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Single-split, Multi-split og Therma V



LG’s varmepumper  
er lavet til det  
nordiske klima
Det kan være noget af en udfordring at have  
behageligt indendørstemperatur året rundt. Ikke  
mindst med tanke på at vores klima både kan  
byde på en hård vinter og en varm sommer. LG’s 
varmepumper er udviklet til at klare alle nordiske vejrforhold. 
Vores systemer giver dig den største komfort hele året 
rundt, også selvom temperaturen ryger ned på  
25 minus grader.
LG’s varmepumper bygger på den innovative Inverter-
teknologi. Det betyder, at kapaciteten for varme og køling 
kan varieres alt efter indendørsmiljøet. Inverter-teknologien 
gør også vores systemer mere effektive, mere lydsvage og 
giver med garanti et mere behageligt indendørsmiljø året 
rundt. Brug af LG’s varmepumper betyder, at du får en 
øget varme, et behageligt indeklima og så du kan reducere 
dine varmeudgifter med op til 50 %.
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Effektiv når det  
virkelig gælder
LG’s succesrige Inverter-teknologi 
giver dig mulighed for at reducere 
dit energiforbrug med 50 %. LG’s 
varmepumper leverer masser af 
effekt, når det virkelig gælder. De 
klarer særdeles kolde vintre med 
høj effektivitet, og giver dig et 
varmt og behageligt indeklima.

Lydsvage varmepumper
LG’s varmepumper er udstyret med 
en unik blæser i indedelen, som 
gør dem til de mest lydsvage på 
markedet. Du kan derfor uden 
prob lemer placere dem, hvor du 
vil, uden at de forstyrrer.

Vedligeholdelsesvarme
Med LG’s vedligeholdelsesvarme-
system kan du sikre indendørstemp-
eraturen og stadig spare penge.

Ren luft
Med LG’s luftfilter fjerner du dårlig 
lugt og støv, samt renser luften for 
næsten alle bakterier. Det betyder, at 
du kan skabe et behagelig og sundt 
indeklima for dig og din familie.

Powerful Heating for Nordic Comfort
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LG Single-split  
– verdens mest lydsvage pumper

LG Multi-split er udviklet til dem, som ønsker at 
tilslutte flere indendørssystemer til et udendørssystem 
og dermed få en bedre fordeling af varme/kulde. 
Løsningen er mest velegnet til boliger i flere plan eller 
større boliger, hvor et singel-splitsystem har svært ved 
at fordele varmen i hele huset.

En bolig med flere rum og flere etager kræver mere 
af din varmepumpe. Her er multi-split det bedste 
valg. Et multi-split system giver en god effekt og 
reducerer energiudgifterne. Varmen spreder sig let 
og optimalt over store områder, og du får behagelig 
temperatur og komfort til en betydelig lavere pris.

Vælg en LG Single-split, så får du en stille varmepumpe. 
Med LG's teknologi får du god og effektiv varme og 
køling året rundt. Single-split er den ideelle løsning for 
dem, som har et sommerhus eller en mindre bolig. 
Den giver et godt indeklima, lave energiudgifter, lav 
miljøpåvirkning og høj effektivitet. 

Med en boliganalyse udført af en erfaren og LG-
certificeret installatør finder du den bedste løsning, 
den bedste placering og den mest velegnede model.
- Single-split er et system, hvor en udedel kobles 
sammen med en indedel. Varmepumpen styres 
derefter med en fjernbetjening.

LG Multi-split  
– for bedre varmespredning
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Effektiv når 
det virkelig 

gælder Energieffektivitet i 
verdensklasse

COP / EER 

5.6

Vedlige- 
holdelsesvarme

Luftmængde 16,5m3/min

BLDC Motor / Skew Fan

Honeycomb FilterIonizer

Ren
luft Virusbeskyttelse 

99.9%

LG Nordic Prestige er ud over sit elegante 
design en uforlignelig og komplet 
varmepumpeløsning.

Effektiv når det virkelig gælder
LG´s revolutionerende Inverter-teknologi giver kraftfuld men 
stille drift og reducerer samtidigt energiforbruget med op 
til 50 %.

Nordic Prestige Single-split

Eftersom den ikke er udstyret med et separat display, lyser den lilla 
LED-lampe kun, når apparater er i drift.

Elegancen er yderligere fremhævet med lamellens smukke 
bevægelser.

Elegant bevægelse Smart display
Luftindtaget har en unik form, der ligner en bikube.

LuftindtagElegant design
Stilfuldt og elegant frontpanel.

Optimeret luftstrøm 
LG Nordic Prestige opvarmer et større område på kortere 
tid og skaber et varmt og behageligt indeklima i nordiske 
hjem.

Flot design 
LG’s varmepumpe er udført i det mest elegante design. 
Den er både en varmepumpe og samtidig en flot 
indretningsdetalje i dit hjem.

9–13°C

Effektiv med maksimal luftmængde 
Nordic Prestige giver en stor luftmængde på helt op til 
16,5 m3 pr. minut. Dette er hemmeligheden bag den gode 
luftfordeling, som gør det muligt at øge din besparelse og 
samtidig giver det dig en behagelig indendørstemperatur.

Ren luft 
De forskellige filtre samt aktive plasma og ioner beskytter 
brugeren mod skadelige påvirkninger, inklusiv lugt og 
bakterier. 
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Er du energibevidst, fleksibel og kan 
du lide at forny dit hjem med jævne 
mellemrum? Så burde LG ArtCool 
falde i din smag. Du kan vælge 
mellem tre forskellige frontpaneler: 
flot hvid, stilren silver eller blank. 
Uanset hvad du vælger, så er alle tre 
varianter en smuk indretningsdetalje 
til hjemmet. 

ArtCool er lille, smart og nem at 
placere. Systemet er udstyret med tre 

filtre, som fjerner dårlig lugt og gør dit 
indeklima friskere og renere. Denne 
model er stille, kun 19 dB, takket være 
Inverter-teknologien. Du kan nemt 
placere den i et hvilket som helst 
rum uden være til gene. Lige som 
alle vores andre luftvarmepumper er 
ArtCool tilpasset efter det nordiske 
klima, så du kan opnå den perfekte 
indetemperatur året rundt.

*Low heat (vedligeholdesvarme) *Low heat (vedligeholdesvarme)

FORDELE:

 

Nordic ArtCool LH/* Single-split/Multi-split

Libero er en stilren varmepumpe til 
dem, som kræver præstation i top-
klasse og foretrækker et mere stilrent 
design. Libero har det klassiske ud-
seende som en luftvarmepumpe og 
en formgivning, der skiller sig ud. 

Libero er effektiv til både opvarm-
ning og køling, og  
er op til 12 meter, hvilket er meget i 
denne sammenhæng. Det betyder, 
at du hurtigere kan opvarme eller 
nedkøle et rum. Libero er ganske 
enkelt et smart valg, hvis du vil spare 
på varmeregningen. 

Funktionen til automatisk 
 sørger for, at systemet 

er fri for bakterier og svampesporer, 
som forårsager dårlig lugt. Libero 
er også udstyret med et effektivt 
filter, så du kan indånde renere og 
friskere luft. Et effektivt og godkendt 
allergifilter, som består af et enzym, 
der nedbryder og fjerner allergenet. 
Trippel-filtret fjerner ubehagelig lugte, 
som mados, røg og lugten af maling. 

Desuden er Libero en af vores 
mest stille modeller i drift. Med sine 
kun 19 dB kan du uden problemer 
installere systemet i soveværelset eller 
på kontoret uden at blive forstyrret af 
en irriterende brummen.

FORDELE:

Nordic Libero LH/* Single-split/Multi-split

1 2

Libero E

Libero

10   LG LUFTVARMEPUMPER   LG LUFTVARMEPUMPER   11



Consol adskiller sig fra vores 
andre modeller, eftersom den rent 
udseendemæssigt minder om alt 
andet end en luftvarmepumpe.  
Den ideelle størrelse gør den nem 
at placere på væggen eller under 
vinduet og griber ikke forstyrrende 
ind i indretningen. 

Consol er et supplement, der giver 
dig mulighed for selv at optimere 
luftstrømmen. I en håndevending 
dirigerer du strømmen derhen, hvor 
den gør mest nytte. Ned ad hvis du 
vil have et varmt og behageligt gulv 
eller op ad for at  
i hele rummet. 

Consol  på 
sommerens varmeste dage, eller når 
varmen stiger på grund af antallet 
af personer i rummet.  Et system 
med mange facetter til forskellige 
situationer. 

Med sit Nano kulfilter opfanges 
små lugtpartikler, så luften bliver 
friskere. 

Det smarte og rene design 
gør, at du kan montere systemet 
under næsten alle typer vinduer 
for at 
og hurtigt opnå en behagelig 
indendørstemperatur.

FORDELE:

 

Consol Multi-split

ArtCool Gallery er anderledes og 
sjov. Den skiller sig ud fra alle andre 
luftvarmepumper, og det er dig, som 
sætter grænserne for, hvordan den 
skal se ud. Fronten er udformet som 
en stor fotoramme, hvilket er lidt af en 
revolution inden for luftvarmepumper. 
Der er masser af muligheder, og 
du vælger selv, hvad du vil fylde i 
rammen.

Dette er den ideelle model til 
dem, som har betakket sig for at købe 
en luftvarmepumpe, fordi de mener, 

at den stjæler for 
meget af indretningen.  
Artcool Gallery har 
alle de funktioner, 
du har brug for til et 
behageligt indeklima. 
Den tredimensionelle 
luftstrøm giver også en 
jævn og hurtig køling, 
idet luften kommer 
både forfra og fra 
siderne.

FORDELE:

ArtCool Gallery Multi-split

1 2 3
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LG Therma V  
– en komplet løsning
Therma V Split er det ideelle varmesystem, hvis du vil kombinere maksimal 
komfort med god samvittighed. Der er mulighed for at koble varmepumpen til 
gulvvarme, radiatorer, varmtvandsbeholder og supplere med solfangere. Udskift 
eller optimer dit nuværende varmeanlæg med en luftvarmepumpe fra LG. Det 
giver dig mulighed for at spare penge og opnå en mere behagelig temperatur  
i hjemmet.

4.09

0,8~0,9

C
O

P

Other Heating Systems
(Electrical Convector/Boiler)

4.49
4.44

4.20 LG's luft/vand varmepumper benytter Inverter-teknologi. Takket være denne teknologi opnår 
Therma V Split en varmefaktor på helt op til 4,5. Med andre ord genererer 1 kW forbrugt el 
op til 4,5 kW varme. Det giver en energibesparelse på op til 70 % om året.

Takket være det letbetjente og brugervenlige kontrolpanel, som LG Therma V-systemet  
er udstyret med, kan du kontrollere følgende funktioner:

Næsten 85 % af hjemmets energiforbrug går til opvarmning. Takket være den høje 
effektivitet og muligheden for at kombinere de to vedvarende energikilder - luft- og 
solenergi - giver LG Therma V-serien et betydeligt reduceret energiforbrug samt mindre 
CO2-udslip.

Vores varmepumper er udviklede til at holde i mange år, og korrosionsbestandigheden 
på ydersiden er sikret ved hjælp af den særlige Anti Corrosion Gold™-behandling. Riste 
og skruer er også korrosionsbehandlede, så varmepumpen kan fungere upåklageligt og 
effektivt i mange år fremover.
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Artcool 09 Artcool 12 Libero-E 09 Libero-E 12 Console 09 Console 12 Artcool Gallery 09 Artcool Gallery 12

Varmekapacitet - Maks kW 2.9 3.9 2.9 3.9 2.9 3.9 2.9 3.9
Kølekapacitet - Maks kW 2.6 3.5 2.6 3.5 2.6 3.5 2.6 3.5
Lydniveau (H/M/L/Sleep) dB(A) 33 / 30 / 27 39 / 36 / 31 33 / 30 / 27 39 / 36 / 31 38 / 32 / 27 39 / 32 / 27 38 / 32 / 27 44 / 38 / 32
Luftmængde (Min-Maks) m3/min 7.0 / 6.5 / 6.0 9.5 / 9.0 / 8.5 7.0 / 6.5 / 6.0 9.5 / 9.0 / 8.5 8.5 / 6.7 / 5.0 9.0 / 6.9 / 5.2 7.7 / 5.9 / 4.4 8.9 / 7.3 / 5.6
Affugtning l/h 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 1,2 1,4
Vægt kg 11 11 11 11 14 14 15 15
Mål H/B/D mm 285 / 885 / 210 285 / 885 / 210 289 / 895 / 215 289 / 895 / 215 600 / 700 / 210 600 / 700 / 210 600 / 600 / 146 600 / 600 / 146
Elektrisk tilslutning ø/V/Hz 1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
1 / 220~240 

/ 50
* Farve: Blank (R), Hvid (W), Silver (V)

Nordic Prestige 09 Nordic Prestige 12 Nordic Artcool 09 Nordic Artcool 12 Nordic Libero 09 Nordic Libero 12

Varmekapacitet - Nominelt (Min-Maks) kW 3,2 (0,3-6,6) 4,0 (0,3-6,8) 3,2 (0,9-5,0) 4,0 (0,9-6,0) 3,2 (0,9-5,0) 4,0 (0,9-6,0)
Kølekapacitet Nominelt (Min-Maks)  kW 2,5 (0,3-3,8) 3,5(0,3-4,0) 2,5 (0,9-3,7) 3,5 (0,9-4,0) 2,5 (0,9-3,7) 3,5 (0,9-4,0)
Effektforbrug varme - Nominelt kW 0,57 0,80 0,70 0,96 0,70 0,96
Effektforbrug køling - Nominelt kW 0,45 0,76 0,55 0,88 0,55 0,88
COP - 5,6 5,0 4,6 4,2 4,6 4,2
S.C.O.P. - 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0
P-design Varme  -10°C kW 3,2 4,0 3,2 4,0 3,2 4,0
EER - 5,6 4,6 4,6 4,0 4,6 4,0
S.E.E.R. - 8,6 8,0 5,6 5,8 5,6 5,8
P-design Køling kW 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
Energy Label (Varme/Køling) - A++/A+++ A++/A++ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+
* Farve: Blank (R), Hvid (W), Silver (V)

Lydniveau (H/M/L/Sleep) dB(A) 38/33/25/17 39/33/25/17 38/33/23/19 39/33/23/19 38/33/23/19 39/33/23/19
Luftmængde (Min-Maks) m!/h 5,0- 16,5 5,0- 16,5 3,5-12,0 3,5-12,0 3,5-12,0 3,5-12,0
Affugtning l/h 1,5 1,7 1,1 1,3 1,1 1,3
Vægt kg 11,5 11,5 10,0 10,0 10,0 10,0
Mål H/B/D mm 295 / 875 / 235 295 / 875 / 235 285 / 885 / 210 285 / 885 / 210 285 / 885 / 210 285 / 885 / 210
Vedligeholdelsesvarme - Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Elektrisk tilslutning Ø / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Max sikring A 13 13 13 13 13 13
Kabel mm" 3*1.5 3*1.5 3*1.5 3*1.5 3*1.5 3*1.5
Styre kabel mm" 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling) dB(A) 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45
Lydeffektniveau (Varme/Køling) dB(A) 65/65 65/65 65/65 65/65 65/65 65/65
Tilslutninger (Gas - Væske) tum 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4”
Rørlængde (Min-Maks) m 3 - 20 3 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 20
Maks. højdeforskel m 10 10 10 10 10 10
Kølemedie R410A kg 1,15 1,15 1,0 1,0 1,0 1,0
Mål H/B/D mm 545 / 770 / 288 545 / 770 / 288 545 / 770 / 288 545 / 770 / 288 545 / 770 / 288 545 / 770 / 288
Vægt kg 33 33 33 33 33 33

Therma V Split 9kW Therma V Split 12kW Therma V Split 14kW Therma V Split 16kW

Arbejdsområde ved varme   (min./maks.) -20/30 °C -20/30 °C -20/30 °C -20/30 °C
Arbejdsområde ved køling   (min./maks.) 5/48 °C 5/48 °C 5/48 °C 5/48 °C
Fremløbstemperatur, varme (min./maks.) 15/55°C 15/55°C 15/55°C 15/55°C
Fremløbstemperatur, køling (min./maks.) 6/30°C 6/30°C 6/30°C 6/30°C

Elpatron maks. 6 kW [6 kW]/[6 kW / 9 kW] /  
[6 kW / 9 kW]

 [ 6 Kw] / [6 kW / 9 kW] / 
[6 kW / 9 kW]

 [ 6 kW] / [6 kW / 9 kW] / 
[6 kW / 9 kW] 

Mål (B x H x D) 490x850x315 mm 490x850x315 mm 490x850x315 mm 490x850x315 mm
Nettovægt 52 kg 52 kg 52 kg 52 kg
Driftsspænding [230V 1N~50Hz] / [230V 

3N~50Hz] / [400V 3N~50Hz] 
[230V 1N~50Hz] / [230V 

3N~50Hz] / [400V 3N~50Hz] 
[230V 1N~50Hz] / [230V 

3N~50Hz] / [400V 3N~50Hz] 
[230V 1N~50Hz] / [230V 

3N~50Hz] / [400V 3N~50Hz] 

Kompressor Inverter Inverter Inverter Inverter
Blæser Hastighedsreguleret Hastighedsreguleret Hastighedsreguleret Hastighedsreguleret
Kølemediepåfyldning R410A 1,9 kg 2,98 kg 2,98 kg 2,98 kg
Mål (B x H x D) 950x834x330 mm 950x1,380x330 mm 950x1,380x330 mm 950x1,380x330 mm
Nettovægt 64 kg 105 kg 105 kg 105 kg
Driftsspænding 220V 1N~50Hz 220V 1N~50Hz / 400V 3N~50Hz 220V 1N~50Hz / 400V 3N~50Hz 220V 1N~50Hz / 400V 3N~50Hz
Lydniveau 53 dBA 53 dBA 53 dBA 53 dBA
Nominel kompressoreffekt, opvarmning  
(7 °C ude / 35 °C fremløb) 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW

COP, varme (-7 °C ude / 35 °C fremløb) 2,7 2,7 2,6 2,6
COP, varme (2 °C ude / 35 °C fremløb) 3,2 3,2 3,2 3,2
COP, varme (7 °C ude / 35 °C fremløb) 4,1 4,5 4,4 4,2
COP, varme (7 °C ude / 45 °C fremløb) 3,4 3,5 3,4 3,3

LG Therma V

LG Single-split

Varmekapacitet - Nominelt (Min-Maks) kW 6,3 (1,4-7,3) 7,0 (1,4-9,4) 9,0 (1,5-10,6) 10,1 (1,5-12,1)
Kølekapacitet Nominelt (Min-Maks)  kW 5,3 (1,3-6,3) 8,4 (1,3-8,5) 7,9 (1,3-9,5) 8,8 (1,3-10,6)
Effektforbrug varme - Nominelt kW 1,5 1,8 2,0 2,2
Effektforbrug køling - Nominelt kW 1,3 1,7 2,0 2,2
S.C.O.P. - 3,9 3,8 3,8 3,8
S.E.E.R. - 6,1 6,1 6,1 6,1
Energy Label (Varme/Køling) - A/A++ A/A++ A/A++ A/A++
Elektrisk tilslutning Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Max sikring A 16 16 20 20
Kabel mm" 3*1.5 3*1.5 3*2.5 3*2.5
Styre kabel mm" 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord) 4*1.5 (Inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling) dB(A) 52/50 53/51 53/51 53/51
Lydeffektniveau (Varme/Køling) dB(A) 64 62 63 64
Tilslutninger (Gas - Væske) tum 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4”
Maksimalt antal indendørs enheder - 3 4 4 5
Maksimale Rørlængde m 50 70 70 75
Maksimale Rørlængde / indendørs 
enhed m 25 25 25 25

Maks. højdeforskel m 15 15 15 15
Kølemedie R410A kg 1,7 3,2 3,2 3,2
Mål H/B/D mm 655 / 870 / 320 834 / 950 / 330 834 / 950 / 330 834 / 950 / 330
Vægt kg 45 64 64 64

LG Multi-split
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Med fradrag for dokumenterede vedligeholdelsesudgifter 
halveres installationsomkostningerne.

BESPARELSE
PR. MÅNED:MODEL:

ÅRSFORBRUG

HUSHOLDNING, VARMT VAND:

OPVARMNING:

BESPARELSE 30-65 %:

RESTVARME:

FORDELT OVER 12 MÅN.

MÅNEDLIG
UDGIFT:

DU SPARER:

DIN PRIS INKL. MOMS: INSTALLATIONSDATO:

kr

kr

kr

LAV DIN EGEN BEREGNING:

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh X 2,0 kr     

/måned

LG Electronics er en af verdens største leverandører og 
producenter inden for hjemmeelektronik og har over 
93.000 medarbejdere og mere end 120 selskaber på 
verdensplan. LG udvikler og sælger fladskærms-tv'er, 
audio- og videoprodukter, mobiltelefoner, vaskemaskiner 

og køleskabe - 
 Historien bag LG’s air 

condition-anlæg går dog længere tid tilbage - LG udviklede 
nemlig sit første air condition-anlæg allerede i 1968. 

Vores partner Kinnan

Om LG

For os er en varmepumpe mere end bare et produkt og vi 
ved, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. For 
at en varmepumpe skal give maksimal energibesparelse, 
kræves ud over et godt produkt, at varmepumpen har den 
rette dimension, er korrekt placeret og installeret. På det 
danske marked samarbejder vi med Kinnan A/S, som er 
Danmarks førende distributør af varmepumper. Sammen 
udvikler og uddanner vi vores forhandlernetværk i hele 
Danmark.

Kinnan A/S er beliggende i Århus. Kinnan A/S sælger 
kvalitetsprodukter, der altid leverer den rette temperatur, 
behagelig køling om sommeren og dejlig varme, når 
det er koldt udenfor. Vi samarbejder med et kompetent 
forhandlernetværk, som er repræsenteret teknisk support 
og reservedele i hele Danmark. Som agent tager vi 
ansvaret for hurtig levering, teknisk høj kvalitet, doku-
mentation, teknisk support, reservedele.
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LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista

www.lg.com

Kinnan A/S
Dalsagervej 25, 8250 Egå 
Tlf. 8617 8700 
Email: info@kinnan.dk
CVR-nummer: 2983 7961

D
er tages forbehold for eventuelle trykfejl og æ

ndringer i specifikationer.


