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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predstavilo nové a ešte úspornejšie klimatizácie systému VRF 

 

BRATISLAVA, 31. 1. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v klimatizáciách, predstavila na výstave AHR EXPO 2012 novú 

generáciu klimatizácií systému VRF nazvanú Multi V III. 

 

V americkom Chicagu prebiehala v dňoch 23. - 25. januára 2012 výstava zameraná na kúrenie, 

vetranie a klimatizácie - AHR EXPO 2012. Práve tu spoločnosť LG predstavila množstvo 

klimatizácií určených predovšetkým pre komerčné použitie, vrátane novej generácie Multi V III 

klimatizácií systému VRF. 

 

"Neustále pracujeme na zvyšovaní účinnosti našich klimatizácií, Multi V III je potom názornou 

ukážkou dostupných technológií v jednom produkte. Práve táto nová generácia klimatizácií by nám 

mala pomôcť zvýšiť celosvetový predaj o 10%," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti 

LG Electronics CZ. 

 

Najväčšou výhodou Multi V III klimatizácií je šetrnosť k životnému prostrediu vďaka veľmi nízkym 

energetickým nárokom. Inštitút pre klimatizácie, kúrenia a chladenia (Air-Conditioning, Heating 

and Refrigeration Institute - AHRI) potvrdil vynikajúcu energetickú účinnosť týchto klimatizácií. 

Vďaka novým kompresorom je znížená energetická spotreba o 14%, podľa IEER hodnotenia 

dokonca o impozantných 21,8%. Nový rad klimatizácií získal prestížnu certifikáciu CarbonFree ® 

(číslo ARUN072DT3) od svetovej autority Carbonfund.org. Inštalácia nových Multi V III 

klimatizácií je oveľa jednoduchšia. Pri inštalácii je predĺžená povolená dĺžka trubiek, a to ako 

v horizontálnom, tak vertikálnom smere. Zmena výšky nemá vplyv na energetickú účinnosť 

klimatizácie. 

 

Okrem klimatizácií predstavila spoločnosť LG taktiež Building Management Solution (BMS), 

čo je komplexné riešenie pre správu klimatizácií v budovách. Tento komplexný systém sa stará 
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nielen o riadení klimatizácií, ale kompletne o vzduchotechniku, rekuperáciu tepla a všetko, čo súvisí 

s energetickým riadením budov. 

 

LG na výstave oznámilo partnerstvo so spoločnosťou Intertek, medzinárodnou spoločnosťou 

poskytujúce certifikácie, kontroly, inšpekcie a audity. Výsledkom spolupráce je, že LG bude vyvíjať 

produkty, ktoré spĺňajú prísne energetické požiadavky tejto spoločnosti. 

 
 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi 

svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. 

Regionálna pobočka LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej 

elektroniky. Ponúkané portfólio LG je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné 

jednotky, Mobilné telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr 

pribudla kancelária v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej skupine LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. 

 

Produkty spoločnosti LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2011 získala spoločnosť LG dvojicu prestížnych 

ocenení EISA 2011 za Najlepšie riešenie 3D domáceho kina s 3D televíziou 55LW650S LG CINEMA 3D a 3D Blu-ray™ Sound Bar 

- modelom LG HLX56S. Druhou kategóriou, v ktorej zvíťazil produkt LG, je »European HT 5.1 System«, teda prehrávač 

kombinovaný so systémom priestorového zvuku, LG HX966TZ/TZW. LG obdržalo v minulom roku aj ďalšie ocenenie ako 

je napríklad časopisom Stereo & Video ocenený "Mikrosystém roku 2011-2012, model LG FX 166; či niekoľko ocenení pre domáce 

kino LG HLX56S, 3D Blu-ray BD660 a práčku LG F1480QDS od nezávislého združenia TEST vydávajúce časopis dTest. LG sa tiež 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 

 

Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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