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KOmErČNí KLimATiZAČNí jEdNOTKy LG 2009

Užijte si čistý, tichý 
a pohodlný život 
s klimatizačními 
jednotkami společnosti LG.



“ E c o - p r o v e d e n í ,  E n e r g e t i c k á  ú č i n n o s t , 
s n í ž e n í  C O

2
 e m i s í ”

Klimatizační jednotky LG 2009 02



Uži j te  s i  č ist ý,  t ichý a  pohodlný ž ivot 

s  k l imat izačními  jednotk ami  společnost i  LG.

Klimatizační jednotky LG jsou šetrné 
k životnímu prostředí a míří  do 
budoucnosti  
S ohledem na snížení koncentrace freonových plynu, které jsou hlavním narušitelem ozónové vrstvy 

Země, je používáno alternativní chladivo R-410A. Pro zákazníky dbající o své zdraví je určen nový 

čistič vzduchu NEO-Plasma s vysoce účinnou sterilizací. Za vynikající konstrukci získala modelová řada 

ARTCOOL ocenění mezinárodního fóra (International Forum Design Award) a cenu Reddot. Moderním 

přístupem bylo dále vylepšeno proudění vzduchu a dosaženo tak nejnižší úrovně hlučnosti ve světovém 

meřítku, při zajištění podstatně příjemnejšího a kvalitnejšího prostředí v místnosti.

Angažovanost v otázkách životního 
prostředí v roce 2009
Každodenně vzrustající péče o zachování životního prostředí je zachycena i ve Směrnici Evropské 

komise pro opatření výrobku sloužících ke klimatizaci příslušným označením. Z tohoto označení / štítku, 

vztahujícího se k energetické úspornosti výrobku, zákazník snadno pozná, které výrobky jsou šetrné 

k životnímu prostředí. Při koupi výrobku tak muže zákazník přizpusobit svoji volbu s ohledem na 

informace o spotřebě energií na štítku. Štítek energetické úspornosti podává informaci o měrné spotřebě 

energie jednotky v sedmi různých, barevně odlišených třídách.

Třída energetické účinnosti 
v režimu chlazení:

Třída energetické účinnosti 
v režimu topení :
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Roční spotřeba energie, kWh 
v režimu chlazení

Chladící výkon

Tepelný výkon

topný výkon

Energetická účinnost

Typ jen chlazení
chlazení + topení

(Skutečná spotřeba
závisí na způsobu využívání 
jednotky a klimatu)

Při plném zatížení (čím vyšší tím lepší)

Méně úsporné

Energie

Hluk

Výrobce
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka

Klimatizační jednotka

Úsporné

vzduchem chlazená
vodou chlazená

A:vyšší               G:nižší 

Další informace naleznete v brožurách 
s informacemi o výrobku

Klimatizační jednotka
Energetický štítek dle Směrnice 
2002/31/ES
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Užijte si čistý, tichý a pohodlný 
život s klimatizačními 
jednotkami společnosti LG.
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kWTyp 3.5 5.0 7.1 8.0

UT12 NRD

2.5

UT09 NRD UT18 NQD UT24 NPD UT30 NPD

UB18 NHD UB24 NHD UB30 NGD

UV12 NEDUV09 NED UV18 NBD UV24 NBD UV30 NBD

Kazetové jednotky

Kanálové jednotky

Konvertibilní a podstropní
 jednotky

CQ12 NA0CQ09 NA0

* Dostupné od srpna 2009
* Propojitelný pouze s  DC InvertoremCQ18 NA0

Parapetní jednotky*

Vnitřní jednotky

kWTyp 3.52.5 5.0 7.1 8.0

Tepelné čerpadlo

DC Invertor

3fázový 
DC Invertor

Venkovní jednotky

UU12 ULD UU18 UED UU24 UED UU30 UED

UU12W ULDUU09W ULD UU18W UED UU24W UED UU30W UED

8.0kWTyp 12.5 14.0 21.1 32.8

Sloupové jednotky

Kanálové jednotky

Split systém

P03AH SR1

B120AH SV0

P05AH ST0 P08AH SF1 
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10.0 12.5 14.0 15.0

UT36 NND UT42 NMD UT48 NMD UT60 NMD

UB36 NGD UB42 NRD UB48 NRD UB60 NRD

UV36 NKD UV42 NLD UV48 NLD UV60 NLD

10.0 12.5 14.0 15.0

UU37 UED UU48 U3D UU60 U3D

UU36W UED UU42W U3D UU48W U3D UU60W U3D

UU37W UED UU49W U3D UU43W U3D UU61W U3D
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5.0kWTyp 6.0 7.1

Venkovní jednotky

Vnitřní jednotky 
(Kazetové jednotky)

I n V E r T O r  S  V y S O K O u  ú č I n n O S T í

UT18H NPD UT21H NND UT24H NND

UU18WH UED UU21WH U4D UU24WH U4D

NovéNovéNové



Jednotky s Invertorovou technologií jsou tišší, ekonomičtější a výkonnější.

Technologie DC invertní

Uži j te  s i  č ist ý,  t ichý a  pohodlný ž ivot 
s  k l imat izačními  jednotk ami  společnost i  LG

PFC řízení invertního kompresoru & technologie frekvenčního řízení 
(PFC : Power Factor Correction)

Klimatizační jednotky LG používají technologii PFC řízení invertního kompresoru a technologii frekvenčního řízení. 
Technologie řízení PFC kontoluje nárůst provozního napětí z existujících DC 280V na DC380V a pracuje v zóně 
vysokých frekvencí. Technologie frekvenčního řízení kontroluje provoz v zóně nízkých frekvencí a rozšiřuje provozní 
rozsah jednotky. Tyto změny zlepšují energetickou účinnost klimatizačních jednotek.

BLDC kompresor
LG přichází na trh s invertní klimatizační jednotkou používající 
BLDC kompresor se silným neodymiovým magnetem. Ve 
srovnání s invertními kompresory AC se vyznačuje vyšší 
účinností, která se projevuje především v provozním rozsahu 
30 – 45Hz.  
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Ztráta Plný rozsah

DC280V

V
I

Částečné řízení

V

I

Řízení v plném rozsahu

DC 380V
(Boost up)

•  Frekvenční řízení BLDC kompresoru

Plynulá regulaceregulace není plynulá
Ztráta Plný rozsah

DC280V

V
I

Částečné řízení

V

I

Řízení v plném rozsahu

DC 380V
(Boost up)

•  PFC řízení příkonu

BLDC ventilátor
Pomocí ultra lehkého invertoru BLDC byl nastavitelný rozsah 
vzduchu v interiéru zvýšen na 60~130%. Invertor BLDC rovnež 
zvýšil stabilitu a energetickou účinnost jednotky při nízkých 
otáčkách o 65% a umožnil ještě příjemnejší klimatizaci .

Stator rotor

100%

Ferrite
magnate

Neodymium
magnate

90Hz

Regulace není plynulá plynulá regulace

110Hz

Time

Set
point

-1

+1

+2

-2

On On OffOff

Temperature gap is large
due to frequent on/off

Temperature gap is small
due to frequency control

Energy saving operation

Powerful
operation

J e d i n e č n é  v l a s t n o s t i 

65%

Úspora
energie

Částečný výkon Plný výkon

35%

Př
ík

on
 m

ot
or

u

Motor ventilátoru se střídavým napájením
Motor ventilátoru se stejnosměrným napájením

Výkon

běžná jednotka
vyšší COP

teplota

čas

Požadovaná teplota

30%
Rychlejší

úč
in
no

st

Úspora energie

DC Invertor

AC Invertor



09
Špičková třída účinnosti COP
• DC Invertní kompresor
• BLDC motor ventilátoru

Pohodlí v místnosti s rychlým chlazením a topením
Standartní invertní jednotky pracují do okamžiku, než je dosaženo nastavené teploty, s vysokým výkonem. 
Díky tomu je chlazení / topení o 20% rychlejší než u běžných klimatizačních jednotek. Režim topení 
pracuje i když venkovní teplota dosáhne teploty -10°C. Invertní jednotky LG pracují do okamžiku, než je 
dosaženo nastavené teploty, s VYSOKÝM VÝKONEM. Poté se přepnou do režimu s nízkým výkonem, který 
stačí pro udržení teploty v místnosti.

Široký provozní rozsah
Při požadavku na chlazení i při velmi nízkých teplotách je řízení BLDC 
Invertního kompresoru a BLDC motoru ventilátoru venkovní jednotky 
přizpůsobeno venkovním podmínkám tak, aby nedocházelo
k vypnutí jednotky ani při teplotě – 10°C.

*Testovaná kombinace

2.5kW 3.5kW 5.0kW

COP

3.33

3.70

3.21 3.21

3.64
3.62

TopeníChlazení

VnITŘní UT09 UT12 UT18

VEnKOVní UU09W UU12W UU18W

Výkon chlazení 2.5kW 3.5kW 5.0kW

Kompaktní velikost
Kompaktní velikost venkovních jednotek umožňuje snadnou instalaci venkovních jednotek pro malé
kanceláře a obchody.

Snadný servis
Snadná a rychlá instalace venkovní jednotky přínáší nejlepší řešení pro malé kanceláře a obchody.

54%
redukce

46%
redukce

• Podstavná plocha (pohled shora) • Objem

806x1057x690mm 950x1380x330mm

3 servisní

šrouby

Servisní
část

1.  Vnitřní servisní ventil
- připojení servisního ventilu je 
možné ze čtyř stran (přední, zadní, 
boční, spodní)

Jednocestné Čtyřcestné

2. úchyty pro transport
- úchyty umožňují snadnou manipulaci 
s jednotkou a jednoduchou instalaci

3. Kompaktní design
- odstranění čelního panelu a snadný 
servis zajišťují tři servisní šrouby
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Venkovní teplota (˚C)
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-15

21

-10 21 35 46

chlazeni

topení

řízení pří velmi 
nízkých teplotách

10
0%
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Čas

konstantní rychlost

6.2kW 7.0kW 8.0kW 8.8kW

COP 4.65

3.90
4.32

3.55

3.74

3.52

4.51

3.70

TopeníChlazení

Úspora energie
Invertor

Chladící výkon

Konvenční Invertní jednotka LG
Teplota

Čas

Nastavená teplota

Napájení

On On On
Off Off Off

Teplota

Nastavená teplota

Čas

Napájení

Teplota

Čas

Nastavená teplota

Napájení

On On On
Off Off Off

Teplota

Nastavená teplota

Čas

Napájení


