
Verð á LG NORDIC Loft í loft varmadælum. 
 
LG Nordic Libero Plus D09  3,3kW við -7°C úti, mest 5.0 kW  
Sparnaðarstöðull SCOP 4,1 kW – Sparnaðarflokkur kæling: A++ hitun: A+ 
- hitar upp í ca 70 m2 *(geyms ca 125m2*) hljóð: 39/33/23/19db – úti/43db - WiFi***     
 
– án uppsetningar   kr.  229.000.-   m/vsk 
– uppsetning            kr.    73.000.-   m/vsk ** 
 
LG Nordic Prestige Plus F12  4,9kW við -7°C úti, 3,7kW við -20°frost, mest 7.0 kW  
Sparnaðarstöðull SCOP 5,1 kW – Sparnaðarflokkur: Kæling: A+++ hitun: A++ 
  - hitar ca. 110 m2* (geymsluh. ca 200m2*) hljóð: 39/33/25/17db úti/43db – WiFi*** 
 
– án uppsetningar   kr.  349.000.-   m/vsk 
– uppsetning            kr.    73.000.-   m/vsk ** 
 
WiFi stýrikerfi fyrir Nordic Libero Plus og Nordic Prestige Plus kr. 25.000.- m/Vsk 
 
 Uppgefnar tölur í m2 um hversu stórt húsnæði hver dæla fyrir sig getur hitað 
upp eru aðeins gefnar upp til viðmiðunar og án ábyrgðar. Þetta er vegna þess 
hversu mismunandi aðstæður geta verið t.d. eftir því hvar á landinu er um að ræða, 
hversu vel viðkomandi húsakynni eru einangruð, hversu loftrými er mikið eða hvort 
húsnæðið er í skjóli. Þessi atriði þurfa  sölumenn okkar að fá upplýsingar um í 
hverju tilfelli fyrir sig til þess að geta gefið ráðgjöf um hvaða stærð hentar best. 
Þessar viðmiðanir eru gefnar upp miðað við stofuhita þannig að uppgefnar m2 tölur 
geta verið verulega hærri ef um atvinnuhúsnæði er að ræða þar sem ákjósanlegt 
hitastig er verulega lægra. 

* Innifalið í uppsetningu eru festingar, gúmí púðar, 5 klst vinna og 3 m lagnir milli 

inni og úti dælu. 

** Sjá frekar undir hnapp SÖLU & ÞJÓNUSTUSKILMÁLAR á loft í loft síðunni   

***  Tilbúin fyrir WiFi stjórnstöð sem kostar kr. 25.000.-  
 
LG Nordic varmadælurnar eru allar sérstaklega lágværar, hljóðstyrkur á venjulegri 
keyrslu í upphitun er 25 dB, sem þýðir að þær eru allra hljóðlátustu loft í loft 
varmadælurnar á markaðnum. Í kælingar aðgerð og á LH (Low heating & Sleep) er 
hljóðið aðeins 17 og 19 dB.       

Varmadælur bera ekki vörugjald í innflutningi en í gildi er samningur milli EFTA og 
Suður Kóreu þar sem LG varmadælurnar eru framleiddar. Þar með er innflutningur 
tollfrjáls á LG varmadælum sem þýðir lægra verð á LG varmadælum.       
 
Bent skal á að 16 maí 2014 voru samþykkt lög á Alþingi sem heimila endurgreiðslu á 
virðisaukaskatti á varmadælum til upphitunar ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS. Þetta þýðir að 
u.þ.b. 18,5% af kaupverði af varmadælum fæst nú endurgreitt þeim sem uppfylla 
skilyrði reglugerðar sem m.a. felur í sér að kaupandi verður að vera með lögheimili á 
köldu svæði (þar sem hitaveita er ekki) á þeim stað sem dælan er tekin í notkun, sjá 
undir hnappnum ENDURGREIÐSLUR.  
 
Einnig er hægt að fá niðurgreiðslu á rafmagni fyrirfram greitt til allt að 8 ára vegna 
kaupa á varmadælum, sjá undir ENDURGREIÐSLUR og á vefsíðu www.orkusetur.is 
eða hjá okkur sem erum ávalt tilbúnir að veita aðstoð og frekari upplýsingar.                 



 
    


