
Nordic Libero Plus
Byggd och testad för 

nordiskt klimat 

• 10 ÅRS KOMPRESSORGARANTI
• ENERGIKLASS A+
• BYGGD OCH TESTAD FÖR NORDISKT KLIMAT
• FÖRBEREDD FÖR WIFI-STYRNING
• UNDERHÅLLSVÄRME
• LÅG LJUDNIVÅ (MINSTA LJUDNIVÅ 23 DBA)
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LG NORDIC LIBERO PLUS, D09NAK/D12NAK
För ett bättre inomhusklimat och sänkta värmekostnader
LG Nordic Libero Plus passar dig som vill ha en modern och högpresterande värmepump 
för ett bekvämt inomhusklimat och sänkta värmekostnader.

Nordic Libero Plus är förberedd för WiFi vilket innebär att du kan köpa till en WiFi-modul 
som enkelt installeras under locket och sedan inte syns alls. Du styr sedan enkelt värme-
pumpen via din smartphone var du än be nner dig. Nordic Libero Plus är ocks  utrustad 
med underh llsvärme och -funktion för varma sommardagar. Precis som alla LG s 
värmepumpar är den framtagen speci kt för Norden. För bästa trygghet kommer nu 
Nordic Libero Plus med hela  rs kompressorgaranti.

Alla LG:s nya värmepumpar är byggda speciellt för det nordiska klimatet. Att en produkt är byggd för norden 
innebär bland annat en extra isolerad utedel och behovsstyrd avfrostning. Varje ny modell är också testad i norden 
i minst ett år innan vi lanserar dem på vår marknad. Våra nordiska värmepumpar utvecklas genom ett tätt samar-
bete mellan våra nordiska och Koreanska utvecklings-team. Detta resulterar i produkter som klarar ett kallt och 
fuktigt klimat.

Byggd och testad för nordiskt klimat
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Nordic Libero Plus är förberedd för 
WiFi-styrning. Det betyder att du 
enkelt kan köpa till en WiFi-modul 
som installeras under locket på din 
värmepump och inte syns alls. Med 
WiFi styr du enkelt din värme-
pump via din smartphone var du än 
be nner dig. Du kan styra tempera-
tur  luft öde och använda timer  
oavsett om du är på semester eller 
bara på väg hem från jobbet.

Förberedd för WiFi-styrning

Nordic Libero Plus är utrustad med 
underhållsvärme. Detta innebär att 
du ställer in din värmepump på LH 
på fjärrkontrollen och sedan jobbar 
värmepumpen för att hålla tem-
peraturen mellan 9 och 13 grader. 
Detta passar speciellt bra om du vill 
hålla värmen på en jämn nivå när du 
inte är hemma, eller om du har den i 
din sommarstuga.

 Underhållsvärme

LG:s värmepumpar är tysta. Nordic 
Libero Plus har en minsta ljudnivå 
på 23 dB vid värmedrift vilket gör 
den till en av marknadens tystaste. 
Vid kyldrift har en den 19 dB

Tyst värmepump

En luftvärmepump är ett bra sätt 
att sänka dina värmekostnader.
SCOP är en faktor som visar på 
hur mycket en värmepump kan 
spara under ett år, det kallas också 
årsvärmefaktor.  LG Nordic Libero 
Plus 9kBTU har en årsvärmefaktor 
på 4,1 vilket placerar den i en-
ergiklass A+.

Sänk dina värmekostnader

ll din temperatur p
en niv  mellan  till 

Low Heating funktion

Energiklass A+
SEER 6.6 SCOP 4.1



LG NORDIC LIBERO PLUS - Teknisk data

Inomhusenhet D09NAK  D12NAK

Kapacitet

Kyla Min/Nom/Max kW 0,89 / 2,5 / 3,7 0,89 / 3,5 / 4,0

Värme Min/Nom/Max kW 0,89/ 3,2 / 5,0 0,89/ 4,0 / 6,0

Värme -7°C Max kW 3,3 3,9

Effektförbrukning 
Kyla Nom kW 0,595 1

Värme Nom kW 0,75 1

EER 4,2 3,5

COP 4,26 4,0 

SEER 6,6 6,5

SCOP 4,1 4,0 

Pdesign (@-10°C) kW 2,8 3,6 

Energiklass Kyla/Värme A++/A+ A++/A+

Årlig energiförbrukning Kyla/Värme kWh 135/1120 190/1400

Luft öde Värme Hög/Mellan/Låg m3/min 12,5 / 8,5 / 6,5 12,5 / 8,5 / 6,5

Ljudtrycksnivå Kyla/värme Hög/Mellan/Låg dBA 38 / 33 / 23 39 / 33 / 23 

Ljudeffektsnivå Kyla Max dBA 57 57

Avfuktning l/h 1,1 1,3

Dimensions BxHxD mm 885x285x210 885x285x210

Vikt kg 10 10

Utomhusenhet D09NAK   D12NAK

Kompressor Typ Twin Rotary Twin Rotary 

Ljudtrycksnivå
Kyla Nom dBA 45 45

Värme Nom dBA 45 45

Ljudeffektsnivå Kyla Max dBA 65 65

Dimensions BxHxD mm 770x545x288 770x545x288

Vikt kg 32,3 32,3

Köldmedium
Typ R410A R410A

Fyllning kg 1,05 1,05

Strömförsörjning ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Avsäkring A 10 10

Driftsområde
Kyla Min~Max °C -10 ~ 48 -10 ~ 48

Värme Min~Max °C -20 ~ 24 -20 ~ 24


