
Μη φοβάσαι
το χειµώνα!

LG Therma V
Αντλίες Θερµότητας για 
εξοικονόµηση ενέργειας
έως και 80%
Ολοκληρωµένες λύσεις θέρµανσης, ψύξης και παραγωγής

ζεστού νερού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών

οικιών, κτιρίων και επαγγελµατικών εγκαταστάσεων

Τι είναι;
Οι αντλίες θερµότητας Therma V της LG Electronics διαθέτουν προηγµένη τεχνολογία 
και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και αποτελούν την πιο οικονοµική και ασφαλή 
λύση για τη θέρµανση και τον κλιµατισµό για οικιακές και επαγγελµατικές 
εφαρµογές. Οι ολοκληρωµένες λύσεις Therma V διατηρούν την ιδανική θερµοκρασία 
σε χώρους και εγκαταστάσεις, ενώ είναι ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτικές και 
φιλικές προς το περιβάλλον, εξοικονοµώντας ενέργεια και κόστος έως 80%. Τα 
µοντέλα της LG βρίσκονται στη λίστα µε τις επιλέξιµες αντλίες θερµότητας για το 
πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», διαθέτοντας τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησης για την προµήθεια και εγκατάστασή τους έως και 70% της 
συνολικής τους αξίας. 

Πώς λειτουργούν;
Με ειδική τεχνολογία προκειµένου να παράγουν θερµότητα, αντλούν την ενέργεια που 
υπάρχει στον αέρα του περιβάλλοντος και τη µεταφέρουν στη συνέχεια στο νερό, έτσι 
ώστε να θερµάνουν τους επιθυµητούς χώρους. Η λειτουργία τους είναι τέσσερις 
φορές πιο αποτελεσµατική σε σχέση µε ένα παραδοσιακό σύστηµα λέβητα 
πετρελαίου, ενώ προσφέρει πολύ µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρηµάτων και 
ενέργειας, καθώς βασίζεται στον ατµοσφαιρικό αέρα και την ηλεκτρική ενέργεια. Η 
εγκατάσταση των αντλιών θερµότητας Therma V της LG είναι εύκολη, απαιτώντας 
µόνο 1-2 µέρες για να ολοκληρωθεί, ενώ τα έξοδα συντήρησής τους είναι ελάχιστα.

Για ποιες περιπτώσεις;
Ειδικά σχεδιασµένες για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες κτιρίων για
θέρµανση, κλιµατισµό και παροχή ζεστού νερού κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, οι αντλίες θερµότητας Therma V της LG ταιριάζουν τόσο σε νέες, 
όσο και σε ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι συµβατές 
µε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης και καλοριφέρ, µε boiler και 
ηλιακά πάνελ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του παραδοσιακού 
συστήµατος θέρµανσης (λέβητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου) ως 
ενισχυτική πηγή σε ακραίες περιπτώσεις. Τέλος, διαθέτουν αθόρυβη λειτουργία
και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, εκπέµποντας µειωµένη ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα. Επιπλέον, τα προηγµένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν 
γρήγορη ανταπόκριση στις καιρικές µεταβολές και λειτουργούν µε ασφάλεια και 
αξιοπιστία. 

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόµηση που προσφέρουν οι αντλίες θερµότητας 
LG Therma V µέσω της ειδικής εφαρµογής της LG Heat Pumps Energy Saving Calculator

http://www.lg.com/gr/microsite/energy-saving/antlies-thermotitas.m

