LG POSKYTUJE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
V ÚSPORÁCH ENERGIE
Od té doby co jsme v roce 1968 vyrobili první klimatizaci v Koreji,
zůstává společnost LG na špičce ve vývoji klimatizačních zařízení.
Během osmi let minulé dekády byly domácí klimatizace LG
nejprodávanější ve své kategorii na světě. V roce 2000 jsme jako
první překročili hranici 100 mil. prodaných klimatizací.
Na základě prodejních úspěchů a zkušeností z vývoje domácích
klimatizací jsme portfolio výrobků rozšířili o komerční klimatizační
systémy. Naše jednotky systémových klimatizací jsou schopny
efektivně řídit klima rozlehlých budov a průmyslových komplexů.
V průběhu let se LG vyvinula ve společnost poskytující skutečně
kompletní HVAC a energetické řešení. Investováním do nových
technologií a rozšířením produktových řad o chillery, systémy
s variabilním průtokem chladiva (VRF) a řídicí systémy budov
(BMS) máme skutečně komplexní portfolio. Širokým rozsahem
inovativních řešení společnost LG poskytuje bezkonkurenční
nabídku všem zákazníkům.
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Společnost LG ve svých AC akademiích, kterých je na světě více
než stovka, školí a certifikuje špičkové profesionály. Školicí centra
poskytují nejen detailní školení, ale také projekty případových
studií pro simulaci konkrétních problémů. Dále společnost LG
nabízí užitečné nástroje pro projektanty, inženýry a instalační
techniky HVAC, např. návrhový LATS program. LG provozuje několik
vývojových center po celém světě. Jedním z nich je Energy Lab,
zařízení postavené v severní Francii speciálně pro výzkum, vývoj
a testování. Zkoušením produktů LG za různých podmínek udržují
výzkumníci a inženýři Energy Labu společnost LG o krok před
konkurencí. Důkladné zkoušení a analýzy slouží jako podklady
pro přípravu řešení specifických environmentálních požadavků
jednotlivých trhů na celém světě.Našich deset výrobních závodů
produkuje více než 17 mil. spolehlivých kompresorů a 16 mil.
prvotřídních HVAC řešení každý rok. Spojením nejlepších
technologií a nejlepších myšlenek jsou výrobky společnosti LG
užívány zákazníky ve více než sto zemích světa.

Webová mikrostránka LG THERMA V
Mikrostránka THERMA V, kde můžete provádět
1. Simulace energie pro svůj domov v 6 jednoduchých krocích. (http://www.lgethermav.com)
2. Možnost vyhledávat funkce LG THERMA V
3. Vyhledávání informací o evropských certifikacích.

