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De LG CENTRALAIR biedt klanten veel voordelen, zoals energiebesparing, comfort, eenvoudige bediening en 
goede service dankzij de geavanceerde technologie.

De LG CENTRALAIR inverter-technologie biedt uitstekende energie-efficiëntie met optimale onderdelen, zoals 
een waterpomp, warmtewisselaar en ventilatormotor.

Bovendien biedt de drukbeheersingstechnologie een stabiele verwarmingscapaciteit bij lage temperaturen 
en worden de gewenste prestaties moeiteloos gerealiseerd.

Daarnaast vergroot onderscheidende eigenschappen als het alles-inéén systeem, de Black fin coating en 
gebruiksvriendelijke bediening de comfort en gemak bij de gebruikers. Met een line-up van 5 tot 16 kW ver-
warmingscapaciteit is de CENTRALAIR Monobloc geschikt voor elke situatie.

WAAROM LG CENTRALAIR?

Uitmuntende prestaties
• Hoge energie-efficiëntie (SCOP 4,45/A+++)
• Uitstekende prestaties bij lage omgevingstemperaturen (100% bij -7 °C)
• Breed bereik
• 65 °C watertemperatuur bij  -7 °C buitentemperatuur
• Stil
• Revolutionaire scrollcompressor

Gebruikersgemak
• Gebruiksvriendelijk
• LG wifi-oplossing (Smart ThinQ)
• Meerdere verwarmingscircuits aan te sluiten
• Verscheidene mogelijkheden voor temperatuurbeheersing
• Aanvraag ISDE subsidie mogelijk voor de gehele line-up

Makkelijke installatie & onderhoud
• Alles-in-een concept
• Geen koeltechnische Stek handelingen benodigd.
• Eenvoudige inbedrijfstelling door de LG CENTRALAIR Configurator
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Overzicht

CA2205 CA2207 CA2209 CA38012 CA38014 CA38016

CA38012 CA38014 CA38016

CENTRALAIR



Wat is LG CENTRALAIR?
LG CENTRALAIR is het lucht/water warmtepompsysteem van LG dat speciaal is ontwikkeld voor nieuwbouw- 
en gerenoveerde woningen. Het is gebaseerd op de geavanceerde energiebesparende verwarmingstechno-
logie van LG.

LG CENTRALAIR kan worden ingezet als veelzijdige verwarmingsoplossing, van vloerverwarming tot warmwa-
tervoorziening, waarbij verschillende warmtebronnen kunnen worden gebruikt.

Energie-efficiënte apparatuur
LG CENTRALAIR biedt met de inverter-technologie van LG de beste oplossing voor verwarming en warmwa-
tervoorziening in woningen. Het is viermaal energie-efficiënter dan een boilersysteem, omdat het energie 
absorbeert uit de externe omgeving.

Verschillende toepassingen
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LG Verwarmingsoplossing
voor gebouwen van de
toekomst
Onze verwarmingssystemen bieden een milieuvriendelijkere en energie-efficiënte oplossingvoor woningen 
en kantoren door continu onderzoek naar en ontwikkeling van groene-energietechnologie. R32 is een toe-
komstgericht koudemiddel met als voordeel dat het een lager GWP heeft dan conventionele koudemiddelen. 
Ook is R32 in staat hogere watertemperaturen te bereiken (65 C).

De verwarmingsoplossing van LG (CENTRALAIR) kan tegelijkertijd de woning verwarmen en warm water ver-
schaffen. Vergeleken met een conventioneel boilersysteem is het efficiënter en heeft het een lagere CO2-uit-
stoot, aangezien het de hernieuwbare energie van de buitenlucht gebruikt. Daarnaast kunnen deze milieu-
vriendelijke oplossingen worden aangesloten op uw eigen thermostaat.
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Uw eigen thermostaat of app



3-in-1 oplossing

De Monobloc kan met behulp van uw eigen thermostaat bediend worden. De Monobloc kan aan/uit worden 
gezet en de temperatuur kan aangepast worden volgens de mogelijkheden van uw eigen thermostaat. Nieu-
we thermostaten hebben zoals hierboven ter voorbeeld bieden vele mogelijkheden. 

65°C watertemperatuur

Een lucht/water warmtepomp haalt warmte van buiten en verwarmt daarmee uw woning en sanitair warm 
water. Er kan zelfs een temperatuur van 65°C worden gehaald. Bij lage temperaturen kan het zijn dat de 
warmtepomp moeite heeft warmte te verkrijgen. De LG Monobloc behoudt haar totale capaciteit tot wel 7°C 
onder nul. Daardoor houdt u optimaal comfort, zelfs bij zeer lage temperaturen.
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Warmwater boiler CV buffertankBuitenunit

CV buffertank

Warmwater boiler

Nest Honeywell Bosch

Uw eigen thermostaat voorbeelden 
ter illustratie. Uitsluitend thermosta-
ten niet ouder dan 5 jaar.

Extreme energie besparing      gasloos     warmwater     gasloos cv

Thermostaat-oplossing



Monobloc

CA2205
CA2207
CA2209

Seizoensgebonden energie
CA2205 CA2207 CA2209
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Productspecificaties
CA2205 CA2207 CA2209
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Monobloc

CA38012
CA38014
CA38016

Seizoensgebonden energie
CA38012 CA38014 CA38016

12      LUCHT/WATER - WARMTEPOMP - CENTRALAIR 2022/2023



Productspecificaties
CA38012 CA38014 CA38016
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BOILERVATEN - INDIRECT VERWARMDE BOILER

200L 300L 400L 500L 
Centralair/Inventum Centralair/Inventum Centralair/Inventum Centralair/Inventum 

Centralair inventum warmtepomp boiler
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Centralair warmtepomp buffertanks
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BUFFERTANKS

80L 100L 
Centralair

max. 4 Bar 
Max temp  -10/+90 °C 

Centralair
    (DE)
H
I
B-0
Inhoud
Gewicht 

Eenheid 

mm
mm
mm
“
ltr
kg 

450
745
400

1 1/4
81

          18 

450
870
525

1 1/4
95

          24 
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