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για οικιακή κατανάλωση 
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Οικονοµικότερη
και ασφαλέστερη 
λύση θέρµανσης

Αντλίες Θερµότητας
LG Therma V:
ο πιο οικονοµικός τρόπος
θέρµανσης!
∆ιαθέσιµες σε διαιρούµενες µονάδες (εσωτερική/εξωτερική) 

και µονάδες Monoblock (εξωτερικής τοποθέτησης) 

ενσωµατώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας κοστίζοντας 

σηµαντικά λιγότερο σε σχέση µε ένα συνηθισµένο λέβητα πετρελαίου

Τι είναι και πως λειτουργούν; 

Οι αντλίες θερµότητας Therma V της LG Electronics αποτελούν τον πιο οικονοµικό 
και ασφαλή τρόπο θέρµανσης, ακόµη και µετά τη µείωση του ΕΦΚ στο κόστος του 
πετρελαίου θέρµανσης. Η αρχή της λειτουργίας τους περιλαµβάνει την απορρόφηση 
θερµότητας από το εξωτερικό περιβάλλον και τη µεταφορά της στο νερό, ώστε να 
θερµαίνουν τους επιθυµητούς χώρους. H διαδικασία απόδοσης θερµότητας στους 
χώρους καταναλώνει µόνο την ηλεκτρική ενέργεια για τη µεταφορά και δεν χρειάζεται 
καύση, µε αποτέλεσµα να είναι τέσσερις φορές πιο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε 
τα παραδοσιακά συστήµατα θέρµανσης. Ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς 
το περιβάλλον, οι αντλίες θερµότητας της LG διατηρούν την ιδανική θερµοκρασία σε 
χώρους και εγκαταστάσεις όλες τις εποχές του χρόνου.

Η έρευνα

Το Φεβρουάριο του 2013 η Σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) εκπόνησε µελέτη1 σχετικά µε τις πιο δηµοφιλείς τεχνολογίες 
ψύξης και θέρµανσης στην Ελληνική αγορά, ταξινοµώντας τις µε βάση το κόστος 
χρήσης, αλλά και το δείκτη εκποµπής αερίων ρύπων. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τα 
κοστολογικά δεδοµένα που ίσχυαν κατά την εκπόνηση της µελέτης, η χρήση µιας 
αντλίας θερµότητας κοστίζει έως και 57,5% λιγότερο σε σχέση µε ένα 
συνηθισµένο λέβητα πετρελαίου. Tα αποτελέσµατα της µελέτης του ΕΜΠ έδειξαν
ότι οι αντλίες θερµότητας είναι η οικονοµικότερη και ασφαλέστερη λύση θέρµανσης 
για οικιακές και επαγγελµατικές εφαρµογές. Για να προσδιοριστεί µε ακρίβεια
το κόστος της ωφέλιµης θερµικής ενέργειας, οι µελετητές έλαβαν υπ’ όψη
όλους τους φόρους και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις κάθε κατηγορίας 
καυσίµου/ενέργειας στην εγχώρια αγορά.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της µελέτης αυτής αξιολογήθηκαν
αντλίες θερµότητας της µεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ στην αγορά
διατίθενται και αντλίες µικρότερης κατηγορίας, οι οποίες 
καλύπτουν ανάγκες ψύξης/θέρµανσης µε ακόµη χαµηλότερο 
κόστος. Τέλος, πρέπει να συνεκτιµηθεί και η δυνατότητα 
των αντλιών θερµότητας να παράγουν ζεστό νερό χρήσης, 
γεγονός που τις κάνει ακόµα πιο οικονοµικές.

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόµηση που προσφέρουν οι αντλίες θερµότητας 
LG Therma V µέσω της ειδικής εφαρµογής της LG Heat Pumps Energy Saving Calculator
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∆ιάγραµµα1: Κόστος ωφέλιµης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος 

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

