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LG NORDIC PRESTIGE – DEN BÄSTA LUFTVÄRMEPUMP SOM
ENERGIMYNDIGHETEN TESTAT
I Energimyndighetens test fastslogs att LG Nordic Prestige ger bästa energibesparing
oavsett var du bor. LG Nordic Prestige har utvecklats specifikt för det nordiska
klimatet och är bäst i test i flera av de viktigaste testkategorierna.
Stockholm, Mars, 2013 – I det senaste testet av luftvärmepumpar, utförd av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) på uppdrag av Energimyndigheten, har modellen LG
Nordic Prestige 9kBTU blivit bäst i flera av de viktigaste testkategorierna såsom energibesparing och
kapacitet vid minusgrader. Sammantaget visar resultaten att Nordic Prestige är den bästa luftvärmepump som Energimyndigheten någonsin testat.

– Vi är väldigt glada över de positiva testresultaten för vårt flaggskepp LG Nordic Prestige, som visar att vi kan spara upp till 500 kWh mer än någon annan luftvärmepump
på marknaden. Enligt Energimyndighetens uträkningar kan en villaägare räkna hem sin
investering på två och ett halvt år, säger Stefan Lögdberg, Nordic Technical Manager på
LG Electronics.

Högst besparing
Energimyndigheten har räknat på hur mycket kWh en villaägare kan spara i små och
stora hus från norr till söder i Sverige. LG Nordic Prestige 9kBTU är den modell som
enligt det oberoende testet spar mest energi på de orter som Energimyndigheten mäter;
Malmö, Borås och Luleå. Några exempel från rapporten visar att:
•
•
•

I en Malmövilla med uppvärmningsbehov på 16 600 kWh/år spar
husägaren 11 700 kWh.
I en Boråsvilla med uppvärmningsbehov på 20 000 kWh/år spar
husägaren 13 000 kWh.
I en Luleåvilla med uppvärmningsbehov på 28 000 kWh/år spar
husägaren 14 500 kWh.
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Bäst när det är kallt – kapacitet när det gäller!
Testet visar att LG:s luftvärmepump Nordic Prestige har samma höga kapacitet vid plus
två grader som vid minus sju. Testet visar även att LG Nordic Prestige har marknadens
absolut högsta kapacitet vid minus 15 grader. Den höga kapaciteten samt årsvärmefaktorn är resultatet av två års forskning och utveckling samt studier av det tuffa nordiska
klimatet och hur nordbor använder sina luftvärmepumpar. Analysen av det nordiska
klimatet har gett LG:s ingenjörer möjlighet att utveckla och producera en luftvärmepump som maximerar besparingen över hela året.

Efterfrågad storsäljare
Sedan lanseringen i september 2012 har LG Nordic Prestige fått ett mycket bra mottagande från kunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. LG har med Nordic
Prestige blivit en av marknadens mest efterfrågade luftvärmepumpar, vilket har resulterat i kraftigt ökande marknadsandelar i Sverige, Norge och Danmark det senaste halvåret.

LG är en av världens största tillverkare av värmepumpar och luftkonditionering. Norden
är en prioriterad marknad och fokus ligger på att fortsätta att utveckla och lansera produkter byggda för det nordiska klimatet. Utöver flaggskeppet LG Nordic Prestige finns
det ytterligare två modeller tillgängliga på den nordiska marknaden – LG Nordic Artcool och LG Nordic Libero. Luftvärmepumparna är specialutvecklade för det unika nordiska klimatet, med stort fokus på effektivitet, besparing och design. Flaggskeppet Nordic Prestige är dessutom marknadens tystaste luftvärmepump. LG:s luftvärmepumpar
finns tillgängliga via ett rikstäckande nät av installatörer och fackhandelsbutiker.

Högupplösta bilder
För högupplösta produktbilder, gå till LG:s bildarkiv och skriv ”Prestige” i sökrutan till
höger.
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Mer information:
Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida.
För mer information och fullständiga specifikationer för LG Nordic Prestige, se
http://www.lg.com/se/varmepumpar/index.jsp.
###
Om LG Electronics
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) är en av världens största leverantörer och en innovatör inom hemelektronik,
vitvaror och mobil kommunikation. Via 117 bolag världen över uppnådde LG en global omsättning av 49 miljarder
USD under 2011. LG består av fyra affärsområden – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, and Air Conditioning & Energy Solutions – och är en av världens största tillverkare av platt-tv, mobiltelefoner,
luftvärmepumpar, tvättmaskiner och kylskåp. Sedan oktober 1999 återfinns LG Electronics även i Norden. Den nordiska omsättningen uppgick 2011 till drygt 2 miljarder SEK. För mer information besök www.lg.com.

Om LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution
LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company är ett globalt ledande företag på marknaden för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering (HVAC) och energilösningar. Företaget erbjuder ett brett utbud, från konsumentprodukter till industri- och specialiserade luftkonditioneringssystem, inklusive produkter för uppvärmning,
ventilation och luftkonditionering, samt lösningar för solenergi och LED-belysning. LG AE har expanderat inom
specialiserade B2B-lösningar med centralt fokus på miljövänlighet och energieffektivitet. Genom innovativ teknik,
stora investeringar i forskning och utveckling samt effektiva marknadsföringsstrategier har LG AE slagit sitt eget
försäljningsrekord årligen sedan år 2000.
För mer information, vänligen kontakta
Susanne Persson
PR Manager
LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista
Mobil: +46 (0)70 969 46 06
E-post: susanne.persson@lge.com

Stefan Lögdberg
Nordic Technical Manager AE
LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista
Mobil: +46 (0) 735-234023
E-post: stefan.logdberg@lge.com
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