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kLimATiZAČNí jEdNOTky LG 2009

LG představuje svým zákazníkům špičku 
v oblasti efektivního využití technologie 
a širokou produktovou řadou 
klimatizačních jednotek. díky své 
inovované funkci konečně můžete 
mít klimatizační jednotku stylového 
a přitažlivého vzhledu s komfortním 
uživatelským ovládáním.



„ e k o l o g i c k é  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 “
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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 plynů, 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 Plazma s vysoce účinnou sterilizací. Za vynikající konstrukci získala modelová řada 

ARTCOOL ocenění mezinárodním fórem (International Forum Design Award) a cenu Reddot. Moderním 

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

měřítku, při zajištění podstatně příjemnějšího a kvalitnějšího prostředí v místnosti.

Angažovanost v otázkách životního 
prostředí v roce 2009
Každodenně vzrůstající péče o zachování životního prostředí je zachycena příslušným označením 

i ve Směrnici Evropské komise pro opatření výrobků sloužících ke klimatizaci. Z tohoto označení / štítku, 

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

k životnímu prostředí.

Při koupi výrobku tak může zákazník přizpůsobit svoji volbu s ohledem na informace o spotřebě energie 

na štítku. Štítek energetické úspornosti podává informaci o měrné spotřebě energie dané jednotky

v sedmi různých, barevně odlišených třídách.

Energie
Výrobce
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka

Úsporné

Méně úsporné
roční spotřeba energie,
kWh v režimu chlazení

chladící výkon

energetická účinnost

Typ

Hlučnost

tepelný výkon

topný výkon

(Skutečná spotřeba závisí na způsobu
využívání jednotky a klimatu)

Při plném zatížení (čím vyšší tím lepší)

A: vyšší    G: nižší

jen chlazení
chlazení+topení

vzduchem chlazená
vodou chlazená

Další informace naleznete
v brožurách s informacemi o výrobku

Klimatizační jednotka Energetický
štítek dle Směrnice 2002/31/ES

Třída energetické účinnosti 
v režimu chlazení:Energie

Výrobce
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka

Úsporné

Méně úsporné
roční spotřeba energie,
kWh v režimu chlazení

chladící výkon

energetická účinnost

Typ

Hlučnost

tepelný výkon

topný výkon

(Skutečná spotřeba závisí na způsobu
využívání jednotky a klimatu)

Při plném zatížení (čím vyšší tím lepší)

A: vyšší    G: nižší

jen chlazení
chlazení+topení

vzduchem chlazená
vodou chlazená

Další informace naleznete
v brožurách s informacemi o výrobku

Klimatizační jednotka Energetický
štítek dle Směrnice 2002/31/ES

Třída energetické účinnosti 
v režimu topení:
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Ocenění za design:

Energie
Výrobce
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka

Úsporné

Méně úsporné
roční spotřeba energie,
kWh v režimu chlazení

chladící výkon

energetická účinnost

Typ

Hlučnost

tepelný výkon

topný výkon

(Skutečná spotřeba závisí na způsobu
využívání jednotky a klimatu)

Při plném zatížení (čím vyšší tím lepší)

A: vyšší    G: nižší

jen chlazení
chlazení+topení

vzduchem chlazená
vodou chlazená

Další informace naleznete
v brožurách s informacemi o výrobku

Klimatizační jednotka Energetický
štítek dle Směrnice 2002/31/ES



Klimatizační jednotky 2009 04

Užijte si čistý, tichý a pohodlný 
život s klimatizačními 
jednotkami společnosti LG.
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Klimatizační jednotky LG s invertorovou technologií se vyznačují 
úsporným provozem, vynikajícími provozními vlastnostmi 
a inovativním provedením. MAESTRO & LIBERO rozšiřuje produktovou 
řadu LG a vyznačuje se  vysokým výkonem a vysokým COP invertorové 
technologie.

Super invertor
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Jednotky ARTCOOL zpříjemní vzhled Vašeho domova. Konečně 
můžete mít klimatizační jednotku, která vypadá moderně i přitažlivě 
najednou. Budete fascinováni vysokým výkonem chlazení jednotky LG. 
Model ARTCOOL Vás překvapí stylovým provedením, které upoutá Vaši 
pozornost.

Invertorové jednotky 
ARTCOOL
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Pokud hledáte klimatizační jednotku, která se od ostatních výrazně 
odlišuje, zvolte si klimatizační jednotku ARTCOOL. Propracovaná 
modelová řada ARTCOOL byla vybavena veškerou výbavou, včetně 
čištění vzduchu technologií NEO Plazma, povrchové úpravy Gold Fin 
a nových funkcí, jako např. Auto Clean. Jednotky jsou určeny pro malé 
pokoje a kanceláře. ARTCOOL Zrcadlo je vítanou změnou standardních 
klimatizačních jednotek.

Jednotky ARTCOOL
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Nejpříjemnější proudění vzduchu pro člověka lze nalézt v přírodě.
Po nesčetných rozborech prováděných společností LG, byla
ve výrobkové řadě aplikována vědecká teorie chaosu, která účinným 
způsobem vytváří svěží, přirozený vánek.

Standardní nástěnné 
jednotky
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Klimatizační jednotky okenního typu nejsou jen stylové, ale nabízí 
také celou řadu funkcí, jako je bezdrátový dálkový ovladač, dotykové 
elektronické ovládací prvky a antikorozní úprava Gold Fin na venkovním 
chladícím systému. Všechny jednotky lze snadno namontovat, protože 
většina modelů se dodává s výsuvným podstavcem. Proudění vzduchu 
je přesně řízeno systémem čtyřcestného naklápění žaluzií.

Okenní jednotky
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Možná, že jste již zaznamenali rozruch okolo invertorové technologie. Invertory společnosti LG 
představují špičku v oblasti efektivního využití technologie díky své inovované funkci. Ta způsobuje, že 
klimatizační jednotky LG jsou úsporné v provozu, emitují nižší úrovně hluku než jejich běžné protějšky
a na trhu vynikají nedostižnými parametry. Všechny klimatizační jednotky LG přinášejí šest hlavních 
přínosů a to včetně takových výhod jako jsou:

DC invertorová technologie

U n i k á t n í  t e c h n o l o g i e  L G

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

Úspora energie
Na rozdíl od běžných klimatizačních jednotek, jsou klimatizační jednotky invertorového typu 
vybaveny regulací otáček kompresoru pro přizpůsobení podmínkám chlazení a vytápění. Jakmile 
dosáhne teplota v místnosti Vámi požadované úrovně, začnou pracovat klimatizační jednotky 
invertorového typu v režimu pomalých otáček kompresoru a udržují požadovanou úroveň teploty, 
čímž dochází k úsporám energie ve výši cca 44% ve srovnání s normálním typem jednotky. 
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DC invertorový kompresor
Invertorová jednotka LG s DC invertorovým 
kompresorem s proměnlivou rychlostí otáček 
umožňuje přizpůsobit okamžitý výkon při chlazení 
či vytápění skutečným podmínkám v místnosti. DC 
kompresor je účinnější ve srovnání s normálním 
typem jednotky.
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Ekonomický provoz
Invertorové jednotky LG dosahují úspory energie ve výši cca 44% 
ve srovnání s normálním typem jednotky (fixními otáčky ventilátoru)
a vyšší účinnosti ve sovnání s klasickými radiátory.
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Vysoký výkon
Invertorová technologie LG dosahuje vysokého výkonu v režimu topení. 
Bez ohledu na nízké venkovní teploty s jednotkami LG Vám bude vždy 
teplo.

Vysoký výkon v režimu 
chlazení a topení
Široký provozní rozsah invertorových jednotek 
umožňuje provoz v extrémních venkovních 
podmínkách. V chladných oblastech dosahujících 
-10°C poskytuje invertorová technologie vysoký 
topný výkon.
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Rychlé chlazení a topení
Ve srovnání s běžnými klimatizačními jednotkami 
dokáží invertorové jednotky provozovat své 
kompresory v rychlejším režimu, což jim zajišťuje 
i vyšší výkon.

teplota

čas

nastavená teplota

INVERTOR

běžná

50%
času běžné

jednotky

Vysoký komfort    
Ve srovnání s konvenčními jednotkami klimatizační jednotky LG 
mnohem rychleji dosáhnou nastavené teploty v místnosti.

Příjemný pocit
Invertorové jednotky pracují na maximální výkon až do okamžiku, než je dosaženo požadované 
teploty. Díky tomu je chlazení / topení rychlejší než u běžných klimatizačních jednotek. Poté se 
přepnou do režimu s nízkým výkonem, který stačí pro udržení teploty v místnosti. Při velkých 
výkyvech teploty venkovního vzduchu během dne není nutné klimatizační jednotku neustále 
nastavovat.

Nízká úroveň hluku a vibrací
Invertorové jednotky s DC kompresorem patří mezi 
nejtišší ze všech klimatizačních jednotek.
*LG modely (C09AW/C12AW) ve spánkovém režimu pouhých 
20dB.
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Unikátní systém čištění NEO Plazma obsahuje 7 speciálních filtrů v 5-ti stupních filtrace s účinnou
čistící silou. Snižuje v ovzduší obsah prachu, plísňových spór, pachů, cigaretového kouře, pylu
a chlupů z domácích zvířat.

Systém čištění vzduchu

Stupeň předfiltrace
Antibakteriální předfiltr vzduchu nejprve odstraní velké 
částice prachu, plísňových spór a textilní vlákna.

Nano - karbonový filtr
Filtry s aktivním uhlím vyrobeným nanotechnologickými 
postupy jsou schopny zachytit i velmi jemné pachové 
částice a zcela odstranit pachy z provozu domácností, čímž 
zajišťují tak příjemné prostředí. Z tohoto důvodu byla aktivní 
karbonová filtrace nahrazena nanokarbonovou částicovou 
filtrací. Jako první vyvinula a představila částicovou 
nanotechnologii filtrace firma LG.

Co to je nanokarbonová sférická částice?
Jde o kulový útvar sestávající se z částic aktivního uhlí v řádu

nanometrů (tj. jedné miliardtiny metru), která byla

takto - poprvé na světě - použita jako deodorizační materiál. 200~500nm

Plazmový filtr
Plazmový filtr je jedinečný systém pro čištění vyvinutý 
společností LG, který nejenže odstraňuje mikroskopické 
nečistoty a prach, ale i roztoče, pyly a chlupy z domácích 
zvířat, čímž předchází vzniku alergických onemocnění
jako např. astmatu.

1

2

3

NEO Plazma 
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Součástí svěžího a chladného vzduchu je čistý, 
zdraví prospěšný vzduch.
Pro ty, jenž za všech okolností myslí na zdraví své 
rodiny, je LG správné rozhodnutí.

Trojitá filtrace

Test Result Certification

Trojitá filtrace  
Trojité filtry se sestávají z různých filtrů z organických 
materiálů, které odstraňují ze vzduchu organické látky 
způsobující nepříjemné až bolestivé pocity, jako je 
kupříkladu pálení očí či v pálení krku.

Nano
Particle

baktérie,
virusbioaktivní

síť

aktivní stav selektivní 
zachycení baktérie

bakteriolýza
regenerace 
(aktivní stav 
nanočástice)

5

09

4

Prostá pasivace baktérií Dojde sice k likvidaci baktérií, ale 
části z nich je umožněno přežít

Bioenzymy ničí buněčné stěny a jádra baktérií 
a alargenů, dochází tak ke kompletnímu 
zničení baktérií

Reaktivní filtry typu „Nano Biofusion“Konvenční filtr

• červený filtr odstraňuje běžný zápach jako je cigaretový kouř, zápach ryb nebo jiného jídla 
•  černý filtr odstraňuje zápach, který je hlavní příčinou syndromu vznikajícího při nastěhování
  do nového domu
• modrý filtr odstraňuje běžné organické pachy zhusta způsobující migrény a chronickou únavu

Reaktivní filtry typu „Nano Biofusion“
Reaktivní filtry typu „Nano Biofusion“ umožňují nanočásticím 
bioenzymů pronikat přes buněčné stěny bakterií a alergenů, 
rozkládat jejich buněčná jádra a likvidovat je. Zatímco 
konvenčními postupy se pouze pasivují baktérie, či ničí vnější 
vrstvy jejich buněčných stěn, tento důmyslný způsob sterilizace
rozkládá přímo buněčné jádro baktérií a zcela je tak ničí.
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Hlavní příčinou zápachu u běžných klimatizačních jednotek jsou 
plísně, které se rozmnožují v sekci výměníku tepla. Jakmile vypnete 
klimatizační jednotku jako takovou, ve vlhkém prostředí výměníku 
tepla dochází k množení bakterií a plísní. Funkce automatického 
čištění vlhkou sekci výměníku tepla vysouší a zabraňuje tak plísním 
a bakteriím v jejich množení, čímž dojde nejenom k odstranění 
typických pachů klimatizační jednotky, ale ušetří Vám i starosti 
spojené s jejím častým čištěním.

Funkce automatického čištění „Auto Clean“

Výměník tepla klimatizačních jednotek LG je opatřen antikorozní ochrannou vrstvou „Gold Fin“ zlatavé barvy
na hliníkovém podkladu. Tím je zajištěn vždy hladký povrch bez sebemenších stop koroze. Účinnost výměníku 
je stále stejná jako u zcela nové klimatizační jednotky.

Antikorozní povrchová úprava Gold FinTM

Běžné LG „Auto Clean“

Zapnutím ventilátoru při nízkých 
otáčkách se vysuší výparník a tím 
redukuje ukládání nečistot.

Stiskem tlačítka „Auto Clean“ se 
aktivuje funkce čištění po režimu 
chlazení.

1. KROK 

Čištění výparníku systémem 
NEO Plazma.

Během 30 min. ventilátor vysuší 
výparník a vnitřní části jednotky.

2. KROK 

15 denní test postřikem solného roztoku

hliník potažený 
vrstvou Gold Fin™

antikorozní úprava 
Gold Fin od LG™

po 15 dnech po 15 dnech

nepotažený 
hliník

běžně používaná povrchová 
úprava (začátek koroze)

[úroveň testu : ASTM B-117, KS D9502]

Jednotka (pouze tepelné čerpadlo) přepíná režim chlazení 
a topení dle nastavené teploty.

Automatické přepínání

Při aktivování tlačítka se jednotka přepne do nastavení, jenž kontroluje otáčky ventilátoru a nastavení teploty, 
které nejvíce vyhovuje spánkovému režimu.

Spánkový režim

4-way

teplota
v místnosti

požadovaná teplota

kompresor

vnitrní ventilátor

cyklus

zapnuto vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto vypnutozapnuto zapnuto zapnuto zapnuto

chlazení

nízké nízké nízké

chlazenítopení

nastavení nastavení nastavenínastavenínastavení stopstop stop

•  požadovaná teplota: 18°C

V neposlední řadě je velký důraz kladen během výrobního procesu
na galvanizaci venkovních částí jednotky, hliníkové mřížky a šroubů.

Gold Fin™

Výsledek testu šroubů a venkovní mřížky

koroze

povrchová 
úprava šroubů 
pozinkováním

antikorozní úprava

povrchová 
úprava šroubů 
elektrostatickým 
práškováním

Funkce Jet Cool umožňuje rychlé ochlazení místnosti. V tomto 
režimu je do místnosti vháněn vysokou rychlostí silný proud
ochlazeného vzduchu po dobu 30 minut, nebo dokud teplota 
v místnosti nedosáhne 18 °C.

Funkce Jet CoolTM
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Jednotky společnosti LG umožňují v režimu odvlhčování odstraňovat ze vzduchu nepříjemnou
vlhkost, aniž by přitom docházelo k jeho nadměrnému ochlazování.

Zdraví prospěšný odvlhčovací cyklus

Při startu v režimu topení tato funkce zabraňuje proudění studeného vzduchu z jednotky. Ventilátor
v jednotce se spustí až po dosažení 28°C na výparníku jednotky. Po dosažení 28°C je na dobu 1 minuty
ventilátor spuštěn při nízkých otáčkách, po té se změní otáčky ventilátoru na požadovanou hodnotu.

Funkce Hot Start

4-wayKlimatizační jednotky společnosti LG výrazně snižují rozdíly mezi vysokými 
a nízkými teplotami v místnosti. Umožňují tak ještě rychlejšího dosažení 
požadované teploty.

Automatické naklápění žaluzií Auto Swing

V případě náhlého výpadku proudu a opětovném spuštění se klimatizační jednotka zapne v posledním
uživatelském nastavení.

Automatický restart

Standardní situace 
s konvenční 
jednotkou
Vzhledem k tomu, 
že teplota je měřena 
při neregulovaném 
proudění vzduchu,
není možné dosažení 
optimální teploty.

Situace v režimu 
odvlhčení
Zvýšením úhlu nastavení 
lamel dojde k optimálnímu 
dosažení reálné teploty
a zamezí se tak 
nežádoucímu podchlazení.

Diagram teplotního průběhu v místnosti

Užijte si moderní design a 
pohodlné ovládání.

EZ - Dálkový ovladač velký LCD displej

• Neo Plazma

• funkce 
chytrého 
čištění 
(jen KLEBIO)

tlačítko zapnuto / vypnuto

nastavení teploty

provozní režim

Jet Cool

moderní design
- komfortní tvar
- snadná manipulace 

snadné ovládání
- větší velikost tlačítek

- barevně podsvícená tlačítka

- snadná kontrola funkcí
teplota v místnosti

časovač

ovládání jasu 
na displeji

nastavení průtoku 
vzduchu (Auto Swing)

úspora energie v režimu 
chlazení

      nahoru/dolů
      vlevo/vpravo

• funkce automatického 
čištění Auto Clean

• nastavení 
funkcí 
(jen KLEBIO)
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Jednotky LG s invertorovou technologií patří mezi nejžádanější výrobky na celém 
světě. Modely MAESTRO a LIBERO rozšiřují produktovou řadu invertorových 
jednotek s úsporným provozem, vysokým výkonem a vynikajícím designem.

Super invertor
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Úspora energie s funkcí Eco Eye

Vysoká účinnost
Modelová řada MAESTRO a LIBERO energetické třídy AA
(chlazení /topení) a COP 4,6/4,6 (9k) a 4,0/4,2 (12k).

energetická třída

Eco Eye (jen modely MAESTRO)
Funkce Eco Eye účinně šetří spotřebu elektrické energie v závislosti na přítomnosti člověka
v místnosti. 

• Změna průtoku vzduchu:
Jednotka mění směr průtoku vzduchu dle uživatelského nastavení na základě zjištění přítomnosti
člověka v místnosti a teploty lidského těla.

• Úspora spotřeby energie: 
-  jednotka se automaticky zapne do úsporného režimu na základě zjištění nepřítomnosti člověka v místnosti
- úspora energie až 35% v úsporném režimu - 1 hodina

chlazení topení

sp
ot

re
ba

 e
l. 

en
er

gi
e

úsporný režim 1 hodina

chlazení topení

sp
ot

re
ba

 e
l. 

en
er

gi
e

úsporný režim 1 hodina

automatické řízení dle 
pohybu člověka

chlazení topení

sp
ot

re
ba

 e
l. 

en
er

gi
e

úsporný režim 1 hodina

přímý nepřímý absence

Antialergický filtr
Filtr je napuštěn enzymy, které ničí alergeny organické / anorganické tím, že se vážou na jednotlivé enzymy 
filtru. Při průchodu vzduchu skrze filtr alergen ulpí na filtru, kde se účinkem enzymů štěpí protein alergenu
a deaktivuje se, čímž se předchází vzniku alergických onemocnění jako např. astmatu.

filtr krok 1 krok 2 krok 3 krok 4

* Výsledek LG testu



Optimalizované chlazení a vytápění

Chlazení bez ztráty vlhkosti  (pouze modely Maestro)

Optimalizované dvoucestné proudění vzduchu
při chlazení a vytápění 
Klimatizační jednotky společnosti LG vhání v režimu chlazení vzduch do místnosti vodorovně, daleko
a v širokém úhlu tak, aby nedocházelo k přímému ofukování oken. Naopak, v režimu vytápění klimatizační 
jednotka žene vzduch směrem dolů pro jeho rovnoměrnější rozptýlení a lepší teplotní komfort.

Řízení rozvodu
Prostřednictvím lamel mohou jednotky Maestro a Libero ovládat proudění vzduchu. Tento systém velmi 
účinně likviduje teplá a studená místa a pomáhá udržet teplotu v místnosti na mnohem stabilnější úrovni.

Řízení lamel

pouze vlevo pouze vpravo

6 stupňů vertikálně 5 stupňů horizontálně

Nepříjemné pocity jako sucho v ústech, podrážděná sliznice apod. způsobené změnou vlhkosti mohou být 
jedním z několika důvodů, které odrazují zájemce od koupi klimatizační jednotky. Firma LG změnou provozního 
algoritmu modelu Maestro nalezla řešení, jenž kontroluje nejen teplotu, ale také vlhkost v místnosti. Jednotka 
Maestro dosáhne požadované teploty v místnosti při zachování vlhkosti. Tato funkce je určena zákazníkům, 
kteří trpí respiračními problémy, nebo suchou pokožkou.

běžná jednotka jednotka s funkcí Moisture Cooling

14



Rychlá a snadná instalace
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Dostatečný prostor pro potrubí
Pro vyhovující uložení potrubí mají modely Maestro a Libero větší prostor
ve srovnání s předcházejícími modely LG a konkurenčními modely.

Inovovaná instalační deska
Modifikace instalačních desek modelů Maestro a Libero umožňují úsporu času během instalace. U předchozích 
modelů bylo zapotřebí zjištění potřebných údajů pro instalaci v instalačních a servisních manuálech.

Samostatná spodní strana krytu
Modely Maestro a Libero mají samostatnou odnímatelnou spodní část krytu, jenž umožňuje manipulaci  
s jednotkou bez pomoci další osoby.

Umístění servisního ventilu
Z důvodu snadné dostupnosti servisního ventilu jednotek 
instalovaných na místech bez balkónů a těžce přístupných
byl servisní ventil umístěn o 145 mm výše.

" B "

" A "15
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0

US UK FR DE IT SP
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Adult

Children

% 116% 95% 100% 75%

A(mm) 67.7 50.0 60.0 45.0

LG Stallion Co,A Co,B Co,C

72.0 80.0 70.0 70.0B(mm)

Saving for 1 hour

Power Consumption

35%

Level of humidity

8hr

50% Stallion
(45%)

Conv.
(15%)

Hanging 
an indoor unit

Separate 
chassis bottom

Lift up using 
the supporter

Piping Wiring Finishing

145mm

9,000 Btu/h

Energy Label
(Cooling/ Heating)

COP
(Cooling/ Heating)

12,000 Btu/h

AA A AA AA

4.6/4.6 4.0/4.2

" B "

" A "

Piping Wiring

Direct

Indirect

Absence

LG Co.A Co.B Co.C

67.7

72.0

116%

A(mm)

B(mm)

%

50.0

80.0

95%

60.0

70.0

100%

45.0

70.0

75%

zavěšení 
pod vnitřní 
jednotku

samostatný 
spodní kryt

pomocný 
zvedáček potrubí

potrubí

vodiče

vodiče

dokončení

bez popisu instalační desky

popis údajů na instalační desce

zkušební prostor

přítlačná plocha prostor pro odvod 
kondenzátu

Kompatibilita s invertovými jednotkami Multi systémů 
(pouze modely Libero)

Vnitřní jednotky Libero je možné použít v kombinaci 
invertorových Multi systémů LG.


