
LG Hotel Solutions
Ολοκληρωμένες Λύσεις για Ξενοδοχεία



3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η LG Electronics Ελλάς, ιδρύθηκε ως θυγατρική εταιρεία το 2002, στο 
πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής για ακόμη πιο γρήγορη και 

αποτελεσματική ανάπτυξη. Στόχος είναι να συνεισφέρει δυναμικά τόσο 
στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, βασιζόμενη στη 

μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, με αρωγούς την τεχνολογική 
υπεροχή, το πρωτοποριακό design και την έμφαση σε ποιοτικές 

υπηρεσίες pre- και after-sales.
Το επαγγελματικό τμήμα LG Business Solutions κατέχει ηγετική θέση στον 

κλάδο του τουρισμού & στην παροχή ξενοδοχειακών λύσεων 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις, ολοκληρώνοντας με επιτυχία συνεργασίες με κορυφαίες 
ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και διεθνείς και εγχώριες τουριστικές 

μονάδες, προσφέροντας λύσεις με προηγμένα συστήματα HVAC, οθόνες 
digital signage και ξενοδοχειακές τηλεοράσεις. 

Ο ιδανικός συνεργάτης 
προσφέρει ασυναγώνιστη 
τεχνολογία στον κλάδο
της φιλοξενίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

LG Hotel Solutions
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Απόλυτο Μαύρο. Μοναδική Αντίθεση.
Το απόλυτο μαύρο αναδεικνύει τη μοναδική αντίθεση, 
προσφέροντας πολλές δυνατότητες. Σε αυτό το εντυπωσιακό 
επίπεδο αντίθεσης, τα χρώματα αποκτούν μεγαλύτερο βάθος 
και η εικόνα αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες και 
υφές, κάνοντας την εμπειρία κινηματογραφική.

Picture-on-Glass
Με τη μοναδική σχεδίαση “Picture-on-Glass”, η οθόνη 
αφομοιώνεται φυσικά στον περιβάλλοντα χώρο. Ο 
συνδυασμός της ανάγλυφης σχεδίασης και της εκπληκτικής 
ποιότητας εικόνας ενισχύει την απόλυτη εμπειρία θέασης 
μέσω της υπερβατικής τεχνολογίας της LG OLED TV.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ 
MΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γιατί τεχνολογία OLED

Η τεχνολογία OLED των τηλεοράσεων της LG Electronics έχει φέρει 
την επανάσταση στον χώρο της ψυχαγωγίας ήδη από το 2013 
όταν οι τηλεοράσεις OLED πρωτοεμφανίστηκαν στην παγκόσμια 
αγορά. Αποδίδοντας τέλεια επίπεδα μαύρου και εξαιρετικά 
χρώματα, η τεχνολογία OLED έχει αναγνωριστεί ως η κορυφαία 
τεχνολογία τηλεόρασης από τους ειδικούς του κλάδου.

Η διαφορά που μόνο η τεχνολογία OLED με τα αυτοφωτιζόμενα 
pixels μπορεί να προσφέρει είναι ότι εξασφαλίζει το απόλυτο 
μαύρο με πάνω από 8 εκατομμύρια αυτοφωτιζόμενα pixels, τα 
οποία μπορούν να ελέγξουν τη φωτεινότητά τους μεμονωμένα.

OLED

Κινηματογραφική Εμπειρία
Dolby Atmos®
Το Dolby Atmos® δίνει διάσταση στον ήχο και δημιουργεί 
δυνατό, «κινούμενο» ήχο που γεμίζει τον χώρο ακόμα και 
ψηλά, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά την κίνηση κάθε 
αντικειμένου.

4K Cinema HDR
Dolby VisionTM και HDR 10
Με την υποστήριξη των προτύπων Dolby Vision™ και 
Advanced HDR της Technicolor, καθώς και με τα HDR10 Pro και 
HLG Pro, μπορεί κανείς να δει το αληθινό όραμα του 
κινηματογραφιστή.

OLED 4K
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Μια premium τηλεόραση για δίκτυο IP & RF

Οι LG Smart Hotel TVs (από 24” έως 65”) με την υψηλή ποιότητα εικόνας, τον 
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τις προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, 

δημιουργούν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας μέσα στο δωμάτιο.

Welcome Screen/Video
Με τις λειτουργίες αυτές έχετε τη δυνατότητα να προβάλλεται 
λογότυπο και προαιρετικά βίντεο του ξενοδοχείου σας κάθε 
φορά που ανοίγει η τηλεόραση. 

Χαρακτηριστικά

Προηγμένο Wi-Fi (SoftAP)
Το SoftAP είναι μια «εικονική» λειτουργία Wi-Fi που 

χρησιμοποιεί λογισμικό για τη δημιουργία ενός ασύρματου 
hotspot χωρίς τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού. Επιπλέον, η 

τρέχουσα έκδοση υποστηρίζει τη «Λειτουργία Γέφυρας» (Bridge 
Mode), που δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτύου να 

ελέγχει τις συνδεδεμένες συσκευές και να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση του επισκέπτη στο δίκτυο καθώς 

μετακινείται από το δωμάτιο στους κοινόχρηστους χώρους.

Voice Control
Με τη χρήση του magic motion remote control μπορείτε να 

διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης με τη χρήση 
φωνητικών εντολών (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

τηλεόρασης, αλλαγή καναλιών, ρύθμιση ήχου κτλ)

Screen Share /Bluetooth Audio Playback
Η λειτουργία του Share Screen επιτρέπει στον πελάτη σας να 
συνδέσει τη δική του συσκευή (smartphone/laptop) μέσω 
σύνδεσης wi-fi direct και να απολαύσει στην τηλεόραση το 
περιεχόμενό του. Επιπλέον, η λειτουργία Bluetooth Audio 
Playback καθιστά δυνατή την ακρόαση μουσικής από μια φορητή 
συσκευή μέσα από τα ηχεία της τηλεόρασης μέσω Bluetooth.

4K Resolution
Η τεχνολογία ULTRA HD είναι το μέλλον στην ψηφιακή εικόνα, 
διαθέτοντας τέσσερις φορές υψηλότερη ανάλυση από την 
τεχνολογία Full HD. Ο εκπληκτικός αριθμός των 8,3 εκ. pixel 
παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας με απρόσμενα ζωντανές 
λεπτομέρειες.

Ultra HD TV

LG SMART HOTEL TVs
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Το Pro:Centric Direct είναι ένα σύστημα διαχείρισης ξενοδοχειακού περιεχομένου το οποίο 
παρέχει στους πελάτες σας μια διαφοροποιημένη εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο σας. 

Με την ασύγκριτη ικανότητα που έχει να αλληλοεπιδρά άμεσα μαζί τους, τους δίνεται η 
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και επιλογών 

ψυχαγωγίας κάνοντας την διαμονή τους μια αξέχαστη εμπειρία.

Τεχνολογία για Αναβαθμισμένη Εμπειρία Φιλοξενίας

9LG PRO:CENTRIC DIRECT

Γιατί Pro:Centric Direct
Ανάδειξη Εταιρικής Ταυτότητας 
Με περισσότερες υπηρεσίες από ποτέ που στόχο έχουν 
την ανάδειξη του προφίλ του ξενοδοχείου σας μπορείτε 
να παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες στους 
πελάτες σας για τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου 
σας καθώς και πληροφορίες για το ίδιο το ξενοδοχείο.

Αναβάθμιση Εμπειρίας Επισκέπτη
Δώστε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να νιώσουν 
τη μοναδική διαδραστική εμπειρία μέσω της αμφίδρομης 
επικοινωνίας που σας παρέχει η πλατφόρμα Pro:Centric 

Direct και το προσωποποιημένο καλωσόρισμα. 
Επιτρέψτε τους να κάνουν παραγγελίες για υπηρεσίες 
δωμάτιου, κράτηση στο spa, να ελέγξουν τις χρεώσεις 
δωματίου, να πραγματοποιήσουν μόνοι τους check οut 
κ.α. 

Διαφήμιση Υπηρεσιών Ξενοδοχείου
Προβάλετε δυναμικά τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας 
με την χρήση πλήρως παραμετροποιήσιμων templates 
στη γλώσσα του επισκέπτη.

Ticker 
Ενημερώστε για τις εκδηλώσεις, τις προσφορές και τις 
παροχές των ξενοδοχείων σας μέσω του Ticker. Πρόκειται 
για ένα κυλιόμενο μήνυμα σύντομης ενημέρωσης που 
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν διάφορες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπως τον καθαρισμό δωματίου, με ένα κλικ στην 
τηλεόραση. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα για προβολή διαφήμισης και μηνυμάτων μέσω της τηλεόρασης.

Υπηρεσίες Interactive

Εργαλεία Διαφήμισης

Υπηρεσία 1-click
Η υπηρεσία 1-click βελτιώνει την άνεση των επισκεπτών και 
την αποδοτικότητα της διαχείρισης. Με ένα απλό κλικ μέσω 
της επιλογής 1-click service, οι επισκέπτες μπορούν άνετα να 
ζητήσουν μια ποικιλία υπηρεσιών όπως καθαρισμό ρούχων, 
room service, καθαρισμό δωμάτιου κτλ.

AD Banner 
Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης με 

το AD Banner. Το AD Banner μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης επιθυμείτε, για την προβολή 

στοχευμένων και αποτελεσματικών διαφημίσεων.

Interactive Υπηρεσίες
και Εργαλεία Διαφήμισης



Με το ξενοδοχειακό σύστημα Pro:Centric Direct αποκτήστε 
πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΙοΤ και ελέγξτε εύκολα 
μέσω τηλεχειριστηρίου ή φωνητικής εντολής τις συσκευές 
του δωματίου σας π.χ. έλεγχος φωτισμού, κλιματισμού, 
κουρτίνας κ.α

Μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε κεντρικά ξεχωριστές 
ρυθμίσεις για την τηλεόραση του κάθε δωματίου μέσω της 
πλατφόρμας Pro:Centric Direct. Ο διαχειριστής του δικτύου 
μπορεί απομακρυσμένα να εκτελέσει διαγνωστικούς ελέγχους, 
να κάνει ρυθμίσεις και αναβαθμίσεις και να επιλύσει τυχόν 
προβλήματα χωρίς την ανάγκη μετάβασης στο δωμάτιο.

Απομακρυσμένη διαχείριση του SoftAP (TV Wi-Fi Hotspot) και 
δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης μέσω της 
πλατφόρμας του Pro:Centric Direct. Επίσης, σας δίνετε η 

δυνατότητα να προβάλλεται τα στοιχεία πρόσβασης 
(κωδικός Wi-Fi & SSID) στην τηλεόραση για τη διευκόλυνση 

του χρήστη.
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2. Διαχείριση SoftAP

1. Φωνητικός έλεγχος 
συσκευών IoT

3. Απομακρυσμένη διάγνωση 
και διαχείριση τηλεοράσεων

Εύκολη δημιουργία περιεχομένου με χρήση εικονιδίων 
άμεσης πρόσβασης (καιρός, λογαριασμός (Billing info), 

αεροπορικές αναχωρήσεις και αφίξεις, αφύπνιση, Smart 
Apps κ.α.)

4. Εικονίδια άμεσης
πρόσβασης (Widget)

Σημαντικά χαρακτηριστικά του Pro:Centric Direct

Ομαδοποίηση Προσαρμοσμένων Υπηρεσιών

Room Grouping 
Με το πρόγραμμα Pro:Centric Direct έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόζετε την υπηρεσία των καναλιών (περιεχόμενο και 
διαθέσιμα κανάλια) για κάθε δωμάτιο δίνοντας στους πελάτες σας διαφορετικές, βελτιστοποιημένες και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες.

Message & Notice 
Αποστολή διαφορετικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων 
σε επιλεγμένους επισκέπτες. Χάρη στις λειτουργίες 
ομαδοποίησης, οι πελάτες μπορούν να λάβουν 
εξατομικευμένα μηνύματα και ειδοποιήσεις με σκοπό 
την προώθηση σημαντικών πληροφοριών.

Αποτελεσματική Διαχείριση για τη Μέγιστη Ικανοποίηση των Επισκεπτών σας.
Με τις λειτουργίες ομαδικής και απομακρυσμένης διαχείρισης, οι ξενοδόχοι μπορούν να παρέχουν διαφορετικά κανάλια σε 
κάθε δωμάτιο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες ή προτιμήσεις των επισκεπτών. Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να 
στέλνουν μηνύματα και ειδοποιήσεις σε επιλεγμένες ομάδες, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να λάβουν προσαρμοσμένες 
και χρήσιμες πληροφορίες από το ξενοδοχείο με πλήρη διασύνδεση με συστήματα PMS.

Ομαδική και Απομακρυσμένη 
Διαχείριση
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LG DIGITAL SIGNAGE
Λύσεις Ψηφιακής Σήμανσης

Εικόνα που ξεπερνάει την οθόνη: Flexible 
υπεροχή
Πέρα από τις δυνατότητες ψηφιακής σήμανσης η LG OLED 
προσφέρει αξεπέραστη αποτελεσματικότητα διαφήμισης, 
συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό του χώρου χάρη στην 
flexible δυνατότητα εγκατάστασης.

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία
LG OLED: Slim υπεροχή
Η LG φέρνει πρώτη την καινοτομία της τεχνολογίας OLED στις 
επαγγελματικές οθόνες. Οι εντυπωσιακές Digital Signage 
οθόνες διαθέτουν επαναστατικό κυρτό αλλά και επίπεδο 
σχεδιασμό προβάλλοντας περιεχόμενο και στις δύο πλευρές. 
Έντονα χρώματα και το απόλυτο μαύρο με την απαράμιλλη 
ποιότητα εικόνας LG OLED σε slim σχεδιασμό (<7.9mm).

Transparent: Διάφανη υπεροχή 
Χάρη στο υψηλό transparency (38%), που είναι πολύ 
υψηλότερο από τις συμβατικές transparent οθόνες LCD, η 
οθόνη LG Transparent OLED γίνεται ένα με το περιβάλλον της.

Supersign CMS
Όλα-σε-ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου για 
επεξεργασία, προγραμματισμό και διανομή. Πάνω από 100 
templates (πρότυπα) είναι διαθέσιμα στα οποία μπορούν να 
εφαρμοστούν επιπλέον διάφορα ειδικά εφέ για να γίνει 
ευκολότερη η δημιουργία περιεχομένου. Τα περιεχόμενα 
ορίζονται ως λίστα αναπαραγωγής με λεπτομερή 
προγραμματισμό και διανέμονται σε πολλαπλές οθόνες. 
Δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου με απομακρυσμένη 
πρόσβαση μέσω ενός server με χρήση υπολογιστή ή κινητού 
τηλεφώνου.

Λογισμικό

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογική υπεροχή των LG OLED 
οθονών για να μπορείτε να προβάλετε και τις πιο 
πρωτοποριακές ιδέες σας.
Κάντε τις ιδέες σας να ξεχωρίζουν με ρεαλιστική εικόνα που 
ξεπερνά κάθε φαντασία και τη διαδραστικότητα που επιτρέπει 
στους ανθρώπους να συμμετέχουν.
Όλες οι συναρπαστικές στιγμές συνδυάζονται για να 
δημιουργήσουν καινοτόμες εμπειρίες για την επιχείρησή σας.

OLED - Slim & Flexible & Transparent
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Αναβαθμίστε αισθητικά τον χώρο σας με λύσεις 
υψηλού prestige και εντυπωσιάστε τους επισκέπτες 

σας με την LED τεχνολογική καινοτομία της LG 
Electronics.

Η LG διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων LED με πάνελ 
ποικίλων διαστάσεων για την δημιουργία της βέλτιστης λύσης 

σε κάθε περιβάλλον εγκατάστασης και σκοπό χρήσης.
Τα LG LED προσφέρουν μια εντυπωσιακή εμπειρία θέασης λόγω 

των μοναδικών χρωμάτων, της υψηλής ανάλυσης και του 
γρήγορου ρυθμού ανανέωσης.

VIDEO WALL
Πρωτοποριακό ομοιόμορφο bezel 0,44 mm
Το εξαιρετικά λεπτό και ομοιόμορφο bezel 0,44mm 
(πιστοποιημένο από τον οίκο Nemko), εξασφαλίζει ενιαία 
απεικόνιση περιεχομένου  προσφέροντας μια καθηλωτική 
εμπειρία θέασης.

Υψηλότερη γωνία θέασης
Στους δημόσιους χώρους, η έλλειψη παραμόρφωσης της 

εικόνας σε μεγάλες γωνίες θέασης, αποτελεί το σημαντικότερο 
παράγοντα επιλογής της οθόνης. Συγκριτικά με τα συμβατικά 

video wall, η γωνία θέασης των video wall σειρών της LG είναι 
κορυφαία, επιτρέποντας την προβολή ζωηρών χρωμάτων 
χωρίς καμία παραμόρφωση ακόμα και από τις 178° με την 

χρήση της ανυπέρβλητης τεχνολογίας IPS.

Οι οθόνες LED με τα ανυπέρβλητα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά αποτελούν την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας στο χώρο της ψηφιακής σήμανσης

LED WALL

Λειτουργία Picture-by-Picture (PBP)
Η λειτουργία Picture-by-Picture (PBP) σας επιτρέπει να διαιρείτε 

την οθόνη σε έως και τέσσερα τμήματα, σε οριζόντιες ή 
κάθετες εγκαταστάσεις. Είναι ένας εύκολος και βολικός τρόπος 

να προβάλετε πολλαπλές διαφημίσεις ή ενημερώσεις 
ταυτόχρονα.

Οθόνες Touch Interactive για Hotel Info Kiosks
Η εκπληκτική ποιότητα εικόνας σε συνδυασμό με την εξαιρετική 
αίσθηση αφής καθιστούν τα LG Interactive Touch Monitors την 
ιδανική λύση για την κατασκευή διαδραστικών Info Kiosks. Με 
τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η προβολή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή και των συνεργατών σας (πχ. 
spa, daily cruises/tours, hotel shops, taxi κτλ.).

Αναβαθμίστε τα meeting rooms με LG Touch 
Interactive Monitors

Τα Interactive LG Monitors με τη δυνατότητα ασύρματης 
προβολής της παρουσίασής σας και το μοναδικό 

ενσωματωμένο IDB Software, σας προσφέρουν μια 
ολοκληρωμένη λύση και εξασφαλίζουν την βέλτιστη εμπειρία 

χρήσης για τον παρουσιαστή και τους συμμετέχοντες.

Extended Wide Format με UHD ανάλυση 
Λόγω των ιδιαίτερων διαστάσεών της που προσελκύει το 
βλέμμα του επισκέπτη αυτή η οθόνη είναι από τις καλύτερες 
οθόνες για διαφήμιση και την παροχή πληροφοριών με έντονα 
και ζωντανά χρώματα.

Οθόνες Ultra Stretch

Οθόνες Interactive / Touch

4PBP

3PBP

Reliable Weatherproof Design 16:9 Aspect Ratio

Uniform Picture Quality 
with Accurate Colors

Lightweight and Slim Design
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LG TV SIGNAGE
Τηλεόραση και Ψηφιακή Σήμανση

Ιδανική λύση για χώρους συναντήσεων
Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Miracast και WiDi μπορείτε 
να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου απευθείας απο μια 
φορητή συσκευή ενώ με το ενσωματωμένο Wi-Fi Hotspot 
δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν μέχρι και 5 διαφορετικοί 
χρήστες στο δίκτυο. 
Τέλος η πιστοποιημένη συμβατότητα με συστήματα 
αυτοματισμού Crestron προσφέρει απεριόριστη ευελιξία 
διασύνδεσης και ελέγχου.

Ενσωματωμένο λογισμικό Digital Signage
Το ενσωματωμένο δωρεάν λογισμικό διαχείρισης, σας 
επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα λίστες περιεχομένων 
και να ορίσετε τον χρόνο αναπαραγωγής τους
Το περιεχόμενο μπορεί να διανεμηθεί εύκολα, μέσα απο μια 
τηλεόραση σε όλες τις υπόλοιπες που βρίσκονται στο ίδιο 
τοπικό δίκτυο χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Real-Time Remote Monitoring 
Οι τηλεοράσεις Digital Signage είναι συμβατές με το 
πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου SNMP, το οποίο επιτρέπει 
την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης και την 
αποστολή ενημερώσεων σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Display Power Management & Scheduling
Εξοικονομήστε πόρους και μειώστε το ενεργειακό 
αποτύπωμα της επιχείρησής σας ελέγχοντας τις ώρες 
λειτουργίας της οθόνης τοπικά ή απομακρυσμένα.

Χρησιμοποιήστε το τηλεοπτικό περιεχόμενο ή οποιοδήποτε 
video συνδυαστικά με διαφημιστικό περιεχόμενο για να 
αυξήσετε τα έσοδα του ξενοδοχείου σας ή να πληροφορήσετε 
έγκυρα και αξιόπιστα τους επισκέπτες σας.



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Μέγιστη απόσταση σωληνώσεων

Μέγιστη 
υψομετρική 

διαφορά μεταξύ 
ΕΞ-ΕΣ μονάδας

Μέγιστη 
υψομετρική 
διαφορά μεταξύ 
ΕΣ-ΕΣ μονάδας
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Έλεγχος εσωτερικών μονάδων με εξωτερικό σήμα
Η εσωτερική μονάδα μπορεί να ελεγχθεί από εξωτερικά 
σήματα (κάρτα δωματίου / παγίδα στο παράθυρο) χωρίς 
την ανάγκη προμήθειας ξεχωριστού εξαρτήματος ξηρής 
επαφής, οπότε ο πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει κόστος 
εγκατάστασης.

Απευθείας
σύνδεση μεταξύ
εσωτερικής
μονάδας και
εξωτερικών
συσκευών

Λύση Διανομής Κατανάλωσης Ενέργειας
Σε περίπτωση κοινής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο, 
ίσως είναι απαραίτητη μια λύση για τη διανομή του ποσού 
κατανάλωσης ενέργειας ανά μισθωτή. Τα τέλη ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να χρεώνονται σε κάθε μισθωτή 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τον διανεμητή 
κατανάλωσης ισχύος LG (PDI). Ένας διαχειριστής είναι σε 
θέση να ελέγξει τη χρήση ενέργειας για κάθε χώρο και 
ημερομηνία, όπως απαιτείται. Εάν ο διανεμητής PDI 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κεντρικό ελεγκτή LG, τα 
αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν στο Excel.

VRF MULTI V

19LG MULTI V

Ocean Black Fin
Βελτιωμένη ανθεκτικότητα
Η μαύρη επίστρωση με ενισχυμένη εποξειδική ρητίνη 
εφαρμόζεται στον εναλλάκτη θερμότητας για ισχυρή 
προστασία από διάφορες διαβρωτικές εξωτερικές συνθήκες 
όπως μόλυνση αλατιού και ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Επιπλέον, η υδρόφιλη μεμβράνη αποτρέπει το νερό από το 
να συσσωρεύεται στο πτερύγιο του εναλλάκτη θερμότητας, 
ελαχιστοποιώντας την συσσώρευση υγρασίας και τελικά 
καθιστώντας ακόμη πιο ανθεκτική στη διάβρωση. Το Ocean 
Black Fin της LG πέρασε την επιταχυνόμενη δοκιμή 
διάβρωσης ISO 21207 που διεξήχθη από ανεξάρτητο 
οργανισμό δοκιμών και το αποτέλεσμα έχει πιστοποιηθεί 
από αναγνωρισμένο παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης, 
TÜV .

Ποια είναι τα οφέλη?
Αυτή η βελτίωση της ανθεκτικότητας παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος και μειώνει το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης.

Υδροφιλικό φιλμ (Ροή νερού)
Η υδροφιλική επικάλυψη ελαχιστοποιεί τη 
συγκέντρωση υγρασίας στο πτερύγιο.

Εποξική ρητίνη (αντίσταση στη διάβρωση)
Μαύρη επικάλυψη που παρέχει ισχυρή 
προστασία απο τη διάβρωση.

Πτερύγιο αλουμινίου

Κεντρικά συστήματα κλιματισμού κατάλληλα για ξενοδοχεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 
Δυνατότητα σύνδεσης έως και 64 εσωτερικών μονάδων σε μια μόνο εξωτερική μονάδα.

Ευκολία Εγκατάστασης
Με την δυνατότητα εγκατάστασης με χρήση εκτεταμένου 
μήκους σωληνώσεων αλλά και υψηλής υψομετρικής 
διαφοράς μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων είναι 
δυνατή η εγκατάσταση σε ξενοδοχεία όλων των τύπων.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΧΡΗΣΗΣ HYDRO KIT

Το Hydro Kit είναι μια συνολική λύση που προσφέρει η LG, κατάλληλη για ξενοδοχεία όλων 
των μεγεθών (ειδικά για εποχικά ξενοδοχεία με μεγάλες ανάγκες παραγωγής ζεστού 

νερού χρήσης). Σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού νέας γενιάς Multi V, 
εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας (με συστήματα ανάκτησης θερμότητας), 

σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού.

21LG HYDRO KIT

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ανάκτησης 
θερμότητας MULTI V 5
Το κόστος ενέργειας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την 
χρήση της απορροφούμενης θερμότητας από τις εσωτερικές 
μονάδες.

Εφαρμογή για Ξενοδοχείο
Είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία της ψύξης και της θέρμανσης κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, για την παροχή ζεστού νερού χρησιμοποιώντας 
ενέργεια που αντλείται από τις μονάδες που δουλεύουν σε ψύξη.

HYDRO KIT Υψηλών θερμοκρασιών
Διάγραμμα Ψυκτικού Κύκλου
Το Hydro Kit υψηλών θερμοκρασιών, μπορεί να παράξει γρήγορα και αποτελεσματικά ζεστό νερό έως 80 °C χωρίς τη χρήση 
αντιστάσεων, χάρη στο διπλό κύκλωμα συμπίεσης cascade.

Συμβατικός
Η απορροφημένη θερμότητα απελευθερώνεται στον 
εξωτερικό αέρα.

HYDRO KIT
Η απορροφημένη θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού.

Εξωτερική Μονάδα Υψηλών Θερμοκρασιών Hydro Kit Θέρμανση Νερού 

Τεχνολογία Υψηλών Θερμοκρασιών
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης
Η THERMA V προσφέρει την καλύτερη λύση για 
θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού την 
τεχνολογία inverter της LG. Είναι 4 φορές πιο 
ενεργειακά αποδοτικό από το παραδοσιακό 
σύστημα λέβητα απορροφώντας ενέργεια από 
το εξωτερικό περιβάλλον.

Εύκολη Εγκατάσταση
Η έννοια “όλα σε ένα”
-Στο σασί της μονάδας Monobloc 
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα (κυκλοφορητής / 
εναλλάκτες θερμότητας / δοχείο 
διαστολής) 
- Δεν χρειάζεται σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, για ευκολότερη και ταχύτερη εγκατάσταση.

Ισχυρή απόδοση και βελτιωμένη αποδοτικότητα
Therma V Υψηλών θερμοκρασιών. Μπορεί να παράγει Max. 
80°C ζεστό νερό με υψηλή απόδοση (Μέγιστη COP 4,06 σε 
24°C ODT & 40/45 EWT / LWT) μέσω της τεχνολογίας 
συμπίεσης σε 2 στάδια.

Εύκολη Διαχείριση
Το σύστημα R32 Monobloc αναβαθμίζεται με νέο τηλεχειριστήριο.

•     Premium Design
  Νέο μοντέρνο σχεδιασμό 4.3 ιντσών έγχρωμη οθόνη LCD
 Πλήκτρα αφής
• Φιλική προς το Χρήστη Διεπαφή
 Οι πληροφορίες εμφανίζονται με απλό γραφικό, εικονίδιο και κείμενο 
 Πλήκτρο πλοήγησης, εύκολο στη χρήση
• Λειτουργία Αντιστάθμισης
 Λειτουργία αυτόματα προσαρμοσμένη στην μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας
• Πολλαπλές Λειτουργίες
 Προγραμματισμός θέρμανσης / ψύξης / παραγωγής ζεστού νερού 
 Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω wi-fi - Μενού στα ελληνικά

Therma V

Αντλίες Monobloc

Αντλίες Split
Υψηλών Θερμοκρασιών

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT

10 χρόνια εγγύηση
Η LG ως ηγέτιδα και πρωτοπόρος εταιρεία με εμπειρία 
δεκαετιών στον τομέα του κλιματισμού διαθέτει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να προσφέρει στους πελάτες 
της υψηλής ποιότητας προϊόντα με 10ετή εγγύηση στους 
συμπιεστές Inverter των κλιματιστικών της.

Αντιδιαβρωτική προστασία Gold Fin
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντιδιαβρωτική επίστρωση 
Gold FinTM προστατεύει την επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας από 
φθορά και διάβρωση, ιδίως σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων σε 
παραθαλάσσιες περιοχές.

Δυνατότητα Σύνδεσης Ξηρής Επαφής
Όλες οι εσωτερικές μονάδες διαιρούμενου τύπου μπορούν να ελεγχθούν από 
εξωτερικά σήματα (κάρτα δωματίου/παγίδα στα παράθυρα κτλ.) με την 
προμήθεια και εγκατάσταση ξηρής επαφής.

PDRYCB000

Κεντρικός Έλεγχος
Οι μονάδες κλιματισμού μπορούν να ελεγχθούν κεντρικά με 
την χρήση ενός κεντρικού χειριστηρίου της LG Electronics.

Μονάδες για σύνδεση με αεραγωγούς
Ευέλικτη εγκατάσταση 
Οι μονάδες αεραγωγών χαμηλού προφίλ επιτρέπουν τη σύνδεση 
για την εισαγωγή του αέρα στο πίσω ή στο κάτω μέρος.

Εισαγωγή αέρα στο πίσω ή στο κάτω μέρος

Οι αντλίες θερμότητας είναι κατάλληλες για ξενοδοχεία μικρού μεγέθους/bungalows και καλύπτουν τις ανάγκες για 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή ακόμα και κλιματισμού (ψύξη/θέρμανση) με σύνδεση μονάδων fan coil.

Κατάλληλες για εγκατάσταση σε ξενοδοχεία όλων των τύπων ή για αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων 
ξεπερασμένης τεχνολογίας.
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Πολλαπλές Λύσεις Κεντρικού Χειρισμού 
Με τα κεντρικά χειριστήρια της LG Electronics υπάρχει 
δυνατότητα για τοπικό και απομακρυσμένο έλεγχο και 
εποπτεία του συστήματος, χειρισμός εξαρτημάτων τρίτων 
κατασκευαστών και έλεγχος πληθώρας συσκευών.
Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των λειτουργιών, 

διασύνδεσης των μονάδων μεταξύ τους, δημιουργία group 
ελέγχου και λειτουργίες διαχειριστή (π.χ. report/alarm).
Σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα διαχείρισης κτιρίων 
(BMS) διατίθενται τα κατάλληλα Gateways για οποιοδήποτε 
πρωτόκολλο (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks).

Δυνατότητα Κλειδώματος και Κεντρικού Ελέγχου
Ο διαχειριστής (administrator) έχει την δυνατότητα να 
περιορίσει κάποιες λειτουργίες των τοπικών χειριστηρίων 
(mode λειτουργίες, ταχύτητα ανεμιστήρα) ενώ μπορεί να 
τεθεί συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας εντός των οποίων 
μπορεί να επιλέξει ο ένοικος του δωματίου την επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Πλάνο Διαχείρισης Ενέργειας
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του κλιματιστικού 

στο πλαίσιο του (μηνιαίου/εβδομαδιαίου/ετήσιου) πλάνου 
χρήσης ενέργειας. Με την ανάλυση της τρέχουσας 

κατανάλωσης ενέργειας και τη σύγκριση με το πλάνο, 
μπορεί να αποφευχθεί η υπέρβαση του προδιαγεγραμμένου 

λειτουργικού κόστους του συστήματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απαραίτητο εξάρτημα για ξενοδοχεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για τον έλεγχο των 
λειτουργιών του κλιματισμού/εξαερισμού και μονάδων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 



Η LG B2B Ακαδηµία ιδρύθηκε το 2009 και στεγάζεται στα γραφεία της εταιρείας 
µας στην Αθήνα. Τα σεµινάρια της Ακαδηµίας της LG περιλαµβάνουν 

εκπαιδευτικούς κύκλους προγραµµάτων που καλύπτουν τις ανάγκες συνεχούς 
εκπαίδευσης των επαγγελµατιών για τις τεχνολογίες και την εγκατάσταση 
ξενοδοχειακών τηλεοράσεων, επαγγελµατικών οθονών Digital Signage και 
συστηµάτων επαγγελµατικού κλιµατισµού και παραγωγής ζεστού νερού. Σε 
αυτήν οι συνεργάτες µας και οι επαγγελµατίες που συνδέονται απευθείας µε 

τις αντίστοιχες αγορές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
οποιοδήποτε σεµινάριο του προγράµµατος στις εγκαταστάσεις µας.

Επιπλέον, οι επαγγελµατίες έρχονται σε επαφή µε την ολοκληρωµένη γκάµα 
των LG προϊόντων, τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα και σε πλήρη 

λειτουργία στο σύγχρονο Showroom που διαθέτουµε, ώστε να µπορούν να 
εξασκηθούν άµεσα στις νέες πρακτικές που διδάσκονται στα σεµινάριά µας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η Β2Β ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Στοχευµένα εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για το τµήµα 
τεχνικής υποστήριξης – 
συντήρησης του ξενοδοχείου.
∆υνατότητα επίδειξης 
ξενοδοχειακών λύσεων στο 
χώρο της ακαδηµίας.

Το πρώτο πρόγραµµα επιβράβευσης 
για επαγγελµατίες που βασίζεται 
στην εκπαίδευση!

Eκπαίδευση

Μάθετε περισσότερα στο

Το πρωτοποριακό πρόγραµµα LG B2B ACADEMY CLUB
επιβραβεύει τους µηχανικούς, εγκαταστάτες και συντηρητές

του ξενοδοχείου που θέλουν να εξελίσσουν το ταλέντο και

την τεχνογνωσία τους µέσα από την παρακολούθηση

εξειδικευµένων σεµιναρίων!

https://lgb2academyclub.gr

Πιστοποίηση
Τεχνική

υποστήριξη

Σχεδιασµός
συστηµάτων

λύσεων

Παρακολούθησε
σεµινάρια

Μάζεψε
πόντους

Κέρδισε
µοναδικά δώρα
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24 ώρες το 24ωρο
LG SERVICE

801 11 500 400

Σας προσφέρουµε καινοτόµες επαγγελµατικές λύσεις
που υποστηρίζονται από ολοκληρωµένα πακέτα
υπηρεσιών after sales δίνοντας
προστιθέµενη αξία στην
επένδυσή σας

LG SERVICE

Τµήµα εξυπηρέτησης B2B πελατών 24/7
µε εξειδικευµένους τηλεεκπροσώπους που
παρακολουθούν την εξέλιξη της επισκευής

σας µέχρι την ολοκλήρωσή της

Εκτεταµένο πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής
υποστήριξης µε περισσότερα από

80 εξουσιοδοτηµένα Service Centers

100% κάλυψη κόστους επισκευής εντός
εγγύησης (ανταλλακτικά, υλικά, εργασία 

& οδοιπορικά)

Εκτεταµένη βασική εγγύηση στα κύρια µέρη
(π.χ. συµπιεστής 5-10 έτη) και µεγάλη ποικιλία

προγραµµάτων επέκτασης του χρόνου
εγγύησης ανάλογα µε τις ανάγκες

του πελάτη

Ευέλικτα προγράµµατα υπηρεσιών
συντήρησης και εγγυηµένου χρόνου

απόκρισης για project οποιουδήποτε µεγέθους

29LG ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΕΛΑΤΏΝ
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Μας Εμπιστεύτηκαν

Eλλάδα

Κύπρος
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