost těchto klimatizací. Díky 

novým kompresorům je snížena energetická spotřeba o 14 %, podle IEER hodnocení dokonce o 

impozantních 21,8 %. Nová řada klimatizací získala prestižní certifikaci CarbonFree® (číslo 

ARUN072DT3) od světové autority Carbonfund.org. Instalace nových Multi V III klimatizaci je 

mnohem jednodušší. Při instalaci je prodloužena povolená délka trubek, a to jak v horizontálním, tak 

vertikálním směru. Změna výšky nemá vliv na energetickou účinnost klimatizace. 

 

Kromě klimatizací představila společnost LG také Building Management Solution (BMS), což je 

komplexní řešení pro správu klimatizací v budovách. Tento komplexní systém se stará nejen o řízení 
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klimatizací, ale kompletně o vzduchotechniku, rekuperaci tepla a vše, co souvisí s energetickým 

řízením budov. 

LG na výstavě oznámilo partnerství se společností Intertek, mezinárodní společností poskytující 

certifikace, kontroly, inspekce a audity. Výsledkem spolupráce je, že LG bude vyvíjet produkty, 

které splňují přísné energetické požadavky této společnosti. 

 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické 

inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na 

českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do 

pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 

pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 

zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celosvětové skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 

provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 

V roce 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 

kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


