LG ПОКАЗА УЛТРА ЕФЕКТИВНИТЕ СИ HVAC И
ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ НА MCE 2014
Цялостното портфолио от технологични иновации на
LG впечатли международната аудитория на изложението
МИЛАНО, 21 март 2014 г. — LG Electronics (LG) показа пълно портфолио от отоплителни,
вентилационни, климатични (HVAC) и енергийни решения на Mostra Convegno Expocomfort
(MCE) 2014. Провеждащо се във Fiera Milano SpA в Милано, Италия от 18-21 март,
изложението дава възможност на посетителите да видят последните новости при
технологиите за климатичен контрол за бизнеса и дома, както и възобновяеми енергийни
продукти.
Под надслова Beyond Your Standard („Отвъд Вашия стандарт“), LG показа Multi V IV и
продукти от сериите Single и Multi Split в павилион 15, щанд C35 E28 на MCE 2014.
Използвайки
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информативни презентации, LG показа ключовите функции и технологии от основните си
продукти за 2014 г. на международната публика на събитието.
“LG е един от най-големите доставчици на HVAC и енергийни решения в световен мащаб
и става все по-популярен на европейските пазари,” каза Джае-сунг
Лий, президент на дивизията за климатични продукти в
компанията LG Air Conditioning and Energy Solution System.
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В зоната Multi V Highlight на щанда на LG компанията
показа Multi V IV - водещата си система за климатизация
(SAC). На изложението в Милано ще бъдат показани и VRF

решенията от инверторните серии на LG - Single и Multi Split. Създадени специално за
търговски обекти като офиси и магазини, двете серии гарантират ефективен контрол на
климата, увеличена издръжливост и страхотна сезонна енергийна ефективност. Освен
това, всички модели от Single и Multi Split имат новия сензор за контрол на температурата
и налягането на LG, който директно анализира и настройва налягането за охлаждане и
температурата, за да подобри ефективността на компресора.
В допълнение на невероятния дизайн на моделите за климатизация в дома (RAC models),
продуктите от серията за 2014 г. въплъщават функции, създадени спрямо нуждите на
европейските потребители. Спестяващата енергия инверторна технология, ефективните
системи за здравословна климатизация включително Plasmaster Ionizer Plus и смарт
функциите като Active Energy Control и Tag On, носят на потребителите ненадминати
ползи.
“LG разбира, че европейските потребители търсят в климатиците повече от добри
функции за охлаждане и затопляне,” каза Джунг-уон Ох, президент на дивизията за
домашна климатизация (RAC) в LG Air Conditioning and Energy Solution Company. “Освен
прецизния контрол върху температурата, най-новите ни климатични решения за дома
предлагат много допълнителни ползи и енергийна ефективност. Потребителите могат да
се насладят на тиха и по-здравословна домашна среда с нашата тиха инверторна
технология и висококачествени системи за пречистване и стерилизация на въздуха.”
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