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Zakaj okrogla kaseta LG ?Pisarne

Okrogel videz

Priročna namestitev

Popolni krožni pretok zraka

Udoben pretok zraka

“Okrogel in tanek izgled naredi prostor bolj 
odprt.”

“Hlajenje in gretje je enakomerno 

razporejeno po prostoru, kar naredi prostor 

prijetnejši.”

“Osredotočite se na delo, brez motečega 

hrupa”

“Delajte udobno, brez gledanja navzgor.”



Zakaj okrogla kaseta LG ?Restavracije

Kompakten videz

Hitra namestitev

Udoben pretok zraka

30% Hitrejše hlajenje

“Zaradi tanjše notranje enote, je prostor višji 

in bolj odprt.”

Tiho delovanje klima naprave omogoča 

poslušanje glasbe in pogovarjanje.”

“Večji pretok zraka in hitro hlajenje ustvari 

hladen prostor v vseh kotičkih.”

“Zunanjost je čistega videza zaradi skritega 

obešala, instalacija pa je zaradi cevi, 

združenih na eni strani, hitra in preprosta.”



Zakaj okrogla kaseta LG ?Trgovine

Okrogel videz

Viden pretok zraka

30% Hitrejše hlajenje

Kompakten videz

“Nov dizajn privlači kupce.”

“Prilagodi smer pihanja in pošlje zrak v želeno 

območje.”

“Zaradi tanke notranje enote deluje prostor 

višji.”

“Hladen zrak doseže tla tudi v prostorih z 

visokimi stropi.”



Glavne prednosti

Premium
Design

Comfortable
Air flow

Easy
Installation

LG Okrogla Kaseta

• Luksuzen okrogel dizajn

• Kompakten dizajn

• Dobra skritost cevi

• Enostavna, priročna in

hitra namestitev

• Popolni krožni pretok zraka

• Viden pretok zraka

• Močan & tih pretok zraka

• 30% Hitrejše hlajenje



Luksuzen Okrogel Dizajn



Vitek & Kompakten Dizajn

15% vitkejše ohišje daje občutek višjega in večjega prostora

LG Okrogla KasetaDruge Blagovne Znamke

384

330

Živčen!

Visok prostor

ČistoNizek prostor!

15% ožja enota naredi prostor višji



Maksimalna skritost instalacij

Cevi so združene na eno mesto in tako kar najbolj skrite. Pokrov prekrije instalacije in nosilce in ustvari občutek čistosti.

Odtočna cev1

Cu cevi2

Izpostavljeni nosilci3

LG Okrogla Kaseta

Pokrov2

Eno cevna linija 1

Druge Blagovne Znamke



Popolni krožni pretok zapolni ves prostor

Popolni krožni pretok zraka



Druge Blagovne Znamke LG Okrogla Kaseta

3-smerni pretok z mrtvimi točkami.

Popolni krožni pretok brez mrtvih 

točk.

Popolni krožni pretok zapolni ves prostor

Popolni krožni pretok zraka



Z 6-stopenjskim natančnim krmiljenjem lahko usmerite zrak kamor koli želite

Viden pretok zraka

1 2Usmerjanje 

zraka
3 1 2 3 4Usmerjanje 

zraka
5 6

Druge Blagovne Znamke LG Okrogla Kaseta

1 2 3 1 2 3 4 5 6

Crystal Vane



3D ventilator poveča pretok zraka za 5%. Nova tiha tehnologija ustvari tih in prijeten prostor.

Močan in tih pretok zraka

Nove

(Okrogle)

Prejšnje

(4 smerne)

3D ventilator, Pretok zraka +5% ↑

3D ventilator, Nizek hrup

5%

Govor

50 dB(A)

Sesalec

70 dB(A)

Knjižnica

40 dB(A)

LG Okrogle 

kasete

39 dB(A)

Pisarna

55 dB(A)



Nastavljena temperatura 

dosežena v 18 minutah

(Višina 1.1m)

Druge Blagovne Znamke

Širok pretok zraka, hlajenje je hitrejše za 30%.

30% Hitrejše hlajenje

※ Na osnovi rezultatov testov v LG testnem prostoru. Slika je ustvarjena, da pomaga strankam razumeti.

Testni prostor: višina 3.2m, 48 kBtu, hlajenje, visok pretok zraka, vodoravna usmeritev pretoka

Nastavljena temperatura 

dosežena v 12 minutah

(Višina 1.1m)

LG Okrogla Kaseta



Združene cevi omogočajo hitrejšo namestitev, brez prestavljanja.

Hitra namestitev 

Odtok, Cu cevi1Odtok1

LG Okrogla KasetaDruge Blagovne Znamke

Cu cevi2



Preprosta namestitev in servisiranje z zunanje strani.

Priročna namestitev

Priročno priklapljanje na zunanji strani

LG Okrogla Kaseta

Nerodno priklapljanje z gledanjem 

navzgor

Druge Blagovne Znamke



Distributer za Slovenijo

IBLO d.o.o.

Vinarski trg 3

2250 Ptuj

Tel. 02/ 78 06 430

E-pošta: trgovina@iblo.si

Splet: www.iblo.si
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L i n e  u p

Heat Pump 24 kBtu/h 36 kBtu/h 48 kBtu/h

MULTI V / GHP (Common) ● ● ●

44 63 98

157 157 157

7.1 10.6 14.1

8.0 11.9 15.9

52 / 58 / 46 56 / 53 / 4848 / 46 / 43

32(OD) / 25(ID) 32(OD) / 25(ID) 32(OD) / 25(ID)


