
※ Tento produkt obsahuje fl uorované skleníkové plyny (R32).
※ S: spánek / N: nízká / S: st´ední / V: vysoká
※ GWP: potenciál globálního oteplování
※ t-CO2eq: F-gas (kg) × GWP / 1000 
※ Specifi kace, design a funkce se mohou bez p´edchozího ohlášení zm�nit.

JEDNOTKA 9K 12K 18K 24K

VNITëNÍ S09EQ NSJ S12EQ NSJ S18EQ NSK    S24EQ NSK    

Kapacita
Chlazení Min. / Jmen. / Max. kW 0.89 / 2.50 / 3.70 0.89 / 3.50 / 4.04 0.90 / 5.00 / 5.50 0.90 / 6.60 / 7.42
Vytáp�ní Min. / Jmen. / Max. kW 0.89 / 3.30 / 4.10 0.89 / 4.00 / 5.10 0.90 / 5.80 / 6.40 0.90 / 7.50 / 8.64
Vytáp�ní -7 °C Jmenovité kW 2.60 3.00 4.20 6.00

P´íkon Chlazení / vytáp�ní Jmenovité W 656 / 800 1,080 / 1,050 1,562 / 1,611 2,164 / 2,238
EER W/W 3.81 3.24 3.20 3.05
S.E.E.R. 7.00 6.60 7.00 6.90
P design C kW 2.50 3.50 5.00 6.60
COP W/W 4.13 3.81 3.60 3.35
S.C.O.P (Prħm�r / teplejší) 4.00 / 4.90 4.00 / 4.90 4.30 / 5.30 4.30 / 5.30
P design H (Prħm�r/teplejší) kW 2.50 / 1.30 2.50 / 1.30 3.90 / 2.10 5.00 / 2.70
Energetický štítek
(Stupnice A+++ až D)

Chlazení A++ A++ A++ A++
Vytáp�ní (Prħm�r / teplejší) A+ / A++ A+ / A++ A+ / A+++ A+ / A+++

Ro�ní spot´eba energie
Chlazení kWh 125 186 250 335
Vytáp�ní (Prħm�r / teplejší) kWh 875 / 371 875 / 371 1,270 / 555 1,628 / 713

Akustický tlak
Chlazení S/N/S/V dB(A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47
Vytáp�ní N/S/V dB(A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Akustický výkon Chlazení  dB(A) 59 59 60 65

Prħtok vzduchu
Chlazení S/N/S/V/Max. (výkon) m3/min

3.0 / 4.2 / 7.5 / 10.0 
/ 12.5

3.0 / 4.2 / 7.5 / 10.0 
/ 12.5

8.0 / 10.5 / 13.0 / 14.5 
/ 15.5

8.0 / 10.5 / 13.1 / 16.1 
/ 18.3

Vytáp�ní N/S/V m3/min 5.6 / 7.2 / 10.0 5.6 / 7.2 / 10.0 11.0 / 13.5 / 16.0 11.0 / 14.3 / 17.6
Odvlh�ování l/h 1.1 1.3 1.8 2.5

Provozní proud
Chlazení Min. / Jmen. / Max. A 1.10 / 3.30 / 6.00 1.10 / 4.70 / 6.00 1.20 / 6.90 / 9.00 1.20 / 9.80 / 14.00
Vytáp�ní Min. / Jmen. / Max. A 1.10 / 4.00 / 7.00 1.10 / 4.70 / 7.00 1.20 / 7.10 / 9.50 1.20 / 10.00 / 14.00

Startovací proud Chlazení / vytáp�ní Jmenovité A 3.30 / 4.00 4.70 / 4.70 6.90 / 7.10 9.80 / 10.00
Napájení Ø / V / Hz 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50 1 / 220–240 / 50
Jisti� A 15 15 20 25
Napájecí kabel N × mm2 3 × 1,0 3 × 1,0 3 × 1,5 3 × 2,5

Napájecí a p´enosový kabel N × mm2 4 × 1,0
(V�etn� uzemn�ní)

4 × 1,0
(V�etn� uzemn�ní)

4 × 1,0
(V�etn� uzemn�ní)

4 × 1,0
(V�etn� uzemn�ní)

Rozm�ry mm 837×308×189 837×308×189 998×345×210 998×345×210
Hmotnost netto kg 8.7 8.7 11.9 12.7
Výstupní výkon ventilátoru W 30 30 30 58

VENKOVNÍ S09EQ UA3 S12EQ UA3 S18EQ UL2    S24EQ U24    

Provozní rozmezí
Chlazení Min. / Max. °C DB -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 -15 / 48
Vytáp�ní Min. / Max. °C DB -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Akustický tlak Chlazení / vytáp�ní Vysoká dB(A) 48 / 50 48 / 50 53 / 55 54 / 57
Akustický výkon Chlazení Vysoká dB(A) 65 65 65 70
Prħtok vzduchu Vysoká m3/min 27 27 35 49

Potrubí

Tekutina (venkovní/vnit´ní 
jednotka)

Min. / Max. m 3 / 15 3 / 15 3 / 20 3 / 30

P´evýšení (venkovní/
vnit´ní jednotka)

Min. / Max. m 7 7 10 15

P´ipojení potrubí
Kapalina OD (Vn�jší) mm (palce) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 
Plyn OD (Vn�jší) mm (palce) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)

Velikost Kondenzátové 
hadice

OD (Vn�jší) mm (palce) 21.5 (27/32) 21.5 (27/32) 21.5 (27/32) 21.5 (27/32)

Chladivo

Typ R32 R32 R32 R32

Dopln�ní po 7,5 m
kg 0.700 0.700 1.000 1.100
t-CO2 eq 0.473 0.473 0.675 0.743

Dopl«ková nápl« g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Výstupní výkon 
ventilátoru

W 43 43 43 85

Typ kompresoru
Dvojitý rota�ní 
s invertorem

Dvojitý rota�ní 
s invertorem

Dvojitý rota�ní 
s invertorem

Dvojitý rota�ní 
s invertorem

Hmotnost netto kg 25.1 25.1 34.4 46.0
Rozm�ry mm 717×495×230 717×495×230 770×545×288 870×650×330

PëÍSLUŠENSTVÍ A JINÉ
Kompatibilní s multisplitem - - - -
PI 485 - - - -
Suchý kontakt - - - -
Kabelový ovlada� - - - -

Jednotlivá kombinace

Spole�nost LG se ú�astní programħ ECP 

a EUROVENT VRF. 

Ov�´te si platnost certifi kace: www.eurovent-

-certifi cation.com

Chytrá 
diagnóza

Active Energy 
Control

Energy 
Display

Automatické 
�išt�ní Gold Fin™

Dvoucestné 
natá�ení (9k, 

12k)

Ðty´cestné 
natá�ení

Nízká 
hlu�nost 

19 dB (9k, 
12k)

Jet Cool
Rychlé 

vytáp�ní
 Tichý režim 

Snadná 
a rychlá 
instalace

Comfort Air

SPECIFIKACE NÁSTÕNNÝCH JEDNOTEK

D
U

AA
LCOO

O
L STAA

N
D

AA
RD



Funkce se mohou pro každý model lišit.
1. Po p´ipojení k venkovní multisplitové jednotce funguje tichý režim 3 dB jednoduše nastavením p´epína�e na plošném spoji (PCB) venkovní jednotky.  
2. P´i kombinaci s 40 kBtu chlazení A+, vytáp�ní A
3. P´ipraveno pro Wi-Fi: lze p´ipojit pomocí Wi-Fi modulu (PWFMDD200)
4. Informace uvádí specifi kace venkovních multisplitových jednotek.

 Chlazení  Vytáp�ní

TECHNIKA DOKONALÁ PÉÏE O ZDRAVÍ
INTELIGENT-

NÍ

Duální 
invertorový 
kompresor

 
Detekce (PM 

1,0)

Automatické 
�išt�ní

Hlasové 
ovládání

Galerie 

9k 12k

● ● ●

 

Mirror

9k 12k 18k 24k
● ● ● ● ●

 

7k 4)

● ● ● ● ●
Pouze pro multisplit 

Prestige

9k 12k

● ● ● ●

 

Ðišt�ní vzduchu

9k 12k

● ● ● ●

 

Deluxe

9k 12k 18k 24k
● ● ● ● ●

 

7k 4)

● ● ● ● ●
Pouze pro multisplit 

Standard Plus

9k 12k 18k 24k
● ● ●

 

5k / 7k / 15k 4)

● ● ●
Pouze pro multisplit 

Standard

9k 12k 18k 24k

● ●

 

 

Novinka

Novinka
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INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ ÚÏINNOST KOMFORT
EXTRÉMNÍ
ODOLNOST

RYCHLÉ CHLAZENÍ A VY-
TÁPÔNÍ

MULTISPLIT

Integrovaná 
Wi-Fi

Chytrá 
diagnóza

Active Energy 
Control

Energy Display
Comfort Air 

(nep´ímý proud 
vzduchu)

Ðty´cestné 
natá�ení

Nízká hlu�nost 
19 dB

Tichý režim 
3 dB Gold Fin™ Jet Cool

Rychlé 
vytáp�ní

Kompatibilní

● ●
t´ícestný

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● Black Fin ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● Black Fin ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● Black Fin ● ●

● ● ● ● ●
(pouze 18/24k)

● ● ● ● ●
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Chladivo R32

Chladivo R32 je ekologicky šetrn�jší než p´edchozí generace chladiv.

Kvħli zrychlujícímu se globálnímu oteplování a zten�ování ozonové vrstvy se po´ádají 

rħzné mezinárodní summity a sjezdy, jejichž cílem je zp´ísnit omezení použití chladiv 

nebo zavést používání ekologicky šetrných chladiv. V zájmu ochrany životního 

prost´edí je chladivo R32 mezinárodn� oce«ováno jako ekologicky šetrné. Toto 

nízkoobjemové chladivo je efektivn�jší než konven�ní chladiva a mħže se pochlubit 

o 68 % nižším potenciálem globálního oteplování.

Ekologicky šetrná chladiva snižují zne�išt�ní životního prost´edí.

Slabé místo

Výhoda

Díky použití malého objemu chladiva R32 se rovn�ž jedná o velmi efektivní 

ekologické ´ešení.

Zpomalení globálního oteplování a zten�ování ozonové vrstvy

R32 funguje efektivn� i v malých objemech oproti stávajícímu chladivu R410A, což 

snižuje potenciál globálního oteplování.

Vysoká stla�itelnost

Vysoká stla�itelnost chladiva R32 umož«uje vyšší chladicí výkon a ú�innost v porovnání 

se stávajícími chladivy R22 a R410A.

R410A R32

Složení
Sm�s R32 50 %  + 

R125 50 %
Pouze R32 

(nesmíšené)

GWP (potenciál globálního 
oteplování)

2087.5 675

Entalpie (Kj/Kg)      R32      R410A      R22

300

700

1100

1500

3500

Tl
ak

 (K
Pa

)

3100

2700

2300

1900

200 500 600300 400

Chladící výkon

Princip

Kompresor je srdce klimatizace, ale sledování jeho �innosti, 

zda funguje správn�, efektivn� nebo hlu�n�, mħže být 

stresující i nákladné. Duální invertorový kompresor LG 

nabízí efektivní ´ešení. Výsledkem je klimatizace, která 

chladí rychleji, vydrží déle a b�ží tišeji než konven�ní 

modely.

Duální invertorový kompresor potla�uje vibrace, a tím i celkový akustický tlak. 

Potla�ení vibrací snižuje možnost popraskání okolního potrubí.

Dvojitý rota�ní s variabilními otá�kami

Motor kompresoru s širší rota�ní frekvencí, který je energeticky ú�inný a má vyšší kapacitu rychlého chlazení než kterýkoli konven�ní kompresor.

Úsporné provozní rozmezí
Rozmezí rychlého 
chlazení

10 Hz 100 Hz20 Hz 120 Hz

Konven�ní provozní rozmezí

Co je duální invertorový kompresor?

Princip

Zvýšení spolehlivosti produktħ 
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– Vyza´uje ultrafi alové paprsky vlnové délky UVC, které p´ímo poškozují DNA mikroorganismħ (bakterie/plísn�/viry), aby se nemohly množit.

– Vysoká absorpce v DNA p´i vlnové délce 260–270 nm

Elektromagnetické spektrum a typy

Ultrafi alové sv�tlo je forma zá´ení, která není pro lidské oko viditelná. Jedná se o neviditelnou �ást „elektromagnetického spektra“. Vyza´ovanou energii, neboli zá´ení, vydává 

mnoho objektħ, nap´íklad žárovka, praskající ohe« nebo hv�zdy.

Udržuje ventilátor �istý od 99,99 % bakterií pro �istší vzduch.

Výsledek zkoušky

Odstra«uje z ventilátoru až 

99,99 % bakterií.

※ Podmínky zkoušky
– Zkoušený model: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
– Zkušební norma: zkušební metoda LG s odkazem na ISO 20743:2007
– Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae 

Zni�ení nukleové sekvence (³et�zec)

Nová technologie UV LED „UVnano“ se používá v ´ad� LG DUALCOOL a udržuje ventilátor (uvnit´ vnit´ní jednotky) �istý od 99,99 % bakterií pomocí 

ultrafi alového sv�tla, které zajiš¹uje také �istotu procházejícího vzduchu.

Co je UVnano a jak funguje?

Ú�innost absorpce v DNA podle vlnové délky

Výhoda a jistota

Produkt s aplikovaným zá³ením UVC

P´ed ozá´ením Po ozá´ení

Rozbití vláken DNA 

Zvlh�ova� Sloupová 
klimatizace

Ðisti�ka vody Chladni�ka

Produkt LG Rħzné produktové ³ady

Nástroj Sluchátko Chirurgická 
souprava

Robotická 
�isti�ka 
vzduchu

750

Viditelné Infra�ervené

400100 200 280

UVB/UVAUVCRentgen

315

Neviditelné 

※  UVnano je jednotné marketingové ozna�ení pro celé domácí spot´ebi�e LG Electronics. Vzniklo spojením �ástí UV (ultrafi alové zá´ení) a nanometr (jednotka délky).
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Úroveª intenzity 

zápachu
Citlivost na látky zpħsobující nep³íjemný zápach 

4. Velmi vysoká Odpadky

3. Vysoká WC

2. St´ední
Používaný 

interiér

1. Nízká Horský vzduch

Redukce a deodorizace (využívá více než 3 milionħ iontħ)

Plasmaster Ionizer+ redukuje bakterie E. coli a Staphylococcus na povrchu pomocí více než 3 milionħ iontħ.

Produkce radikálħ OH Chemická reakce Sterilizace

Vznikají molekuly H2ORadikály OH se vážou k

�ásticím H

Radikály OH inaktivují 

škodlivé látky

Generování clusteru iontħ Okolní škodlivé látky

Ionty se uvol«ují do vzduchu H- a O- se vážou ke škodlivým 

�ásticím

Hodnocení výkonu redukce

Redukce více než 99,9 % bakterií E.coli za 30 minut

※  Podmínky zkoušky: 
Prostor: komora  52 m3 (m�´eno se vzorkem ve st´edu zkušební komory)
Teplota a vlhkost: normální 
Bakterie: st´evní bacil E. coli
Zkoušku provedla spole�nost Intertek
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Intenzita zápachu se sníží za 60 minut

Nam�´ený pach 2 evropských pachových jednotek (ouE/m3) nebo mén� znamená, 

že úrove« zápachu spadá do povoleného rozmezí.

Síla zápachu se snižuje z 3,6 na 1,5 a zahrnuje vzdušné pachy, pachy ze záclon, od�vħ a dalších 
podobných materiálħ.
※ Podmínky zkoušky: komora 8 m3 
                              Teplota a vlhkost: normální 
                              Zkoušku provedla spole�nost Intertek

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.
※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

Výkonný ionizátor Plasmaster Ionizer+ vás ochrání p´ed zápachy a bakteriemi Escherichia coli a Staphylococcus na povrchu sterilizací více než 3 miliony iontħ 

pro �istší a bezpe�n�jší prost´edí.  

Princip

Výsledek zkoušky

99,9 % 
vy�išt�no

Sterilizace více než 99,6 % bakterie staphylococcus za 60 min

※ Podmínky zkoušky:
Prostor: komora  52 m3 (m�´eno se vzorkem ve st´edu zkušební komory)
Teplota a vlhkost: normální 
Bakterie: Staphylococus Aureus
Zkoušku provedla spole�nost Intertek
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99,6 % 
vy�išt�no

3.6

1.5
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– AQI (index kvality ovzduší) se vyjad´uje jako jednotka 1 v rozmezí 8–999 Ģg/m3. 

–  AQI (index kvality ovzduší) se mħže prħb�žn� m�nit podle zm�n ve vnit´ním prost´edí.

–  Barva celkové �istoty se zobrazuje podle nejvyšší úrovn� kontaminace mezi jemným prachem (PM10), ultrajemným prachem (PM2,5) a superultrajemným 

prachem (PM1,0).

–  Barva celkové �istoty se zobrazuje ve �ty´ech stupních podle úrovn� kontaminace vnit´ního vzduchu.

–  Je-li koncentrace prachu vysoká, mħže vzrħst rozdíl mezi zobrazenou koncentrací prachu a skute�nou koncentrací prachu.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

Legenda k velikosti prachových �ástic

– Jemný prach: prachové �ástice o velikosti 10 Ģm nebo mén� (vzniká spalováním, ve výfucích motorových vozidel atd.)

– Ultrajemný prach: prachové �ástice o velikosti 2,5 Ģm nebo menší (skládají se z iontu, uhlíkové složky a kovové složky)

– Superultrajemný prach: prachové �ástice o velikosti 1,0 Ģm nebo menší (cigaretový kou´ atd.)

Hodnocení AQI (index kvality ovzduší) se provádí pomocí standardního zkušebního prachu LH.

Barva Úroveª
Standard zobrazení (įg/m3)

Superultrajemný prach 
(PM 1,0)

Ultrajemný prach (PM 
1,0)

Jemný prach (PM 1,0)

Zelená Dobrá 12 nebo mén� 12 nebo mén� 54 nebo mén�

Žlutá Normální 13 - 35 13 - 35 55 - 154

Oranžová Nízká 36 - 55 36 - 55 155 - 254

Ðervená
Velmi 

nízká
56 a více 56 a více 255 a více

❶ Zobrazení barvy celkové �istoty

❷ Zobrazení koncentrace velikosti prachových �ástic

* Minimální velikost záchytu �ástic: 0,02 Ģm
※ PM: pevné �ástice jsou veškeré �ástice pevných a kapalných látek rozptýlené ve vzduchu. Mnohé z nich jsou nebezpe�né.
    Tato komplexní sm�s obsahuje organické i anorganické �ástice, jako je prach, pyl, saze, kou´ a kapénky kapalin.

Pokud za provozu stisknete tla�ítko PM SENSOR, mħžete zkontrolovat �istotu vnit³ního vzduchu na každé úrovni.

Po zapnutí klimatizace �idlo PM 1,0 automaticky zachycuje a odstra«uje mikroskopické prachové �ástice v�etn� ultrajemného prachu.

Automatické �idlo PM 1,0

Green Yellow Orange Red
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※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Vnit´ek klimatizace se udržuje �istý vysoušením tepelného vým�níku a následným �išt�ním vnit´ku. 

Hlavní p´í�inou zápachu v klimatizacích jsou plísn� a bakterie množící se na tepelném vým�níku. Pokud je tepelný vým�ník 

vlhký, mohou se tyto mikroorganismy ší´it. 

Odstraªuje škodlivé �ástice

Automatické �išt�ní zajiš¹uje �istý vzduch prevencí bakterií, plísní a pachħ, které by se jinak mohly nahromadit ve vnit´ní jednotce.

Ïistí fi ltr pravidelným prħtokem vzduchu

Funkce komplexního automatického �išt�ní brání tvorb� bakterií a plísní na tepelném vým�níku a zajiš¹uje tak kvalitn�jší prost´edí.

Odvlh�ováním funkce automatického �išt�ní 

zabra«uje usazování potenciáln� škodlivých 

látek na povrchu tepelného vým�níku.

Vnit´ní prost´edí zħstává bez pachħ díky 

pokro�ilé deodora�ní funkci.

Nedochází ke zne�išt�ní tepelného 

vým�níku rħznými mikroorganismy 

a bakteriemi.

Prevence bakterií Prevence zápachu Prevence plísní

Slabé místo

Princip

Výhoda

CHARAKTERISTIKY NÁSTÕNNÝCH JEDNOTEK

D
O

KKKOO
NN

AAA
LLLÁÁ

 PÉÏE O
 ZD

RAVÍ



 N
Á

STÔN
N

Á
 JED

N
O

TK
A

REZID
EN

Ï
N

Í

Snadná registrace a p³ihlašování Podle 

interaktivního návodu nastavení ú�tu LG mħžete 

aktivovat pħsobivé funkce LG ThinQ.

 

Integrovaný Wi-Fi modem

Aktivujte na klimatizaci funkci „LG ThinQ“.

Více za³ízení

※ Mħže ovládat více uživatelħ, ale ne zárove«.

P³ipojení Wi-Fi

Každý �len vaší rodiny si mħže p´izpħsobit teplotu klimatizace a rychlost otá�ek ventilátoru podle sebe a uložit 

nastavení ve své aplikaci pro pozd�jší použití. Nastavení lze uložit také pro každou klimatizaci.

Sdružené ovládání

Stáhn�te si aplikaci LG ThinQ z obchodu s aplikacemi Google nebo Apple.

LG ThinQ

Využijte integrovaný Wi-Fi modem a p´ipravte se na 

inovace bez hranic.

Klimatizace lze ovládat pomocí chytrých telefonħ Android nebo iOS.

Integrovaná Wi-Fi

LG ThinQ

Princip

Jednoduchý provoz pro rħzné funkce Integrované ovládání domácích spot³ebi�ħ

Umož«uje monitorovat a ovládat spot´ebi�e LG 

z jednoho místa.

P³ístup ke klimatizaci kdykoli a odkudkoli 

díky za´ízení s Wi-Fi a exkluzivní ovládací aplikaci 

LG ThinQ.

Chytrá diagnózaMonitorování 
energie

Správa fi ltru

Výhoda

Snadná správa

Rezervace Chytrá diagnózaMonitorování 
energie

Správa fi ltru
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Delší životnost klimatizace

Je-li zjišt�na nízká hladina chladiva, zobrazuje se na 
displeji st´ídav� údaje CH a 36.

V�asná detekce nízké hladiny chladiva

Je-li zjišt�na nízká hladina chladiva, klimatizace se 

automaticky vypne.

T³i kontrolní body pro nízkou hladinu chladiva:

1)  Teplota tepelného vým�níku je relativn� nízká

2) Venkovní jednotka funguje správn� 

3)  Spot´eba energie se odvíjí podle standardního vzorce

Nejsou-li výše uvedené podmínky spln�ny nejvýše 4×, bude 
po 15 minutách provozu klimatizace detekována nízká 
hladina chladiva a klimatizace se vypne.

Kapacita a ú�innost hladiny chladiva

※ Funkce je k dispozici pouze za následujících podmínek
– Vnit´ní/venkovní teplota je až 20 °C
– Režim chlazení a odvlh�ování

V�asné oznámení o nízké hladin� chladiva ochrání vaši klimatizaci p´ed rizikem poškození.

Detekce nízké hladiny chladiva

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.      ※ V závislosti na experimentálních podmínkách. 
※ Po p´ipojení k venkovní multisplitové jednotce nemusí být funkce detekce nízké hladiny chladiva podporována. 

Princip

Výhoda

0%

Standardní detekce

P´i nízkém výkonu je nízká 

hladina chladiva detekována 

až na 40 % standardní 

hladiny.

Ú�innost

Kapacita

20

40

60

80

100

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chladivo

Ka
pa

ci
ta

 (%
)

Tavení vnit´ní izolace Ho´ení oleje Pálení motoru

※ N�které modely zobrazují na displeji st´ídav� údaje CH a 38.
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※ Na základ� modelu F09MT.     ※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Bistabilní reverzní ventil

Vstupní napájení �ty´cestného ventilu bylo sníženo na 0 V díky využiti bistabilního 

typu.

Nerez ocel Bistabilní typ

Rota�ní kompresor a ú�innost motoru

Po�et sacích p´ípojek byl snížen ze dvou na jednu v zájmu zvýšení ú�innosti 

stla�ování chladiva p´i nízké rychlosti. Stejnosm�rný motor v klimatizacích LG 

zħstává bez konkurence mezi sv�tovou špi�kou v efektivit�.

Využívá se k optimalizaci �asu p´ívodu proudu regulací po�tu sepnutí m�ni�e podle 

stavu spot´eby energie. Projevuje se vyšším výkonem a lepší energetickou ú�inností 

než konven�ní invertorové klimatizace díky snížení energetických ztrát použitím 

pokro�ilého kompozitního materiálu SiC.

Revolu�ní invertorová technologie LG se mħže pochlubit výkonem, ale i tichým chodem a minimalizací spot´eby energie. Díky prvot´ídní energetické ú�innosti 

získáte výkon i úsporu energie.

Špi�ková energetická ú�innost

Energy Display

Vysoce efektivní kompresor a reverzní ventil

Zvýšená ú�innost invertorového pohonu

Ú�innost motoru

 1 Sací rota�ní 
kompresor

SiC-hybridní ³ízení PSC

Magic Display a dálkové ovládání

Po stisknutí tla�ítka na dálkovém ovlada�i se na LCD displeji vnit´ní jednotky 

zobrazí aktuální a celková spot´eba energie. Pro uživatele je to velmi užite�ný 

nástroj ke snižování spot´eby energie.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ Po p´ipojení k venkovní multisplitové jednotce nemusí být funkce Energy Display podporována. 

Režim Magic 
Display

Podržte tla�ítko 
3 sekundy.

Normální režim

Aktuální nastavení teploty 

Elektrická energie

Zobrazuje aktuální spot´ebu 

energie

Podržte
3 s

enenergirgirgirgieeee

Panel LG Energy Display monitoruje množství spot´ebované energie. Umož«uje snížit spot´ebu energie p´i udržení komfortního vnit´ního prost´edí díky 

kontrole úrovn� energie p´ímo na panelu klimatiza�ní jednotky.

Princip Výhoda
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※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách. 
※ Po p´ipojení k venkovní multisplitové jednotce nemusí být funkce Active Energy Control podporována.     ※ Active Energy Control je k dispozici pouze v režimu chlazení. 

KROK 3  40% spot³eba energie

Nejmén� osob a žádná aktivita.

3 klik-
nutí

KROK 1  80% spot³eba energie

Málo osob a st´ední úrove« aktivity.

1 klik-
nutí

KROK 2  60% spot³eba energie

Mén� osob a nízká úrove« aktivity.

2 klik-
nutí

NORMÁLNÍ  100% spot³eba energie

Více osob a st´ední úrove« aktivity.

※  Podmínky zkoušky: normální teplota (vnit´ní teplota v režimu chlazení: 28 °C, venkovní teplota: 32 °C)
※ Zkoušený model: DC12RH

Funkce LG Active Energy Control upravuje spot´ebu energie a kapacitu chlazení regulací maximální frekvence motoru kompresoru.

Active Energy Control – 4 kroky 

Princip a výhoda

Princip

Zm
�n

a 
(%

)

100

80

30

0 Normální Krok 1 Krok 2 Krok 3 Ïas (min)

O 21 % 
ú�inn�jší

O 42 % 
ú�inn�jší

O 57 % 
ú�inn�jší

Chladící výkon

Spot´eba energie

Zvýšení ú�innosti systému
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Dálkové ovládání

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Technologie LG poskytuje pro váš životní prostor hygienicky �isté ovzduší s regulovanou teplotou. Automatické nastavení úhlu proudu zajistí dokonalý úhel 

proudu a objem vzduchu.

Funkce Comfort Air m�ní úhel proud�ní vzduchu tak, aby zajistila odklon�ní proudu vzduchu od osob v místnosti a prost´edí tak bylo p´íjemn�jší pro spánek a další aktivity.

Princip

Princip

Ovládací panel

 1 stisknutí Comfort 
Air

 2 stisknutí 
Comfort Air

Komfortní proud

Tato možnost nastaví lamely klimatizace do p´edvolené polohy, aby byl ven proudící vzduch odklon�n od osob v místnosti.

Displej vnit³ní jednotky

Displej dálkového ovlada�e

Scéna 1: náklon do maximálního úhlu 80° 

Nastaví úhel proudu do nejvyšší polohy: 

optimální pro chlazení jemným proudem vzduchu. 

Displej vnit³ní jednotky

Displej dálkového ovládání

Scéna 2: sklon do maximálního úhlu 10° 

Nastaví úhel proudu do nižší polohy: 

optimální pro vytáp�ní jemným proudem vzduchu.  

Ïty³cestné natá�ení

51 2
3

4

Šestikrokový proud, ovládání až do 70° 

Svislý proud, který se pohybuje nahoru a dolħ, má 6 nastavení v�etn� pln� 

automatického natá�ení.

P�tikroková lamela, ovládání až do 110°

Lamela, která se pohybuje doleva a doprava, má 5 nastavení v�etn� 

pln� automatického natá�ení.

5
4

3

2

1

6

※ Úhel se mħže lišit u jednotlivých modelħ a provozních režimħ.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Chladný vzduch proudí do celé místnosti bez ohledu na to, kde je klimatizace nainstalovaná.

Princip

Sm�r proud�ní vzduchu lze zm�nit v aplikaci LG ThinQ Wi-Fi.

Natá�ení nahoru/dolħ Natá�ení doleva/doprava

Snadné a jednoduché ovládání

Nahoru a dolħ

70°
Vytáp�ní

Doleva a doprava

110°
Vytáp�ní/chlazení

Comfort Air (nep³ímý proud vzduchu)
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Snadná a rychlá instalace

LG
167 mm

25°

Jednoduché jednotné balení Vylepšení instala�ní desky

Instala�ní deska LG je v�tší a p´izpħsobená pro kratší 

dobu instalace.

Instala�ní op�rná spona

Op�rná spona vytvá´í dostate�ný prostor mezi st�nou 

a jednotkou pro snazší instalaci.

Konven�ní

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Klimatizace LG jsou ur�eny pro snadnou a efektivní instalaci a umož«ují instalaci n�kolika jednotek v krátkém �ase.

Princip

Princip

Díky menšímu objemu pot´ebné práce a �asu pro instalaci je nyní možné nainstalovat více jednotek za kratší dobu.

Konven�ní

146%
LG

V�tší prostor pro potrubí

Prostor, který je k dispozici pro potrubí, usnad«uje 

celý proces instalace a zakrývá 

neuspo´ádané sou�ásti, takže je kone�ný vzhled �istý 

a upravený.

Tla�ítko pro rychlé spušt�ní testu

Testovací tla�ítko je p´íhodn� umíst�né 

a snadno je najdete.

Odnímatelný dolní kryt

Dolní kryt klimatizace je odnímatelný pro snazší 

instalaci a p´ístup.

Tla�ítko rychlého 
režimu

100%

Konven�ní Šikmý ventilátor

Jednoduchý 

motor

Invertor

St´ídavý motor

Vodi�

Permanentní magnet

Motor BLDC

Motor AC

– Nízká ú�innost

– Problematické chlazení p´i generální oprav�

– Obtížnost p´esného ´ízení otá�ek

Motor BLDC

– Nízká elektrická a mechanická hlu�nost

– Odolnost a p´esné ´ízení otá�ek

Motor ventilátoru BLDC

Motor BLDC s vysokým to�ivým momentem, silným 

neodymovým magnetem a p´esným 13krokovým 

´ízením pro plynulý provoz zajiš¹uje velký objem 

vzduchu a vysoký statický tlak, zatímco udržuje nízkou 

elektrickou a mechanickou hlu�nost a umož«uje 

vysokorychlostní provoz. 

ALVC (aktivní ³ízení nízkých vibrací)

Chybová složka rychlosti odhaduje zát�ž k vyrovnání 

nevyváženosti, což je hlavní zdroj vibrací a hluku, 

a umož«uje otá�ení motoru bez vibrací v nízkých 

rychlostech.

15%
náklon

stabilizátoru

o 40 %
mén� vibrací

Pokro�ilý
motor

Nízká hlu�nost

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Hlu�nost klimatizací LG je za provozu 19 dB.

Princip Výhoda

Unikátní šikmý ventilátor LG

Minimalizací povrchového tlaku na listu ventilátoru 

v kontaktu se vzduchem dochází k potla�ení hlu�nosti 

klimatiza�ní jednotky na velmi nízkou hladinu.

22 dB

26 dB

32 dB

36 dB

Konven�ní invertor
Invertor

Zap./vyp.

Les 

Konven�ní zap./vyp.

Knihovna

19 dB
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Záruka 10 let na invertorový kompresor

y ypg y yp

Jednoduchý Dvojitý rota�ní

o the vehicle. 
jsjŅyx�tk�

Se zárukou 10 let na kompresor mohou mít uživatelé jistotu 

dlouhodobé funk�nosti našeho produktu.

Spolehlivá klimatizace

Bezpe�nost výrobku je zdħrazn�na nabídkou 10leté záruky na kompresor, která 

dává zákazníkħm jistotu trvanlivosti výrobku. 

Ov�³ení

TÜV Rheinland, zrychlená 

dlouhodobá zkouška spolehlivosti 

a mezní zkouška

※ Zrychlená dlouhodobá zkouška spolehlivosti
 Unikátní metody zkoušek spole�nosti LG se zp´ísn�nými provozními podmínkami 
k zajišt�ní životnosti a stanovení životního cyklu produktu v krátkém �ase díky 
simulovanému zrychlení životnosti.

※ Mezní zkouška
 Zkušební metoda k zajišt�ní odolnosti v rħzných nep´íznivých podmínkách, které se 
mohou vyskytnout v reálném provozu, prost´ednictvím zkoušky spolehlivosti kompresoru 
p´i vyšším tlaku a teplot�, než pro jaké je kompresor ur�en.

※ Ov�´ení získáno od spole�nosti TÜV Rheinland pro 10letý cyklus životnosti produktu.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Na co je záruka 10 let?

Výhoda a jistota

S dħv�rou v kvalitu svých produktħ a cílem zlepšit kvalitu života zákazníkħ dává spole�nost LG záruku 10 let na invertorové kompresory reziden�ních 

klimatizací.

Tichý režim

Tichý režim zajiš¹uje pro uživatele klidné a tiché prost´edí díky snížení hlu�nosti, zatímco odpo�íváte.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit. 
※ V závislosti na experimentálních podmínkách. 
※ Po p´ipojení k venkovní multisplitové jednotce funguje tichý režim jednoduše nastavením p´epína�e na plošném spoji (PCB) venkovní jednotky.

V tichém režimu klesá celková hlu�nost venkovní jednotky až o 3 dB a klesá i hlu�nost 

vnit´ní jednotky.

Graf porovnání hlu�nosti

Princip Výsledek zkoušky

3dB
Reduction

Stiskn�te tla�ítko tichého režimu ëídí venkovní kompresor

※ Podmínky zkoušky
Specifi kace: nastavení tichého režimu sníží hlu�nost venkovní ventilátorové jednotky o 3 dB.
Vyhodnocení: 36,2 dB ze st´edu/boku jednotky ve vzdálenosti 1 m. 

dB

55.9

Ðas

Stiskn�te 

tla�ítko „FUNC“

Rozsvícení 
ikony

Po 

rozsvícenístiskn�te 
tla�ítko „SET“

Sníženo 
o 3 dB

53.0

Start tichého 
režimu
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Rychlé chlazení

Ïa
s 

(m
)

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

Konven�ní LG

Výstup chlazení

V�tší, optimáln� navržený výstup chlazení obslouží velké prostory a chladí rychleji.

Chladný vzduch proudí do všech koutħ místnosti a prostor je díky tomu komfortn� chladný.

V�tší šikmý ventilátor

O 25 % v�tší šikmý ventilátor vydává silný proud vzduchu.

Slabé místo

※ Podmínky zkoušky: 
Venkovní teplota: 35 °C, vnit´ní teplota: 33 °C,
Vlhkost: 60 %, dálkové ovládání: Vysoká intenzita 26 °C
Velikost zkušební místnosti: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m

Konven�ní

0,1 m

10 min 20 min 30 min

Novinka

0,1 m

10 min 20 min 30 min

※ Podmínky zkoušky: 
Vnit´ní teplota 33 °C, venkovní teplota 35 °C, 
Relativní vlhkost 60 %, nastavení teploty 26 °C
Velikost zkušební místnosti: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m

Konven�ní Novinka

10 min 30 s

5 min 50 s

10

5

0

Výsledek zkoušky Zm�ny teploty za 30 minut 

Výsledek zkoušky

2krát 
rychlejší

O 25 % 
v�tší (velikost 
ventilátoru)

Ochranná vrstva odolná proti korozi

Speciální potah zlaté barvy na tepelném vým�níku zabra«uje korozi a prodlužuje 

životnost jednotky.

Konven�ní úprava Gold Fin™

* Výsledek zkoušky po 360 hodinách vystavení chloridu sodnému

Hydrofi lní vrstva

Protikorozní vrstva

Protikorozní 
vrstva

Hliník

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

Princip Výsledek zkoušky

Potah Gold Fin™ chrání povrch tepelného vým�níku p´ed nadm�rným opot´ebením a korozí.

Gold Fin™
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Jet Cool

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

Režim „Jet Mode“ jedním stisknutím

Snižuje výstupní teplotu vzduchu až na 18 °C v prħb�hu až 30 minut jedním 

kliknutím.

Díky potla�ení druhého víru, který snižuje prħtok vzduchu na výstupu, a zv�tšení 

ventilátoru dosahuje prħtok vzduchu až 13 m3/h.

Nízká VysokáMagnituda 
rychlosti

Chladný vzduch proudí do všech koutħ místnosti a prostor je díky tomu komfortn� chladný.

Princip Vyšší výkonnost

Rychlé vytáp�ní

a

Ïty³cestné automatické natá�ení (snadné ovládání prħtoku vzduchu)

Ðty´cestné automatické natá�ení vychází z okolního prost´edí a umož«uje tak 

optimální distribuci teplého vzduchu v obývacích prostorách a rychlé vytáp�ní. 

Svislé proud�ní vzduchu

P´i vytáp�ní proudí oh´átý vzduch dolħ, aby byla zajišt�na p´íjemná a vyrovnaná 

teplota místnosti.

※ Specifi kace se mohou pro každý model lišit.     ※ V závislosti na experimentálních podmínkách.

O 22 % rychlejší vytáp�ní

Zm�ny teploty za 20 minut 

※ Podmínky zkoušky: 
Venkovní teplota: 7 °C, vnit´ní teplota: 12 °C,
Vlhkost: 87 %, dálkové ovládání: výkon 30 °C

※ Podmínky zkoušky: 
Venkovní teplota: 7 °C, vnit´ní teplota: 12 °C,
Vlhkost: 87 %, dálkové ovládání: výkon 30 °C

Konven�ní

Novinka

0,1 m

0,1 m

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

Ïa
s 

(m
in

)

5 min 

20 s 4 min 

20 s

8

4

Konven�ní Novinka

Reziden�ní klimatizace LG uspokojí vaše pot´eby vytáp�ní p´i nižší spot´eb� energie a díky vytáp�ní v�tšího prostoru za kratší dobu vytvo´í komfortní 

prost´edí pro život. 

Princip Výhoda a výsledek zkoušky

70° svislý 
proud vzduchu

20 min

20 min15 min

034   I  035

RYYYCCHHH
LÉÉ CCHH

LLA
ZEN

Í A
 VYTÁ

PÔN
Í


