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КЛИМАТИЦИ



Перфектна 
грижа за 
здравето
Новаторските филтри защитават потре-
бителя от вредните вещества, включител-
но мириз ми, бактерии, вируси и алерге-
ни.

Енергийна 
ефективност
Съвременната инверторна технология 
на LG и новаторската технология за 
енергоспестяване осигуряват мощна 
ефективност при минимизиране на  
енергоконсумацията.

Бързо 
охлаждане и 
отопление
Възползвайте се от мощното и висо-
коскоростно охлаждане с несравни-
мите климатици на LG.

Дълготрайност
Пълната 10 годишна гаранция на 
инверторния компресор отразява 
увереността, с която LG предлагат 
най-добрите в гамата си жилищни 
климатици.

LG Битови  
КЛиМАтиЦи

Климациците на LG регулират ъгъла на 
вертикалната пластина, за да осигурят 
оптимизиран въздушен поток за инди-
ректно охлаждане и отопление, работей-
ки при  най-ниско ниво на шум в света.

Комфорт

Позволява да управлявате климатика от 
произволно място и да проверявате ра-
ботната информация и кодовете за греш-
ки със смартфон.

 
интелигентни

20162016 NEWNEW

2016 NEW

2 0 1 6
NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW20162016

2016

NEWNEW

04     Уникални характеристики
18     Продуктова линия
20     Енергийна ефективност
28     Бързо охлаждане и отопляване
36     Изключителна дълготрайност
42     Отлична грижа за здравето
52     Комфорт
62     Интелигентни
72     Спецификации
92     Принадлежнсти
94     История на търговската марка
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10 години 
гаранция

Gold 
Fin™

Комфорт 
въздух

Нисък шум 
19 dB

Тих режим 3 dB 

4 посочен  
завъртане

Бързо
отопляване

Бързо 
охлаждане

Активен 
енергиен 

контрол

Превъзходна 
енергийна 

ефективност

 
Йонизатор     

 Автоматично 
почистване

Филтър 
с двойна 

защита

Филтър за прах  
Предлага се от 3M Tech

Бърз и лесен 
монтаж

УниКАЛни хАрАКтЕристиКи

Съвременната технология на 
инвертора и отчитането на енергия 
с панела на дисплея на вътрешното 
тяло осигуряват най-високото в 
света ниво на енергийна ефектив-
ност.

Различните филтрирания защи-
тават потребителите от вредни 
вещества, като миризми, бактерии, 
алергени, вируси и микро прахови
частици.

Енергоспестяване Отлична грижа за здравето
Климатиците на LG осигуряват 
най-удобната среда като работят 
при най-ниското в света ниво на 
шум и перфектно регулиране на
вертикалната пластина.

Комфорт

Без значение колко горещо е отвън, 
климатикът на LG разпределя 
студения въздух бързо, достигайки 
до всеки ъгъл на помещението с 
мощно охлаждане, за да охлади 
бързо и огромни помещения.

Мощно охлаждане
Позволява достъп и управление на 
климатика по интелигентна техно-
логия от LG независимо къде и кога.

Интелигентни
Монтажът никога не е бил по-лесен 
с внимателно създадените монтаж-
ни елементи на климатиците на LG.

Бърз и лесен монтаж

6 Филтър с двойна
защита

3 Енергиен дисплей

16 Бърз и лесен 
монтаж

Бързо отопляване15

4 посочен завъртане14

Бързо охлаждане13

Нисък шум 19 dB11

Тих режим 3dB12

10 Комфорт въздух

2 Превъзходна енер-
гийна ефективност

4 Йонизатор

7 Автоматично
почистване

Технология

1 Технология

5 Филтър за прах
Предлага се от 3M Tech

1

2

3

4

6

5

7

14

15
16

13

8

9

10

11

12

dimi.aladzhova
Sticky Note
осигуряват високо ниво на енергийна ефективност

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
no , before "като"

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
delete "в света"

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
replace "огромни" with "големи"

dimi.aladzhova
Sticky Note
, независимо (add ,)



Битови климатици на LG за 2016г.06 07Битови климатици на LG за 2016г.

Превъзходна енергийна ефективност

Пълна тишина от 17dB

Йонизатор Plastmaster Plus

С енергийна ефективност от 
световна класа позволява да се 
наслаждавате на удобна среда и 
да спестявате енергия.

Уникалната технология с накло-
нени вентилатори на LG и техно-
логията с BLDC двигател елими-
нира излишния шум и позволява 
плавна работа при най-ниско 
звуково ниво.

Мощният плазмен йонизатор 
защитава от миризми и вредни 
вещества във въздуха с повече от 
3 милиона йони за стерилизира-
не на въздуха, които преминават 
през климатика.

LG Athena предлага едно от най-цялостните
решения за климатици с отлична енергийна
ефективност и работа при пълна тишина.

dimi.aladzhova
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replace "спестявате" with "пести"

dimi.aladzhova
Highlight



Битови климатици на LG за 2016г.08 09Битови климатици на LG за 2016г.

Простият и елегантен дизайн 
на Artcool Sylist се слива с всеки 
интериор - от модернистичен до
класически.

Осигурява по-нежен и поестест-
вен въздушен поток с 3-посочни 
шаблони за разпределение на 
въздуха.

Дори ако използвате само едно 
пространство и една функция за 
въздушен поток, Artcool Stylist 
разрешава да изразите емоциите 
си в помещението.

Уникален дизайн

3 посочен нежен въздушен поток

LED осветление

Stylist

Климатиците на LG се отличават със стилен
дизайн, несравним с останалите продукти.
Въведете стил в пространството

dimi.aladzhova
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dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Highlight
replace with "естествен"

dimi.aladzhova
Sticky Note
Replace "разрешава" with "дава възможност"

dimi.aladzhova
Highlight



Битови климатици на LG за 2016г.10 11Битови климатици на LG за 2016г.

Тънкият, елегантен и изтънчен ди-
зайн и фино настроени детайли 
създават неподвластна на времето 
класика.

Революционната инверторна техно-
логия и активното енергоуправле-
ние позволяват да максимизирате 
честотата на двигателя на компре-
сора и да управлявате охладител-
ния капацитет. Това води до висока 
ефективност при голямо намаляване 
на енероконсумацията.

Мощният плазмен йонизатор защи-
тава от миризми и вредни вещества 
във въздуха с повече от 3 милиона 
йони за стерилизиране на въздуха, 
които преминават през климатика.

тънък и интелигентен дизайн

Поемете управлението и спестете още

отлична грижа за здравето

Slim

Освен съвременните линии и класически стил
LG ARTCOOL Slim предлага най-добро решение
за климатициране в несравним пакет.

100% 80% 60% 40%

нормално стъпка 1 стъпка 2 стъпка 3

What is the               Dust Filter? 

How It Works

Purified air is produced.Dust is captured by the filter. Micro Dust filter captures dust particles and charges them with negative ions.

0.3µm Micro Dust Filtering 

Benefit

Eliminates Allergens and Disease-Causing Particles
Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outflowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

3 µm1 µm0.3 µm

Micro Particle ( 3M Micro Protection Filter)

100 µm10 µm

Dust (Dual Protection Filter)

invisible visible

Dog hair (over 30µm) I  Asthma, allergy

Flower Pollen (2~100µm)  I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Dead mite, Feces (5~20µm) I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Fungi (3~30µm) I  Bronchitis, asthma, allergy, atopic dermatitis

Bacteria (0.3~10µm)  I  Ear infection, strep throat, sinus infection, allergy 

Car exhaust fumes (0.01~30µm)  I  Asthma, lung disease, respiratory disease

Smoke (0.1~1µm) I  Lung disease, respiratory disease

0.3µm

dimi.aladzhova
Sticky Note
стил, (add ,)delete "в несравним пакет"
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LG RAC имат подобрен компресор и на-
гревателен капацитет при топлообмен 
с голяма плътност и усилено безредук-
торно променливтоково задвижване.

Уникалният вентилатор с пластини под 
високо налягане и високоефективното
голямо крило на външното тяло създа-
ват отлична ефективност при охлажда-
не и отопление.

Тънкият, опростен дизайн на климати-
ците LG гарантира лесен монтаж и удоб-
но почистване.

Превъзходна енергийна ефективност

високо ефективен въздушен поток

Персонализиран дизайн за максимален комфорт

Sirius

Съвременната технология на марката LG още
веднъж извежда гамата RAC като водеща с
усилените основни елементи на решенията
за климатизиране.

20162016 NEWNEW

2016 NEW

2 0 1 6
NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW20162016

2016

NEWNEW
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висока енергийна ефективност

Комфорт въздух

Перфектно удобство

С енергийна ефективност A++ при 
охлаждане и А+ при отопление вече 
можете да се насладите на удобна 
среда, докато спестявате енергия.

Опцията за удобно разполагане на 
пластината установява вентила-
ционните отвори на предварително 
зададена позиция, която отклонява 
подавания въздух и предотвратява 
директното излагане на присъства-
щите в помещението на въздушната
струя.

Револиционните климатици
на LG осигуряват максимално
удобство за потребителите.

20162016 NEWNEW

2016 NEW

2 0 1 6
NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW20162016

2016

NEWNEW
Новият Advance Plus представлява модул с
компактен размер и мощно охлаждане при
формалистичен дизайн и висока степен на
удобство.

Plus

dimi.aladzhova
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Комфорт въздух

Бързо охлаждане

Защита от прах и бактерии

Опцията за удобно разполагане 
на пластината установява венти-
лационните отвори на предвари-
телно зададена позиция, която 
отклонява подавания въздух и 
предотвратява директното изла-
гане на присъстващите в поме-
щението на въздушната струя.

Функцията "Jet cool" охлажда поме-
щението за кратък период от време.

Филтърът с двойна защита съби-
ра прах и бактерии от различни 
други повърхности.

Eco Plus притежава най-основните елементи
на общата линия RAC при използване на най-
съвременната технология на LG.

dimi.aladzhova
Sticky Note
Replace whole text with "Eco Plus съчетава основните елементи на линията за Битова климатизация, съчетана със съвременните технологии на LG.
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ARTCOOL Stylist

Prestige

New 
Standard Plus

Standard

Standard

New Deluxe

ARTCOOL Mirror

ARTCOOL Slim

A+++

9K 12K

A+++

A+++

A+++

Отопление

A+

9K 12K

A

A+

A

A++

9K 12K

A+

A++

A+

A++

18K

A

A++

9K  12K 18K  24K

A++

A++

A+

A++

9K  12K 18K    24K

A+

A++

A

A+

9K 12K

A

A+

A

A

18K

A

Енергийна ефективност

          

Dust Filter

*9K, 12K

*9K, 12K

          

Protection
Filter

Енергийна ефективност Бързо охлаждане и отопляване Перфектна грижа за здравето Комфорт Интелигентни

Охлаждане

ПроДУКтовА Линия

Активен  
енергиен контрол Jet Cool 4 посочен 

завъртане
Бързо  

отопляване
Plasmaster  

Йонизатор Plus
Филтър с двойна 

защита

Plasmaster 
Автоматично 
почистване

Нисък шум  17 dB Тих режим 3 dB Бърз и лесен 
монтаж

В готовност
за Wi-Fi

(Опция)

Jet Cool 3 посочен
въздушен поток

Бързо  
отопляване

Филтър с двойна 
защита

Автоматично 
почистване Нисък шум 19 dB Тих режим 3 dB Бърз и лесен 

монтаж
В готовност

за Wi-Fi

(Опция)

Активен  
енергиен контрол

Отчитане на
енергията Jet Cool 4 посочен 

завъртане
Бързо  

отопляване
Plasmaster  

Йонизатор Plus
MICRO 

Филтър за прах
Филтър с двойна 

защита
Автоматично 
почистване Нисък шум 19 dB Тих режим Бърз и лесен 

монтаж
В готовност

за Wi-Fi

(Опция)

Активен  
енергиен контрол Jet Cool 4 посочен 

завъртане
Бързо  

отопляване
Plasmaster  

Йонизатор Plus
MICRO 

Филтър за прах
Филтър с двойна 

защита
Автоматично 
почистване Тих режим 3 dB Бърз и лесен 

монтаж
В готовност

за Wi-Fi

(Опция)

Активен  
енергиен контрол

Отчитане на
енергията Jet Cool 4 посочен 

завъртане
Бързо  

отопляване
Plasmaster  

Йонизатор Plus
Филтър с двойна 

защита
Автоматично 
почистване Нисък шум 19 dB Тих режим 3 dB Бърз и лесен 

монтаж
В готовност

за Wi-Fi

(Опция)

Активен  
енергиен контрол

Отчитане на
енергията Jet Cool 2 посочен

завъртане
Бързо  

отопляване
Филтър с двойна 

защита
Автоматично 
почистване Нисък шум 19 dB Тих режим 3 dB Бърз и лесен 

монтаж
В готовност

за Wi-Fi

(Опция)

Jet Cool 2 посочен
завъртане

Бързо  
отопляване

Филтър с двойна 
защита

Автоматично 
почистване

Бърз и лесен 
монтаж

В готовност
за Wi-Fi

(Опция)

Jet Cool 2 посочен
завъртане

Бързо  
отопляване

Филтър с двойна 
защита

Автоматично 
почистване

Бърз и лесен 
монтаж

В готовност
за Wi-Fi

(Опция)

Комфорт въздух

Комфорт въздух Интелигентна 
диагностика

Интелигентна 
диагностика

Комфорт въздух

Комфорт въздух

Sirius

Plus
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Енергийна 
ефективност
Високоефективната съвременна инвер-
торна технология на LG осигурява мощна 
работа при минимизирана енергоконсу-
мация, за да създаде най-енергоефектив-
ната климатична система в света.

Отчитане на
енергията 

Панелът за отчитане на енергията на LG наблюдава нивата 
на енергоконсумация. Вече можете да спестявате енергия, 
докато се радвате на прохлада.

Активен 
енергиен контрол

Активният енергиен контрол на LG регулира нивото на 
енергоконсумация и охладителния капацитет чрез управле-
ние на максималната честота на компресорния двигател.

Превъзходна енергийна 
ефективност

Революционната технология с интелигентен инвертор на 
LG Inverter V предлага мощна, но тиха работа при миними-
зиране на енергоконсумацията.
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Революционната инверторна технология на LG предлага мощна, но 
тиха работа при минимизиране на енергоконсумацията. С енергий-
на ефективност от световна класа позволява да се наслаждавате на 
удобна среда и да спестявате енергия.

Превъзходна енергийна 
ефективност

3-колонен хибриден топлообменник

високоефективен компресор и реверсивен клапан

Подобрена ефективност на инвертора

Подобрена енергийна ефективност чрез прилагане на 3-колонен хибриден топлообменник и тръбопровод 
с висок канал.

Оптимизирано време на моментния поток чрез управление на броя на превключванията на конвертора в 
зависимост от състоянието на енергоконсумация. Нещо повече, реализира се повече работа и има по-до-
бра енергоефективност в сравнение с климатиците с конвенционални инвертори чрез намаляване на 
загубите на мощност с помощта на съвременен материален компонент, наричан SiC.

Въртящ се компресор и ефективен двигател Реверсивен клапан с две стабилни положения
Броят на смукателните връзки е намален от две на 
една за увеличаване на ефективността на охлади-
телната компресия при условия на ниска скорост. 
Постояннотоковият двигател на климатиците на LG е 
несравним по отношение на ефективността си.

Входящата мощност на 4-посочния клапан е намале-
на до 0W чрез използване на клапан с две стабилни 
положения.

 Битови климатици на LG за 2016г.
Енергийна ефективност

Предишен модел:  
2 колони

Ниско разположен
канал

Нов 3 колони
Високо

разположен канал

-  Ефективността на топлообменника се подобрява значително 
от интегрирането на допълнителна колона към хибридния 
топлообменник за увеличаване на повърхностната площ.

-  Загубата на топлина се намалява чрез използване на тръби с 
различни диаметри.

-  Вътрешната площ на тръбата е увеличена с 40% чрез използ-
ване на висок канал.

7Φ 5Φ

7Φ
7Φ 5Φ

7Φ

Неръждаема стомана

Тип с две стабилни положения

Ефективност на двигателя

Ротационен компресор с 1 засмукване

SiC-хибридно PSC управление

* Основават се на модела H09AL.
* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

* Основават се на модела H09AL
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Стъпка 1, 80 % използване на енергия
Няколко души при ниски нива на активност.

1
Щракване

Активният енергиен контрол на LG регулира нивото
на енергоконсумация и охладителния капацитет чрез
управление на максималната честота
на компресорния двигател.

Концепция и преимущества

Как работи

Охлаждането на дома може да доведе до големи разходи, особено през топлите летни месеци. Можете да избегне-
те разходите и да спестите енергия, като се възползвате от 4-стъпковата система за енергийно управление на LG.

 Битови климатици на LG за 2016г.

4 стъпки 
в 4 стъпки

Енергийна ефективност

Стъпка 3, 40% използване на енергия
Малко хора, които не се движат.

3
Щракване

Стъпка 2, 60% използване на енергия
Няколко души при ниски нива на активност.

2
Щракване

Нормално 100% използване на енергия
Пространство с много движещи се хора. 

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.

Pain Point

How It Works

Benefit & Test Result

Normal. 100% energy usage
Crowded and very active.

Energy Savings
Limiting power consumption from 40-80% of 
normal use saves up to 57% energy.

Step 1. 80% energy usage
Some people and low-activity levels.

Step 2. 60% energy usage
Few people and low-activity levels.

Step 3. 40% energy usage
Few people without activity.

80

100

30

0

Пр
ом

ян
а 

(%
)

Нормално Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Режим

Охладителен капацитет

Енергоконсумация
Увеличаване на системната
ефективност

* Тестови условия: Нормална температура
(Температура на закрито: 28°C, 

   Външна температура: 32°C)
* Тестов модел: Artcool Slim 12k 

57%
повече

ефективност

42%
повече

ефективност

21%
повече

ефективност

Cooling a home can be expensive, particular during the hot summer months.
Avoid these costs and save energy by taking advantage of Active Energy Control. 

2
Clicks

3
Clicks

1
Clicks

Активен енергиен 
контрол в 4 стъпки
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Панелът на енергийния дисплей на LG наблюдава използваното количество енергия от  
енергийното ниво. Спестявайте от енергконсумация докато се наслаждавате на прохлада  
като проверявате консумацията директно на предния панел.

отчитане на енергията

тясно място

Предимство

Допълнителни предимства

Определянето на подходящото ниво на използване на климатика може да е трудно, а потребите-
лят се нуждае от проактивно спестяване на енергия.

LED дисплей и дистанционно управление
При натискане на бутон на дистанционното управление LCD дисплеят на вътрешното тяло показва настоящото 
и общото използване на енергия, което помага на потребителите да бъдат информирани и да намалят 
енергоконсумацията.

 

Монитори
Енергийна консумация

Нормален режим
Настояща температурна настройка

Скорост на вентилатора

Енергийна ефективност
Битови климатици на LG за 2016г.

Режим на
магически дисплей

Режим на неактивност

Например, настройка за 1 час

Електрическо захранване
Показва използваната в момента енергия

Как работи

Енергията Скорост

високо ниво

Средно високо ниво

Средно ниво

Средно ниско ниво

Ниско ниво

1
Щракване

1
Щракване

Натинете
бутона за
3 секунди

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

dimi.aladzhova
Sticky Note
, докато (add,)
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4 посочен  
завъртане

Прохладният въздух се разпрос-
транява във всички посоки и всич-
ки ъгли на помещението, незави-
симо къде е монтиран климатикът.

Климатиците на LG осигуряват 
оптимизиран високоскоростен 
въздушен поток, който може да 
охлади помещението по-бързо 
при равномерно разпределе-
ние на прохладния въздух във 
всички посоки.

Jet Cool

Прохладният въздушен поток 
достига до всички ъгли на поме-
щението, поддържайки прос-
транството прохладно и удобно.

Бързо
oхлаждане

Мощно
отопление

Домашните климатици на LG 
удовлетворяват нуждите от ото-
пление като консумират по-малко 
енергия чрез нагряване на по-ши-
роко пространство за по-кратко 
време за създаване на топла и 
удобна жилищна среда.

Бързо охлажда-
не и отопляване
Без значение колко горещо е навън, климатиците на LG 
разпределят бързо охладения въздух, достигайки всеки 
ъгъл на помещението с мощно охлаждане за скоростно 
охлаждане дори на големи помещения.

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
Replace marked text with "мощно и скоростно охлаждане, дори на големи помещения"
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Обикновен LG
по-голям

(Размернавенти-
латора)

25%

Прохладният въздушен поток достига до всички ъгли
на помещението, поддържайки пространството
прохладно и удобно.

Бързо охлаждане

тясно място
Повечето обикновени климатици охлаждат помещението за дълго време, докато е горещо и се потите.

 

По-бързо охлаждане
2 пъти по-бързо

Как работи

Бързо охлаждане и отопляване
Битови климатици на LG за 2016г.

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.

По-голям наклон нa вентилаторa Изход за охлаждане
По-големият с 25% наклон на вентилатора отвежда 
повече и по-мощни струи въздух.

Големият охладителен изход с оптимален дизайн 
извежда въздухът по-далеч и охлажда пространството 
по-бързо.

резултат от теста
Резултат от теста Промени в температурата

над 30 минути

Вр
ем

е 
(m

)

10m30s

5m 50s

10

5

0

Обикновен Нов

* Тестови условия: 
    Вътрешна температура 33°C, външна температура 35°C, 

Относителна влажност 60%, настроена температура 24°C

* Тестови условия: Външна температура: 35°C / Вътрешна температура: 33°C 
/ Влажност: 60% / Дистанционно управление: 24°C Високо

Обикновен

Нов

0.1m

0.1m

10 min

10 min

20 min

20 min

30 min

30 min

По-бърз
2пъти
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Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Pain Point

How It Works

1Click
18°C

Click
Click
Click...

Test Result & Certificate

Most air conditioners require you to push a button several times to
set the temperature to 18°C, an inconvenience when you need fast
cooling power.

One Click “Jet Mode”
Reduces the temperature of outflowing air to 18°C 
for 30 minutes with just one click.

Test Result

Ti
m

e(
m

)

Te
m

p.

Time(m)Dual CoolConventional

41%
Faster

0

10 12m30s

7m20s

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

5

0:030:00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

0:06 0:09 0:12 0:15

Conventional
Dual Cool

Fast 
Cooling

41%

Прохладният въздух достига до всички посоки и 
всички ъгли на помещението, независимо къде е 
монтиран климатикът.

Климатиците на LG осигуряват оптимизиран високоско-
ростен въздушен поток, който може да охлади помеще-
нието по-бързо, разпределяйки равномерно прохладния 
въздух във всички посоки.

Jet Cool

тясно място тясно място

Как работи Как работи

Предимство По-мощна работа

Климатиците с вертикални пластини, които се движат само нагоре и надолу, не могат да охладят
достатъчно всички зони на помещението.

Повечето климатици изискват неколкократно натискане на бутон за установяване на  температурата на 18°C, а това 
е неудобно, когато се нуждаете от бързо охлаждане.

Вертикална пластина с 6 стъпки,
управление до 70°

”Jet Mode” с едно щракванеХоризонтално вентилиране в 5 стъпки,
управление до 55°

4 посочен завъртане

Вертикалната пластина, която се придвижва нагоре 
и надолу има 6 различни настройки, включително 
пълно автоматично завъртане.

Намалява температурата на изходящия поток на 18°C за 30 минути само с едно щракване.
Хоризонталното вентилиране се люлее наляво и 
надясно и има 5 различни настройки, включително 
пълно автоматично завъртане.

4-посочното завъртане разпределя прохладния въздух бързо и ефективно в няколко посоки, за да достигне до 
всеки ъгъл на помещението.

 
Бързо охлаждане и отопляване

Битови климатици на LG за 2016г.

Охлаждане

Нагоре и надолу

70°
1

1 2 3 4

2
3

5
4

6 5

Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Наляво и надясно

110°
Охлаждане

Чрез намаляване на вторичния вихър, който намалява въздушния поток в извода за въз-дух, и увеличаване на 
размера на вентилатора,  въздушният поток се увеличава от 12 СММ до 15.5 *СММ.

Ниско ниво Високо нивоВеличина на скоростта

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите. * Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.

4 посочен 
завъртане

dimi.aladzhova
Sticky Note
one word "въздух"

dimi.aladzhova
Highlight
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Жилищните климатици на LG удовлетворяват нуждите от отопление като консумират 
по-малко енергия чрез нагряване на по-широко пространство за по-кратко време за съз-
даване на топла и удобна жилищна среда.

Бързо отопляване

тясно място

 

Бързо нагряване
на големи пространства

Преимущества и резултати от теста

Как работи

22% бързо отопляване Промени в температурата
Над 20 минути

4-посочно автоматично завъртане 
(Лесно управление на въздушния поток)

Вертикален въздушен поток

4-посочното автоматично завъртане регулира въздуш-
ния поток въз основа на околната среда, позволявайки 
оптимално разпределение на топлия въздух в жилищ-
ните площи и разрешава бързо отопляване. 

При отопление пластината изпраща затоплен въздух 
надолу, за да поддържа приятна и балансирана темпе-
ратура в помещението.

Бавното отопляване на помещението използва много енергия и може да бъде изключително неудобно, 
особено ако искате да се сгреете бързо.

Бързо охлаждане и отопляване
Битови климатици на LG за 2016г.

Вр
ем

е 
(м

ин
)

5m 20s

4m 20s

8

4

Обикновен Нов

* Тестови условия: 
   Външна температура: 7°C, Вътрешна температура: 12°C, 
   Влажност: 87%, Дистанционно управление: 30°C Мощност

* Тестови условия: Външна температура: 7°C / Вътрешна температура: 12°C 
/ Влажност: 87% / Дистанционно управление: 30°C Мощност

Обикновен

Нов

0.1 m

0.1 m

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

20 min

20 min

y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Benefit & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Airflow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Airflow

Dual CoolConventional

Ti
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 (m

)

12

17

* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

y

Pain Point
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4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 
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room temperature. 
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* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

70̊
Вертикален
въздушен 

поток

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.
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Изключителна 
дългорайност
Комбинацията от компресор на LG и златното по-
критие на външното тяло допринасят за подобря-
ване на дълготрайността на климатиците от LG.

Gold Fin™

Прохладният въздух се разпростра-
нява във всички посоки и всички ъгли 
на помещението, независимо къде е 
монтиран климатикът.

10 годишната гаранция на инверторния 
компресор отразява увереността, с коя-
то LG предлагат най-добрите в гамата си 
жилищни климатици.

10 годишна гаранция 
на компресора
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LG са уверени в качеството на продукта и улесняват живота на потребителите 
като осигуряват 10 годишна гаранция за инверторния компресор на 
климатиците.

Какво представлява 10 годишната гаранция?

Как работи

Преимущества и сертификат

За климатика компресорът изпълнява същата роля, както двигателят за автомобила. С 10 годишна гаранция на 
компресора потребителите могат да се наслаждават на преимуществата на климатиците от LG за по-дълъг период 
от време.

Новаторство в структурата на компресора
Частите на компресора са подобрени, за да позволят по-дълъг експлоатационен живот.

Надежден климатик Сертификати
Акцентира се върху безопасността на про-
дукта като се предлага 10 годишна гаранция 
на компресора, за да могат потребителите 
да бъдат спокойни относно дефектите в 
продукта.

TÜV Rheinland, дългосрочна подобрена надеждност
Тестове и изпитания при критични условия

 

Гаранция от 10 години

Изключителна дълготрайност
Битови климатици на LG за 2016г.

*  тест за дългосрочна увеличена надеждност 
Уникалният тестов метод на LG с критични условия на работа, който гарантира характеристиките на уреда и определя 
експлоатационния му живот, се изпълнява за кратък период от време при емулиране на целия експлоатационен живот.

*  изпитания при критични условия 
тестов метод за гарантиране на дълготрайността на уреда при различни неблагоприятни условия, които биха могли да 
възникнат при експлоатация чрез извършване на компютърен тест за надеждност при по-високо налягане и темпера-
тура от номиналните характеристики.

* Потвърждение, получено от TÜV Rheinland за 10 годишен експлоатационен живот.

Оптимизиране на 
потока

Оптимизиране на 
засмукването

Концентричен 
двигател

Повърхностно 
покритие

Намаляването на входящия поток 
чрез увеличаване на дължината 
на изпускателна- та тръба оставя 
достатъчно масло в компресора, 
за да предотврати абразията му.

Подобрено намасляване и дебе-
лина на масления слой чрез нама-
ляване на загубите при засмукване 
и подобряване на събирането на 
маслото чрез оптимизиране на 
смука- телния път.

Зоната на масления път е 
подобрена с над 50% чрез 
увеличаване на допълнителните 
кухини на статора. Благодарение 
на това калоричната стойност на 
двигателя се намалява, подобря-
вайки функцията за охлаждане на 
статорната намотка.

тип с едно завъртане тип с двойно завъртане

Повърхносното покритие за 
забележителна устойчивост на 
абразия на пластината и разпре-
делителния вал.

What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation in Compressor Structure
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Reliable Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period of time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle
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   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
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10 годишна гаранция на 
инверторния компресор
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Покритието Gold Fin™ защитава 
повърхността на топлообменника 
от ненужно износване и корозия.

Gold Fin™

тясно място

Как работи

резултат от теста
Възможно е всмукване на пясък и замърсявания, които да повредят климатика, 
причинявайки щети и намалявайки експлоатационния му живот.

Напречен разрез на топлообменник
Специалното покритие със златен цвят на пластината на топлообменника защитава от корозия, 
удължавайки експлоатационния живот на уреда.

 

Патентовано

антикорозионно 
покритие

Обикновена пластина Gold Fin™

* Тестов резултат за 360 часа след излагане на въздействието на натриев хлорид.
 

Хидрофилен слой

Антикорозионен слой

Антикорозионен слой

Алуминий

Битови климатици на LG за 2016г.
Изключителна дълготрайност

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.



Битови климатици на LG за 2016г.42 43Битови климатици на LG за 2016г.

Перфекни
грижа за 
здравето
Различни системи за филтриране, защи-
та от прах и 3M филтър, пречистване на 
замърсения въздух, йонизатор Plasmaster 
Plus, който намалява миризмите и освежа-
ва въздуха в помещението, за да бъде чист 
и здравословен. При спиране климатикът 
се източва автоматично и поддържа въз-
духа чист и свеж.

Предлаганият от 3M Tech филтър за прахо-
ви микрочастици представлява филтър за 
голям въздушен поток с ниско ниво на шум, 
който събира вредните микроскопични 
материи, включително полени и фин прах.

Филтър с двойна 
защита

Филтърът с двойна защита привлича и 
събира микро прах и бактерии.

LG Plasmaster Ionizer Plus стерили-
зира въздуха, а също и околните 
повърхности, за по-безопасна и 
чиста среда.

Йонизатор

Йонизатор

Автоматично 
почистване

Вътрешността на климатика се под-
държа чиста чрез подсушаване на 
топлобменника и повторно стери-
лизиране на интериора.

Филтър за прах
Предлага се от 3M Tech
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Complete Sterilization
H2O molecules are produced

Ion Cluster Generation
Ions are released into air

Surrounding Harmful Substances
H- and O- bond to harmful particles

OH Radical Production
OH radicles inactivate harmful substances

Chemical Reaction
OH radicles bond with H particles in the air

Pain Point

How It Works

Test Result & Certificate
Test Result 

Homes often contain countless harmful microscopic airborne particles
that can adversely affect your health.

Plasmaster Ionizer+ reduces harmful microscopic particles by infusing the air passing through the air conditioner with over 3 millions ions.

Sterilization and Deodorization (Utilizes Over 3 Million Ions)

Certificate
Intertek, Verification Certifying Antibacterial 
Function of Plasmaster Ionizer+ / Ionizer

Sterilization Performance Evaluations

An odor of strength 2 or less indicates that there is odor but no sense 
of displeasure (degree of odor permissible).

2.1 odor strength decrease in 60 minutes
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* Test Conditions :
   Space : 52m3 Chamber 
   Temperature & Humidity : Normal 
   Bacteria : Staphylococus Aureus

99.9%
Sanitization

Odor strength reduce 3.6      1.5 / The Odor floating in the room as well as curtain and clothes.

Offensive
odor

substance
sensitivity 

Odor
Strength 2 3 4

Moderate Strong Very Strong

1

Light

Mountain
smell

Indoor life
smell

Bathroom
smell

Food waste
smell

Odor strength
level

3.61.5

Sterilize Bacteria (E.coli colon bacillus) over 99.9% in 30 min.
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Мощният плазмен йонизатор защитава от миризми и вредни вещества. Във въздуха 
с над 3 милиона йони за стерилизиране не само на преминаващия през климатика 
въздух, но и на околните повърхности за по-безопасна и чиста среда.

тясно място

Как работи

резултат от теста

сертификати

В дома обикновено има безброй вредни микроскопични частици, които се пренасят по въздуха, и могат да имат 
неблагоприятен ефект върху здравето.

Стерилизиране и дезодориране (Използват се над 3 милиона йони)
Йонизаторът Plasmaster + намалява вредните микроскопични частици чрез обогатяване на пре-
минаващия през климатика въздух с над 3 милиона йони.

 

Елиминира до 99.9% 
от бактериите и дезодорира

Оценка на ефективността на стерилизирането Миризмите със степен 2.1 намаляват в рамките на 60 минути.
Стерилизира помещението от бактерии (E.coli colon 
bacillus) над 99,9% в рамките на 30 минути.

Миризмите със степен 2 или по-малка се чувстват, 
но се губи усещането на неудоволствие (Степен на 
допустимост на миризмите).

Сертификати
Лаборатория Intertek, потвърждение на сертификата за
антибактериална функция на Plasmaster Ionizer+ / Ionizer

О
тлична гриж

а за здравето
Битови климатици на LG за 2016г.

Гъбички

Бактерии

Умрели акари,
изпражнения

Кучешки 
косми

Полени

Вещества, които 
предизвикват синдром 
на нездраволовна къща, 
включително адхезиви за 
мебели.

Миризми от храна/
готвене храна/готвене

Амоняк и др.

Дезодориране Стерилизация

Създаване на ОН 
радикали

Химична реакция Пълно стерилизиране

Произвеждате се молекули 
H2O

ОН радикалите се свързват с Н 
частиците във въздухаu zraku

ОН радикалите деактивират 
вредните вещества.

Генериране на йонни
клъстериiona

Вредни вещества в
околната среда

Йоните се освобождават
във въздуха

Н- и О- свързване на
вредните частици.
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100 * Тестови условия:
   Пространство: Камера 52 m3 
   Температура и влажност Нормално
   Бактерии Staphylococus Aureus80
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Време (мин) Силата на миризмата намалява до 3.6       1.5 / Миризма в стаята, както и от

завесите и дрехите.

30

Почистване
99.9%

Отстраняване на 
Сила

Сила на мириз-
мата ниво

Неприятни
миризми
вещества

чувствителност

Планинска 
миризма

1

Лека

Миризма на 
затворено 

помещение

2

Умерена

Миризма на 
затворено 

помещение

3

Силна

Миризма на 
хранителни 

отпадъци

4

Много силна

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.

Йонизатор

Йонизатор

Йонизатор

Йонизатор
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Филтърът за микро частици представлява филтър с висок въздушен поток и ниско ниво 
на шум и използва силен електростатичен заряд по повърхността си, за да привлече и 
улови вредните микроскопични вещества, като полени и фин прах, за които е известно, че 
причиняват заболявания на дихателните пътища.

Какво представлява  праховият филтър? 

Как работи

Предимство

Микропраховият филтър улавя и елиминира вредните микрочастици, включително бактерии и прах, за да 
предложи свеж и чист въздух.

Филтриране на микрочастици с размер 0.3 μm

Елиминира алергени и причиняващи заболявания частици

Филтърът с микроструктурна повърхност работи по-добре при улавяне на малки прахови частици без да ограни-
чава изходящия въздушен поток. Филтърът с електростатична повърхност е по-добър при събиране на прах.

Почиства и прави въздуха свеж чрез отстраняване на микроскопичните частици с размер 0.3 μm.

 

Отстранява
микрочастици О

тлична гриж
а за здравето

Битови климатици на LG за 2016г.

3 µm1 µm0.3 µm

Микрочастици ( Филтър за защита от микрочастици 3M)

100 µm10 µm

Прах (Филтър с двойна защита)

невидими видими

Кучешки косми (над 30 μm), астма, алергии

Цветни полени (2-100 μm), астма, алергии, атипични дерматози

Фекалии от умрели акари (5-20 μm), астма, алергии, атипични дерматози

Гъбички (3-30 μm), бронхити, астма, алергии, атипични дерматози

Бактерии (0,3-10 μm), инфекции на ушите, болки в гърлото, инфекция на синусите, алергии

Автомобилни пари (0,01-30 μm), астма, заболявания на дробовете, респираторни заболявания

Дим (0,1-1 μm), заболявания на дробовете, респираторни заболявания

Прахта се улавя от филтъра. Създава се пречистен въздух.Филтърът улавя микропраховите частици и ги зарежда с 
отрицателни йони.

What is the               Dust Filter? 

How It Works

Purified air is produced.Dust is captured by the filter. Micro Dust filter captures dust particles and charges them with negative ions.

0.3µm Micro Dust Filtering 

Benefit

Eliminates Allergens and Disease-Causing Particles
Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outflowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

3 µm1 µm0.3 µm

Micro Particle ( 3M Micro Protection Filter)

100 µm10 µm

Dust (Dual Protection Filter)

invisible visible

Dog hair (over 30µm) I  Asthma, allergy

Flower Pollen (2~100µm)  I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Dead mite, Feces (5~20µm) I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Fungi (3~30µm) I  Bronchitis, asthma, allergy, atopic dermatitis

Bacteria (0.3~10µm)  I  Ear infection, strep throat, sinus infection, allergy 

Car exhaust fumes (0.01~30µm)  I  Asthma, lung disease, respiratory disease

Smoke (0.1~1µm) I  Lung disease, respiratory disease

0.3µm

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

Филтър за прах
Предлага се от 3M Tech
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Прах над 
10 µm

Бактерии

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Lako
čišćenje filtra

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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Sterilization

Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

Rešetka
odvojiva

1korakom

Филтърът с двойна защита събира прах и бактерии.

Филтър с двойна защита

Какво представлява филтърът с двойна защита?
Филтърът с двойна защита е създаден да улавя прахови частици над 10 µm и е първата защитна линия 
срещу по-фините частици и бактериите.

 

Филтри
Отстраняване на
прах и бактерии

Допълнителни предимства
Лесно отваряне

Лесно почистване

Цялата повърхност на капака може да се 
отстрани, за да се осигури много
по-лесно почистване на климатика.

Филтърът е създаден за улеснена работа 
и бързо почистване, което удължава 
експлоатационния живот.

резултати от теста и сертификат
Тест за отстраняване на бактерии Сертификати
Филтърът за двойна защита елиминира до 99.9% от бактериите 
във въздуха в рамките на 18 часа.

Fiti, потвърждение на сертификата за 
намаляване на броя на бактериите

О
тлична гриж

а за здравето
Битови климатици на LG за 2016г.
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Почистване
99.9%

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Почистващ
филтър

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

1стъпка 
Сменяема
решетка

EZ

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Почистващ
филтър

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
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but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.
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EZ

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.
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Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Вътрешността на климатика се поддържа чиста чрез подсушаване на топлобменника 
и повторно стерилизиране на интериора.

 Автоматично почистване

тясно място

Как работи

Основната причина за образуването на миризми в климатиците са плесента и бактериите, които се 
развиват в топлообменника. Тези микроорганизми могат да се разпространят, ако топлообменникът е 
влажен.

Почиства филтъра с обикновен въздушен поток
Функцията за цялостно самопочистване предотвратява формирането на бактерии и плесен върху топлооб-
менника, осигурявайки по-приятна и комфортна среда.

Чрез елиминиране на влажността и бактериите в 
климатика, функцията за автоматично почистване 
отстранява всички вещества, които биха могли да 
бъдат вредни за човеш- кото тяло.

Функцията за дезодориране оставя помещението 
свежо и без миризми.

Чрез предотвратяване на замърсяването на топло-
обменника от различни бактерии, охладителната 
ефективност и дълготрайността на климатика оста-
ват непроменени дори след 10 години употреба.

 

Вътрешно
стерилизиране О

тлична гриж
а за здравето

Битови климатици на LG за 2016г.

Предимство
Отстранява вредните частици
Автоматичното почистване осигурява чист въздух чрез елиминиране на бактериите, плесента и миризмите, 
които в противен случай се натрупват във вътрешното тяло.

Елиминиране 
на бактериите

Елиминиране 
на миризмите

Елиминиране 
на плесента

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
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one word "човешкото"

dimi.aladzhova
Highlight
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Комфорт

Климатиците на LG осигуряват изклю-
чително комфортна среда като работят  
при най-ниското в света ниво на шум и 
се монтират лесно и ефективно.

Двата различни ъгъла 
на пластината предлагат 
перфектна температура и 
комфорт чрез натискане на 
бутон.

Комфорт 
въздух

Технологията на LG ели-
минира излишния шум и 
позволява плавна работа 
при най-ниско звуково 
ниво.

Нисък шум 
19 dB

В тих режим общото
ниво на шум на външното
тяло е снижено до 3 dBA.

Тих режим 
3 dB

Климатиците на LG са съз-
дадени за лесен монтаж.

Бърз и лесен 
монтаж
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Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

LG осигурява мек и приятен въздух в жилищното пространство. Автоматичното 
регулиране на ъгъла на пластината задава перфектен ъгъл и въздушен обем.

Комфорт въздух

Концепция

Как работи

Предимство

Включването на климатика по време на сън може да намали температурата на тялото или да причини 
дискомфорт, особено ако изходящият въздух е насочен директно към хората в помещението.
Функцията за комфортен въздух регулира ъгъла на пластината, за да предотврати това, осигурявайки 
изключителен комфорт при сън.

Контролен панел

Удобно управление

Прохладен и здравословен въздух

Наслаждавайте се на изклю- чителен 
комфорт само с едно щракване.

Предотвратява внезапните 
намлявания на телесната 
температура

 

По-здравословен,
по-приятен въздух Дистанционно  

управление

Комфорт
Битови климатици на LG за 2016г.

Насочване на въздушния поток за по-голямо удобство
Тази опция удобно настройва хоризонталното разпространение на въздух от климатика на предварително 
зададена позиция така че, изходящият поток да се насочва далеч от хората в помещението.

Стъпка 1: Накланя се до ъгъл от максимум 70°. Дисплей на вътрешното тяло

Стъпка 1

Стъпка 2: Накланя се до ъгъл от максимум 0°.

• Настройва ъгъла на пластината на най-ниска позиция.
• Охлаждане и отопление без некомфортен въздушен поток.
• Оптимизиран за нежно затопляне на въздушния поток.

• Настройва ъгъла на пластината на най-висока позиция.
• Охлаждане и отопление без некомфортен въздушен поток.
• Оптимизиран за нежно охлаждане на въздушния поток.

Стъпка 2

Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

dimi.aladzhova
Sticky Note
one word "изключителен"
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Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor

Conductor 
Permanent
Magnet

Single Rotary Dual Inverter

40%
Cut Torque
Variation

Advanced
Motor

15%
Tilted

Stabilizer

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off
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How It Works
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Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Conventional 

Inverter

18dB

32dB
Conventional 

On/Off

36dB
Library

26dB
Forest 

Inverter On/Off

Климатиците на LG работят при ниво на шум 19 dB и предлагат здравословен, нежен 
въздух при докосване на 1 бутон.

нисък шум

тясно място

Как работи

Предимство

Понякога климатиците могат да нарушат спокойствието в жилищната среда, ако са твърде шумни, особено 
по време на нощта, когато звукът им се чува лесно.

Чрез минимизиране на повърхностното налягане 
на пластината на вентилатора, когато влиза в 
контакт с въздуха, се осигурява намаляване на 
пиковите шумове до едно от най-ниските в света 
нива.

Със силния си въртящ момент и мощен ND 
магнетизъм, както и с прецизното управление на 
скоростта с 13 различни степени за плавна работа, 
BLDC двигателят осигурява устойчив въздушен обем 
и високо статично налягане.

Компонентът за грешка в скоростта оценява 
натоварването, за да компенсира дисбаласите, 
които са основната причина за вибрациите и шума, 
разрешавайки въртене на двигателя без вибрации 
при ниски нива на Hz.

Уникален наклонен вентилатор на LG

Вентилатор с BLDC двигател

ALVC (Активно управление на ниските вибрации)

 

Изключително 
тих,19dB

 

Ком
ф

орт
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Обикновен Наклонен 
вентилатор

Променливотоков двигател BLDC двигател

Единичен 
ротационен

Инвертор

19dB

22dB 26dB 32dB 36dB
Conventional 

Inverter

Inverter On/Off

Forest Conventional 
On/Off

Library

- Ниска ефективност
- Проблем със загряване при основен ремонт
-  Трудности при прецизното управление на 

скоростта.

- Ниски електрически и механични шумове
- Прецизно и дълготрайно управление на 
скоростта

Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor

Vodič
Trajni magnet

Single Rotary Dual Inverter

40%
manje varijac.
okr. momenta

Napredni
motor

15%
nagnuti

stabilizator

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Konvencionalni

Inverter

19dB

32dB
Konvencionalni

uključen/isključen

36dB
Biblioteka

26dB
Šuma

Inverter Uklj./Isklj.

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor
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Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Обикновен
инвертор

19dB

32dB
Обикновен
Вкл./изкл.

36dB
Библиотека

26dB
Гора

инвертор Вкл./изкл.

Missing translations
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Тихият режим осигурява повече тишина, по-спокойно изживяване за потребителя 
чрез намаляване на пиковите нива на шума, когато искате да си почивате.

тих режим

тясно място

Как работи

резултат от теста
Твърде големият шум от външното тяло на климатика може да попречи на спокойния сън.

Натиснете бутона за тих режим Управлява външния компресор

Графика за компенсиране на шума

В тих режим общото звуково ниво на външното тяло намалява с до 3 dB, като понижава звуковото ниво и на 
вътрешното тяло.

 

Намалява шума с до 
3dB

Ком
ф

орт
Битови климатици на LG за 2016г.

dB

55.9

Време

* Тестови условия
Спецификации Изборът на тих режим намалява звука на външния вентилатор с 3 dB
Оценка: 36.2 dB, които се излъчват от центъра/страните на тялото на разстояние 1 m.

Намаление 
с 3 dB

53.0

Включване 
тих режим

Pain Point

How It Works

dB
Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3 dB
намаление

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0

❶ Натиснете
        бутона "FUNC"

❸ След осветяване, 
          натиснете "SET"

❶

❷ 

❷ Иконата се 
        откроява

❸ 

Pain Point

How It Works

dB

Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3dB
Reduction

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0

❶ Push ‘FUNC’ 
     Button

❸ After Lighting,
      Push ‘SET’

❶

❷ 

❷ Icon Light On

❸ 

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.
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Климатиците на LG са създадени за лесен 
и ефективен монтаж, което позволява 
монтиране на няколко тела за кратък 
период от време.

Бърз и лесен монтаж

Концепция
С намаляване на монтажните работи и необходимото за монтажа време вече е възможно да монтирате 
повече тела за по-кратко време.

 

Лесен за
монтиране

2 души могат да монтират 4 тела/ден
(Средно 2.5~3 часа)

1 човек може да монтира 6 тела/ден
(Средно 1.5 часа)

LGобикновен

167mm

25o

100% 146%

обикновен LG

Бърз 
бутон

Как работи
Единствена опаковъчна кутия Подобряване на монтажната плоча.

По-широко пространство за тръбопровода

Бутон за бързо провеждане на тест

Монтажна опорна скоба

Долен капак, който може да се отстранява

Монтажната плоча на LG е по-голяма и е персонали-
зирана така, че да намалява времето за монтаж.

Пространството за тръбопровода подпомага ця-
лостния процес на монтажа и скрива неподредени-
те части.

Тестовият бутон е разположен удобно и се 
намира лесно.

Опорната скоба създава достатъчно пространство 
между стената и тялото за улесняване на монтажа.

Долният капак на климатиците може да се сваля за 
лесен монтаж и достъп.

Ком
ф

орт
Битови климатици на LG за 2016г.

Потърсете "LG Quick & Easy Installation" (Бърз и лесен монтаж на LG) в Youtube.

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
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Интелигентни

Позволява достъп и управление на кли-
матика по интелигентна технология от LG 
независимо къде и кога.

В готовност за
Wi-Fi

Управлявайте климатиците при 
използване на интелигентни 
интернет устройства, като смар-
фони с Android или iOS. Тази 
съвременна технология предлага 
най-голямо удобство.

опция

 
SIMs

Чрез свързването на SIMs мо-
жете да проверите състоянието 
на климатика и да диагностици-
рате проблемите.

Интелигентна 
диагностика

Функцията "Smart Diagnosis" 
позволява да проверите 
настройките, инсталацията,  да 
отстранявате неизправности 
и да получавате удобно 
информация на смартфон.

Разпознаване на ниско
ниво на охладителния агент

Ранно уведомяване за ниско 
ниво на охладителния агент с 
технологията на LG.

dimi.aladzhova
Sticky Note
LG, (add ,)
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What is the Wi-Fi Ready?

How It Works

Benefit
Improved Convenience

Multiple Devices Multi-Control

1
User

1
User

1
User

1
User

On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

Управлявайте климатиците 
при използване на интелигент-
ни интернет устройства, като 
смарфони с Android или iOS. 
Тази съвременна технология 
предлага най-голямо удобство.

Какво представлява "в готовност за WiFi"?
Лесен достъп и управление на функциите на климатика от всяко място.

 

Управление  
на климатика  
от всякъде

Как работи

Предимство

Възможност за свързване през Wi-Fi

Подобряване на 
удобството за 
потребителя

Позволява достъп до климатика по всяко време и отвсякъде с оборудвано с Wi-Fi устройство и приложението за 
управление на климатизацията на LG.

Много потребители

Вкл./изкл. Задаване на 
температура

Скорост на вентилатора

Режим

Управление на 
пластината

Множествен контрол

Интелигентни
Битови климатици на LG за 2016г.

* Необходимо е да имате интернет връзка и регистриран потребителски акаунт в IntesisHome чрез приложението
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1
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1
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1
User

On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.
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Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

What is the Wi-Fi Ready?

How It Works

Benefit
Improved Convenience

Multiple Devices Multi-Control

1
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1
User
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User

1
User

On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
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за Wi-Fi
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Чрез свързването на SIMs можете да проверите състоянието на климатика и да 
диагностицирате проблемите от смартфона си.

SIMs

Позволява да наблюдавате състоянието на климатика и да диагностицирате проблемите чрез свързване 
към смартфон с помощта на чипа SIMs.

 

Проверка на състоянието 
на климатика чрез  
смартфон

Как работи

Преимущества и сертификат

Приложение SIMS

Лесно наблюдение

Сертификати

Интелигентна диагностика и бърз отговор 

1. Използвайте чипа SIMs, за да свържете смартфон към климатика.
2. Наблюдение и диагностика на проблемите в реално време при използване на приложението SIMs.

Диагностика на проблемите по всяко време и 
навсякъде с чип SIMs

Лесно наблюдение на IDU/ODU и разпознаване на 
проблеми. Запис и преглед на диагностични данни

Интелигентни
Битови климатици на LG за 2016г.

Какво представлява LG SIMs?

Wi-Fi Wirless Router Външен модул

SIMs module

модул SIMs Външен модул

Удобно свързване 
към ODU с USB 
порт.

Основен
Настояща температура навън
Температура на закрито
Честота на инверторния компресор
Работен отвор
Код за грешка / ограничения на
честотата
Скорост на външния вентилатор

Вътрешен модул
Капацитет на вътрешното тяло / работен режим
Режим ТНМ / режим REM
работни условия на ВЕНТИЛАТОРА / отвор EEV
Стайна температура / температура на 
засмукване
Междинна температура
Температура на изхода

Външен модул
Честота / обороти на вентилатора
DC връзка / входен ток
Входно напрежение
Работен режим EEV
Таймер за рестартиране
Режим на компресор / отвор за EEV

Canada Radio
StandardUS Radio Standard Australia Radio Standard Europe Radio Standard

Графика
Стайна температура
Температура на тръбата на топлообменника
Температура на изпускане на компресора
Честота / външна температура
Температура на засмукване на компресора
Електрически ток/напрежение

Изисквания към 
смартфона
*  iOS: 6.1 или следваща версия

*  Android: 2.3 или следваща 
версия

*SIMs: Система за управление на интелигентния инвертор

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
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Функцията "Smart Diagnosis" позволява да проверите
настройките, инсталацията, да отстранявате
неизправности и да получавате удобно
информация от смартфон.

интелигентна диагностика

Какво представлява интелигентната диагностика?
Интелигентната диагностика позволява на потребителите удобно да проверят настройката, монтажа, 
отстраняването на неизправности и друга информация директно на смартфон.

* Изгражда се на основата на широко използвани смартфони и предлага по-голяма диверсификация на USP.
*  Перфектна за консуматори, които не могат да прегледат информация относно климатика на дисплей или с дистанционно 

управление.
* Подобрява настоящите функции за NFC диагностика, които се ограничават от разстоянията на предаване.

 

Диагностика на климатика  
чрез смартфон

Как работи
Използване на интелигентна диагностика
С натискане на бутона за интелигентна диагностика               (Натискане на бутона за 5 секунди) на дистанционното 
управление.

Интелигентни
Битови климатици на LG за 2016г.

Предимство
Режим на потребител Сервизен режим

-  По-добро разбиране на продукта чрез лесно потвърждава-
не на оперативните състояния и информация

-  Интуитивна диагностика на проблемите чрез сравняване 
на настоящи и стари данни за употреба

-  Поддържане на възможности за монтаж и намаляване на 
грешките при монтажа чрез бързо потвърждаване на опе-
ративното състояние на устройството.

-  Лесно проверка на работното състояние на продукта без дис-
плей или с дисплей с ограничена информация

-  Спестяване на енергия чрез наблюдение на основната работна 
информация и енергоконсумация

-  Лесните за разбиране съобщения за грешки правят лесно 
и удобно достигането на решение и кореспонденцията със 
сервизния център.

-  Използването на ръководство за поддръжка позволява да се 
подобри ефективността на устройството и да се удължи експло-
атационния му живот

What is the Smart Diagnosis?

How It Works

Smart Diagnosis allows users to conveniently check setup, installation, troubleshooting 
and other information directly from a smartphone. 

- Easily check operational status of a product without 
   a display or one that provides limited information

- Save energy by monitoring key operational information 
   and power consumption

- Easy-to-understand error messages make reaching 
   a solution and corresponding with the service center 
   simple and convenient
 
- Using the Maintenance Guide helps to improve device 
   performance and expand product life

- Understand the product better by easily confirming 
  operational status and information

- Intuitively diagnose problems by comparing current and 
   past usage data 

- Maintain installation capabilities and reduce installation 
   errors by quickly confirming device operational status

* Builds upon widespread smartphone use and offers greater USP diversification 

* Perfect for consumers who are unable to view information about their air conditioner 
   via a display or remote control. 

* Improves upon current NFC diagnostic functions, which are limited by transmission distances 
❶ Sends IR Signal

❷ Transmits Sound & Information

❸ Displays Product
Information

Using Smart Diagnosis
Pushing the Smart Diagnosis button (Pushing             button for 5 seconds) on the remote
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изпълнете приложението за интелигентна 
диагностика и натиснете бутона "Receive" 

за акустичен комуникационен сигнал 
(звуков сигнал)

Стартирайте приложението 
"Recording" на смартфон

Натиснете бутона за интелигентна 
диагностика, за да получите акустичен 
комуникационен сигнал, предаван от 
вътрешното тяло през приложението

Натиснете бутона за интелигентна 
диагностика, за да получите акустичен 
комуникационен сигнал, предаван от 
вътрешното тяло през приложението

Предаване на звуков комуни-
кационен сигнал посредством 

комуникационна мрежа

в очакване на разговор
със сервизния техник

изпълнете приложението за инте-
лигентна диагностика и натиснете 
бутона "Receive" за получаване на 

акустичен комуникационен сигнал

След затваряне на приложението 
за интелигентна проверка чрез натис-

кане на бутона за начало започва 
възпроизвеждане на записания файл

възпроизвеждане
на получен

записан файл

Преглед на 
данните чрез
записан файл

Преглед на
получените

данни

Получаване на акустичен 
комуникационен сигнал от
говорителя на смартфона

изпълнете приложението 
за интелигентна диагно-
стика и натиснете бутона 

"Receive" за акустичен 
комуникационен сигнал

в очакване на
разговор с

клиента

изпращане на файл към
сервизния техник

Получаване на данни 
от продукта и екранна 

снимка

изпращане на снето 
изображение към 
сервизния техник

Преглед на полученото 
изображение

1. Предава снетите изображения на интелигентната диагностика (Android / iOS)

2. Предаване на записан файл (Само за Android)

What is the Smart Diagnosis?

How It Works

Smart Diagnosis allows users to conveniently check setup, installation, troubleshooting 
and other information directly from a smartphone. 

Benefit

- Easily check operational status of a product without 
   a display or one that provides limited information

- Save energy by monitoring key operational information 
   and power consumption

- Easy-to-understand error messages make reaching 
   a solution and corresponding with the service center 
   simple and convenient
 
- Using the Maintenance Guide helps to improve device 
   performance and expand product life

- Understand the product better by easily confirming 
  operational status and information

- Intuitively diagnose problems by comparing current and 
   past usage data 

- Maintain installation capabilities and reduce installation 
   errors by quickly confirming device operational status

Consumer Mode Service Mode

* Builds upon widespread smartphone use and offers greater USP diversification 

* Perfect for consumers who are unable to view information about their air conditioner 
   via a display or remote control. 

* Improves upon current NFC diagnostic functions, which are limited by transmission distances 
❶ Изпраща IR
       сигнал

❷ Предава звуци и информация

❸ Показва инфор-
мация за продукта

Using Smart Diagnosis
Pushing the Smart Diagnosis button (Pushing             button for 5 seconds) on the remote

By using 
Landline Network

Service 
technicianCustomer

On call-waiting with 
service technician

Sound communication signal transmission 
through communication network

On call-waiting 
with customer

Run Smart Diagnosis App and 
click "Receive" button for acoustic 

communication signal

Receive acoustic communication 
signal transmitted from 
the smartphone speaker

Review received data

By using
Smartphones

Service 
technicianCustomer

Run "Recording" app 
on smartphone

Press Smart Diagnosis button and 
record acoustic communication signal 

from the indoor unit

Send the file to 
service technician

Run Smart Diagnosis App and 
press "Receive" button for 

acoustic communication signal

Play received recording fileAfter closing smart checking 
app by pressing 'Home' button, 

a recording file playing

Review data through 
recorded file

2. Transmit Recorded File (Android Only)

Service 
technicianCustomer

Run Smart Diagnosis app and 
press "Receive" button for acoustic 

communication signal (beeping sound)

Press Smart Diagnosis  button to receive 
acoustic communication signal transmitted 

by the indoor unit through the app

Receive data from the 
product and screen shot

Send captured image 
to the service technician

Review received image

1. Transmit Captured Image of Smart Diagnosis (Android/ iOS)

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.



Битови климатици на LG за 2016г.70 71Битови климатици на LG за 2016г.

тясно място

 
Интелигентни

Битови климатици на LG за 2016г.

Предимство
Удължен експлоатационен живот за всички климатици

Уведомяване за ниско ниво на 
охладителния агент
При разпознаване на ниско ниво на охладителния 
агент на дисплея последователно се показват СН и 36.

Стопяване на
изолацията

Пожар от
масло

Изгорял  
ротор

Ниско ниво на охладителния 
агент Известяване  

Климатиците с ниско ниво на охладителния агент работят лошо, оставяйки помещението горещо и неудобно.
Ако проблемът не се разпознае достатъчно рано, може да причини сериозни щети на тялото.

Как работи
Ранно разпознаване на ниско ниво на охладителния агент
Ограничава въртенето на двигателя, освен в случаите на претоварване на климатика

Ако в рамките на 15 минути или повече възникват следните условия, е необходимо да проверите нивото на охладителния агент на 
климатика.

1) Климатикът спира да работи     2) Отоплението не работи      3) Количеството на охладителния агент не може да се измери.

Нива на охладителния агент и изходна температура

3 признака на ниското ниво на охладителния агент

Ка
па

ци
те

т 
(%

)

100

80

80

80

80

0 2010 30 40 50 60 70 80 90 100 Охладителен
агент

При ниска мощност, разпознаване на ниско 
ниво на охладителния агент при 20-30% от 
стандартното ниво.

Ограничава оборотите на двигателя 
и запазва охладителния агент

Разпознава се нормално ниво на 
охладителния агент при 60% или 
повече от стандартното ниво.

Ефективност
Капацитет

Разпознава се ниско ниво на охладителния 
агент на 40% или по-малко от стандартните 
нива.

3 2 1

Разпознаване на стандартно ниво

1) Разпознаване при използване на разликата между температурата на въздуха и температурата на тръбата.
2) Разпознаване при използване на различни температури на изпускане по отношение на целевата температура на изпускане  
3) Разпознаване при използване на енергоконсумацията

* Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.
* В зависимост от екперименталните условия.

* При някои модели на дисплея последователно се показват СН и 38

разпознаване на ниско ниво 
на охладителния агент

Ранното уведомяване за ниско ниво на охладителния агент защитава климатика от 
риск от повреда.
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ASNW096MMS6 / ASNW126MMS6

ASUW096MMS6 / ASUW126MMS6

Номер на
компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей и приемник на 
сигнали

3 Решетка за засмукване на 
въздух

4 Избит отвор За тръба и кабел

5 Монтажна плоча

(Модул: mm)

(Модул: mm)

Номер на
компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт
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* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло ASNW096MMS6 ASNW126MMS6
Модел на външното тяло ASUW096MMS6 ASUW126MMS6
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 300/2500/3800 300/3500/4040

Отопление Мин./Ном./Макс. W 300/3200/6600 300/4000/6800
Отопление -7°C Номинален W 4300 4600

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 490 830
Отопление +7°C Номинален W 570 770

EER W/W 5.10 4.22 
S.E.E.R. 9.3 9.2
P дизайн C kW 2.5 3.5
СОР W/W 5.61 5.19 
S.C.O.P. 5.3 5.3 
P дизайн H kW 3.2 3.8 
Енергиен етикет Охлаждане A+++ A+++

Отопление A+++ A+++
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 95 132

Отопление kWh 855 985
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 17/25/33/39 17/25/33/39

Отопление dBA 25/33/39 25/33/39
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 58 58
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 5.0 /8.5 /11.5 /14.5 5.0 /8.5 /11.5/14.5  

Макс. (Мощност) m³/min 15.5 15.5 
Отопление L/M/H m³/min 9.5/12.5/16.5   9.5/12.5/16.5   

Степен на изсушаване l/h 1.5 1.7
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 2.5/6.0  3.9/6.0  

Отопление Ном./Макс. A 2.9/7.0  3.7/7.0  
Начален ток Охлаждане Номинален A 2.5 3.9 

Отопление Номинален A 2.9 3.7 
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
Нетно тегло kg 11.5 11.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48 -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -15~24 -15~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 48 48

Отопление Високо ниво dBA 48 48
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 40 40
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 3 3

Макс. m 20 20
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4)

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч (3/8) (3/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 5,0m g 1,150 1,150
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 85 85
Тип на компресора Двойно въртящ Двойно въртящ
Нетно тегло kg 42 42
Размери mm 870 x 655 x 320 870 x 655 x 320

9K

H09AK
12K

H12AK

Активен
енергиен
контрол

24p

          
Автоматично 
почистване

44p

Филтър 
с двойна 
защита

48p 50p

Бърз и 
лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

Нисък шум  
17 dB

56p

Тих режим 
3 dB

58p

4 посочен 
завъртане

32p

Бързо
отопляване

34p

Jet Cool

33p

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.

Йонизатор

Йонизатор
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[Unit : mm]

ASUW0963WB0 / ASUW1263WB0

Номер на
компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Приемник на сигнали

3 Монтажна плоча

(Модул: mm)

(Модул: mm)

Номер на
компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт

СПЕЦИФИКАЦИИ Битови климатици на LG за 2016г.

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

9K

G09WL
12K

G12WL

Нисък шум 
19 dB

56p

Тих режим 
3 dB

58p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

3 посочен
въздушен
поток

Jet Cool

33p

Филтър 
с двойна 
защита

48p

Автоматично 
почистване

50p

Бързо
отопляване

34p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло ASNW0963WB0 ASNW1263WB0
Модел на външното тяло ASUW0963WB0 ASUW1263WB0
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 1300/2500/3500 1300/3500/4000

Отопление Мин./Ном./Макс. W 1300/3000/4200 1300/3500/5000
Отопление -7°C Номинален W 3200 3700

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 690 1090
Отопление +7°C Номинален W 830 970

EER W/W 3.61 3.21 
S.E.E.R. 5.70 5.60 
P дизайн C kW 2.50 3.50 
СОР W/W 3.61 3.61 
S.C.O.P. 3.80 3.80 
P дизайн H kW 2.70 3.30 
S.E.E.R. 5.7 5.6
S.C.O.P. 3.8 3.8
Енергиен етикет Охлаждане A+ A+

Отопление A A
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 170 220

Отопление kWh 1100 1224
Захранване Ø / V /Hz 1/220~240/50 1/220~240/50
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 19/29/34/39 19/29/34/39

Отопление S/L/M/H dBA 32/35/39 32/35/39
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60 60
Скорост на въздушния поток Охлаждане Макс. (Мощност) m³/min 9.7 10.5
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 4.5/6.0/7.0/8.0 4.5/6.0/7.0/8.0 

Отопление L/M/H m³/min 6.6/7.5/8.5 6.6/7.5/8.5
Степен на изсушаване l/h 1.2 1.5
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 4/6.0 5/6.0

Отопление Ном./Макс. A 4/7.0 4.5/7.0
Начален ток Охлаждане Номинален A 4 5

Отопление Номинален A 4 4.5
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3*1.0 3*1.0
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери mm 645 x 645 x 121 645 x 645 x 121
Нетно тегло kg 18 18
Извод на двигателя на вентилатора W 32.7 32.7
Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48 -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -15~24 -15~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 45 45

Отопление Високо ниво dBA 45 45
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Охлаждане Високо ниво m³/min 33 33
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m - -

Макс. m 15 15
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч 1/4 1/4

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч 3/8 3/8

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 1000 1000
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43 43
Тип на компресора Ротационен Ротационен
Нетно тегло kg 34 34
Размери mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт

Номер на
компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей

3 Решетка за засмукване на 
въздух

4 Избит отвор За тръба и кабел

5 Монтажна плоча

6 Приемник на сигнали

(Модул: mm)

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло ASNW096NRR0 ASNW126NRR0
Модел на външното тяло ASUW096NRR0 ASUW126NRR0
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Отопление Мин./Ном./Макс. W 890/3200/5000 890/4000/6000
Отопление -7°C Номинален W 3200 3800

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 580 940
Отопление +7°C Номинален W 780 1000

EER W/W 4.3 3.72
S.E.E.R. 6.7 6.4
P дизайн C kW 2.5 3.5
СОР W/W 4.1 4.0 
S.C.O.P. 4.0 4.0 
P дизайн H kW 2.7 3.5 
Енергиен етикет Охлаждане A++ A++

Отопление A+ A+
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 142 190

Отопление kWh 1120 1350
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 19/24/33/39 19/24/33/39

Отопление L/M/H dBA 24/33/39 24/33/39
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60 60
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 3.5/5.5/7/8 3.5/5.5/7/8

Макс. (Мощност) m³/min 14 14
Отопление L/M/H m³/min 6/7.5/8.5 6/7.5/8.5

Степен на изсушаване l/h 1.1 1.3
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 3.5/6.0 4.1/6.0  

Отопление Ном./Макс. A 4/7.0 4.4/7.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 3.5 4.1

Отопление Номинален A 4 4.4
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери mm 957 x 305 x 177 957 x 305 x 177
Нетно тегло kg 11.5 11.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48 -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -15~24 -15~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 45 45

Отопление Високо ниво dBA 45 45
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Охлаждане Високо ниво m³/min 33 33
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 2 2

Макс. m 20 20
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4)

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч (3/8) (3/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 1,000 1,000
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43 43
Тип на компресора 1Р ротационен 1Р ротационен
Нетно тегло kg 34 34
Размери mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

9K
A09LL
12K
A12LL

Активен
енергиен
контрол

24p

Отчитане на
енергията

26p

4 посочен 
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32p 44p
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48p
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50p46p
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60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

Тих режим

58p

Jet Cool

33p

Бързо
отопляване

34p

Нисък шум 
19 dB

56p

Йонизатор

ЙонизаторПредлага се от 3M Tech

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей и приемник на 
сигнали

3 Въздушен филтър

4 Избит отвор За тръба и кабел

5 Монтажна плоча  

Номер на
компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт

(Модул: mm)

Модул 18K
Модел на вътрешното тяло ASNW186CRR4
Модел на външното тяло ASUW186CRR4
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 900/5200/6000

Отопление Мин./Ном./Макс. W 900/6300/9000
Отопление -7°C Номинален W 5400

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 1,500
Отопление +7°C Номинален W 1,650

EER W/W 3.47
S.E.E.R. 6.1
P дизайн C kW 5.2
СОР W/W 3.82
S.C.O.P. 3.8 
P дизайн H kW 5.2
Енергиен етикет Охлаждане A++

Отопление A
Го д и ш н а  к о н с у м а ц и я  н а 

енергия

Охлаждане kWh 299
Отопление kWh 1916

Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 29/35/40/42
Отопление L/M/H dBA 35/40/42

Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 8.5/10.5/12.5/14.5

Макс. (Мощност) m³/min 19
Отопление L/M/H m³/min 10.5/12.5/14.5

Степен на изсушаване l/h 2
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 6.6/7.8

Отопление Ном./Макс. A 7.3/9.4
Начален ток Охлаждане Номинален A 6.6

Отопление Номинален A 7.3
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 20
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.5
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 
Размери mm 1030 x 325 x 245
Нетно тегло kg 15.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -15~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 54

Отопление Високо ниво dBA 54
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65
Скорост на въздушния поток Охлаждане Високо ниво m³/min 50
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m -

Макс. m 20
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) 

Газ OD (Отвън) mm 12.7
OD (Отвън) инч (1/2)

Източване OD (Отвън) mm 21.5
OD (Отвън) инч 0.85

Охладителен агент Тип R410A
Разряд при 7,5m g 1350
Допълнителен разряд g/m 20

Извод на двигателя на вентилатора W 85
Тип на компресора Двойно въртящ
Нетно тегло kg 44
Размери mm 870 x 655 x 320

18K
A18RL

Активен
енергиен
контрол

24p

4 посочен 
завъртане

32p 44p
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с двойна 
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48p
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почистване

50p46p

Jet Cool

33p

Бързо
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34p

Бърз и 
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60p
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за Wi-Fi

опция

64p

Тих режим
3dB

58p

          
Филтър за
прах

Йонизатор

ЙонизаторПредлага се от 3M Tech

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).
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Номер на
компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей и приемник на 
сигнали Скрит

3 Въздушен филтър

4 Избит отвор За тръба и кабел

(Модул: mm)

Номер на
компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт

(Модул: mm)

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло ASNW096J1R1 ASNW126J1R1
Модел на външното тяло ASUW096J1R1 ASUW126J1R1
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 890/3200/5000 890/4000/6000
Отопление -7°C Номинален W 3200 3800

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 556 898
Отопление +7°C Номинален W 712 975

EER W/W 4.5 3.9 
S.E.E.R. 7.7 7.6 
P дизайн C kW 2.5 3.5
СОР W/W 4.5 4.1
S.C.O.P. 4.6 4.6 
P дизайн H kW 2.8 2.9 
Енергиен етикет Охлаждане A++ A++

Отопление A++ A++
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 114 162

Отопление kWh 853 883
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 19/24/35/40 19/24/35/40

Отопление L/M/H dBA 24/35/40 24/35/40
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 59 59
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 3.5 /5.5 /9.0 /11.0 3.5 /5.5 /9.0 /11.0 

Макс. (Мощност) m³/min 13.0 13.0 
Отопление L/M/H m³/min 6.5 /9.0 /11.0 6.5 /9.0 /11.0 

Степен на изсушаване l/h 1.1 1.3
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 2.5 /6.0 4.0 /6.0 

Отопление Ном./Макс. A 3.2/7.0 4.3/7.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 2.5 4.0 

Отопление Номинален A 3.2 4.3
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери mm 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 
Нетно тегло kg 8.5 8.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -15~48 -15~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -15~24 -15~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 47 47

Отопление Високо ниво dBA 48 48
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 35 35
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 3 3

Макс. m 20 20
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4)

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч (3/8) (3/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 1,000 1,000
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43 43
Тип на компресора 1Р ротационен 1Р ротационен
Нетно тегло kg 31 31
Размери mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
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12K
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50p

Jet Cool

33p

Бързо
отопляване

34p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

Йонизатор

Йонизатор

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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ASNW186K1R1 / ASNW246K1R1

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).
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2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт
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Модул 18K 24K
Модел на вътрешното тяло ASNW186K1R1 ASNW246K1R1
Модел на външното тяло ASUW186K1R1 ASUW246K1R1
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 900/5000/5525 900/6600/7420

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 900/5800/6438 900/7500/8640
Отопление -7°C Номинален W 3800 4850

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 1,562 2,275
Отопление +7°C Номинален W 1,611 2,238

EER W/W 3.2 2.9 
S.E.E.R. 7.0 6.5 
P дизайн C kW 5.0 6.6 
СОР W/W 3.60 3.35
S.C.O.P. 4.2 4.0 
P дизайн H kW 4.1 5.0 
Енергиен етикет Охлаждане A++ A++

Отопление A+ A+
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 250 356 

Отопление kWh 1367 1770 
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 31/34/39/44 31/34/42/47

Отопление L/M/H dBA 34/39/44 34/42/47
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60 65
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 8.0 /10.5 /13.0 /14.5 8.0 /10.5 /13.1 /16.1 

Макс. (Мощност) m³/min 18.0 20.0 
Отопление L/M/H m³/min 11.0 /13.5 /16.0 11.0 /15.0 /18.5 

Степен на изсушаване l/h 1.8 2.5
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 6.9/9 10.1/14.0 

Отопление Ном./Макс. A 7.1/9.5 10.4/14.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 6.9 10.1

Отопление Номинален A 7.1 10.4
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 20 25
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.5 3 x 2.5
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването) 
Размери mm 998 x 330 x 210 998 x 330 x 210
Нетно тегло kg 12.5 12.5
Извод на двигателя на вентилатора W 60 60

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -15~48 -15~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -10~24 -10~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 53 56

Отопление Високо ниво dBA 55 57
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 70
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 35 50
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m - -

Макс. m 20 30
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 15

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4) 

Газ OD (Отвън) mm 12.7 15.88
OD (Отвън) инч (1/2) (5/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 1250 1350
Допълнителен разряд g/m 20 30

Извод на двигателя на вентилатора W 43 85
Тип на компресора Двойно въртящ Двойно въртящ
Нетно тегло kg 35.5 46.1
Размери mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
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** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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USNW096J3A0 / USNW126J3A0

USUW096J3A0 / USUW126J3A0

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей и приемник на 
сигнали

3 Въздушен филтър

4 Избит отвор За тръба и кабел

5 Монтажна плоча  

(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Връзка за захранване и предаване

5 Заземителен винт

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло USUW096J3A0 USUW126J3A0
Модел на външното тяло USNW096J3A0 USNW126J3A0
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 890/3200/4100 890/3800/5100
Отопление -7°C Номинален W 3000 3600

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 670 1080
Отопление +7°C Номинален W 840 1000

EER W/W 3.73 3.24 
S.E.E.R. 6.5 6.4 
P дизайн C kW 2.5 3.5 
СОР W/W 3.81 3.80 
S.C.O.P. 4.0 4.0 
P дизайн H kW 2.4 2.5 
Енергиен етикет Охлаждане A++ A++

Отопление A+ A+
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 134 191

Отопление kWh 840 875
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 19/27/35/41 19/27/35/41

Отопление L/M/H dBA 27/35/41 27/35/41
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 59 59
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 3.0 /4.2 /7.5 /10.0 3.0 /4.2 /7.5 /10.0 

Макс. (Мощност) m³/min 11.5 12.5 
Отопление L/M/H m³/min 5.6 /7.2 /10.0 5.6 /7.2 /10.0 

Степен на изсушаване l/h 1.1 1.3
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 3.0 /6.0 4.7 /6.0 

Отопление Ном./Макс. A 3.7 /7.0 4.5 /7.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 3.0 4.7 

Отопление Номинален A 3.7 4.5 
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери mm 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 
Нетно тегло kg 8.5 8.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48 -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -10~24 -10~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 49 49

Отопление Високо ниво dBA 50 50
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 27 27
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 3 3

Макс. m 15 15
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 7 7

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4)

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч (3/8) (3/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 950 950
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43 43
Тип на компресора 1Р ротационен 1Р ротационен
Нетно тегло kg 29 29
Размери mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230

1

2

4

3

189

837

51

56

30
2

9K
P09EN
12K
P12EN

2 посочен
завъртане

Активен
енергиен
контрол

24p

Отчитане на
енергията

26p

Jet Cool

33p

Бързо
отопляване

34p

Интелигентна
диагностика

68p

Комфорт 
въздух

54p

Нисък шум 
19 dB

56p

Тих режим
3dB

58p

Филтър 
с двойна 
защита

48p

Автоматично 
почистване

50p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.

Plus
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Модул 18K 24K
Модел на вътрешното тяло USUW186K3A0 USUW246K3A0
Модел на външното тяло USNW186K3A0 USNW246K3A0
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 900/5000/5525 900/6600/7420

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 900/5800/6438 900/7500/8640
Отопление -7°C Номинален W 3800 4850

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 1587 2275
Отопление +7°C Номинален W 1611 2308

EER W/W 3.15 2.90 
S.E.E.R. 6.5 6.2 
P дизайн C kW 5.0 6.6 
СОР W/W 3.60 3.25 
S.C.O.P. 4.0 3.9 
P дизайн H kW 3.9 5.0 
Енергиен етикет Охлаждане A++ A++

Отопление A+ A
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 269 372 

Отопление kWh 1365 1794 
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 31/34/39/44 31/34/42/47

Отопление L/M/H dBA 34/39/44 34/42/47
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60 65
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 8.0 /10.5 /13.0 / 14.5 8.0 /10.5 /13.1 / 16.1

Макс. (Мощност) m³/min 18.0 20.0 
Отопление L/M/H m³/min 11.0 /13.5 /16.0 11.0 /15.0 /18.5 

Степен на изсушаване l/h 1.8 2.5
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 6.9/9.0 10.1/14.0 

Отопление Ном./Макс. A 7.1 /9.5 10.4 /14.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 6.9 10.1

Отопление Номинален A 7.1 10.4 
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 20 25
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.5 3 x 2.5
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 1.0 (Включително заземяването) 4 x 1.0 (Включително заземяването) 
Размери mm 998 x 330 x 210 998 x 330 x 210
Нетно тегло kg 11.6 12.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 60

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -15~48 -15~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -10~24 -10~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 53 56

Отопление Високо ниво dBA 55 57
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 70
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 35 50
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 3 3

Макс. m 20 30
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10 15

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4) 

Газ OD (Отвън) mm 12.7 15.88
OD (Отвън) инч (1/2) (5/8)

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 7,5m g 1200 1350
Допълнителен разряд g/m 20 30

Извод на двигателя на вентилатора W 43 85
Тип на компресора Двойно въртящ Двойно въртящ
Нетно тегло kg 36.7 46
Размери mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320

USNW186K3A0 / USNW246K3A0

USUW246K3A0USUW186K3A0

(Модул: mm)
Номер на 

компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Кутия за управление

5 Заземителен винт

(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта Забележка

1 Преден панел

2 Дисплей и приемник на 
сигнали

3 Filtar na usisu zraka

4  Монтажна плоча  
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Remark

Note
1. The unit should be installed according to installation manual 

which is in the product box.
2. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable 

should be connected with the outdoor unit.
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2 посочен
завъртане

Активен
енергиен
контрол

24p

Отчитане на
енергията

26p

Jet Cool

33p

Бързо
отопляване

34p

Интелигентна
диагностика

68p

Комфорт 
въздух

54p

Тих режим
3dB

58p

Филтър 
с двойна 
защита

48p

Автоматично 
почистване

50p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.

Plus
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USUW186K3A0 USUW246K3A0 

USNW186K3A0 / USNW246K3A0

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).
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(Модул: mm)
Номер на

компонента Номер на частта

1 Решетка за изпускане на въздух

2  Порт за свързване на газова тръба

3  Порт за свързване на тръба за течности

4 Връзка за захранване и предаване

5 Заземителен винт

9K
E09EM
12K
E12EM

2 посочен
завъртане

Бързо
отопляване

34p

Комфорт 
въздух

54p

Филтър 
с двойна 
защита

48p

Автоматично 
почистване

50p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

Jet Cool

33p

Модул 9K 12K
Модел на вътрешното тяло USUW186K3A0 USUW246K3A0
Модел на външното тяло USNW186K3A0 USNW246K3A0
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 890/2500/3700 900/3500/4040

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 890/3200/4100 890/3800/5100
Отопление -7°C Номинален W 3000 3600

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 730 1,120
Отопление +7°C Номинален W 950 1,040

EER 3.42 3.13
S.E.E.R. 5.7 5.8
P дизайн C kW 2.5 3.5
СОР 3.37 3.65
S.C.O.P. 3.8 3.8 
P дизайн H kW 2.3 3.2 
Енергиен етикет Охлаждане A+ A+

Отопление A A
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 154 211 

Отопление kWh 847 1400 
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 20/25/33/39 20/25/33/39

Отопление L/M/H dBA 28/33/39 28/33/39
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 58 58
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 3.0 /4.5 /6.0 /7.5 3.5/5.5/8.0 /10.0 

Макс. (Мощност) m³/min 9.0 12.0 
Отопление L/M/H m³/min 5.0 /6.0 /8.0 6.5/8.0 /10.0 

Степен на изсушаване l/h 0.83 1.3
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 3.2 /6.5 4.9/6.5

Отопление Ном./Макс. A 4.2/6.0 4.6/6.0 
Начален ток Охлаждане Номинален A 3.2 4.9

Отопление Номинален A 4.2 4.6
Захранване Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 15 15
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0 
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 0.75 (Включително заземяването) 4 x 0.75 (Включително заземяването) 
Размери mm 756 x 265 x 184 798 x 292 x 214 
Нетно тегло kg 7.4 8.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48 -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -10~24 -10~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 49 49

Отопление Високо ниво dBA 49 49
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65 65
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 27 27
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m 3 3

Макс. m 15 15
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 7 7

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35 6.35
OD (Отвън) инч (1/4) (1/4) 

Газ OD (Отвън) mm 9.52 9.52
OD (Отвън) инч (3/8) (3/8) 

Източване OD (Отвън) mm 21.5 21.5
OD (Отвън) инч 0.85 0.85

Охладителен агент Тип R410A R410A
Разряд при 5,0m g 920 970
Допълнителен разряд g/m 20 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43 43
Тип на компресора Ротационен Ротационен 
Нетно тегло kg 28 28
Размери mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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USNW186M4A1

USUW186M4A1

* Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове (R410A).
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Модул 18K
Модел на вътрешното тяло USNW186M4A1
Модел на външното тяло USUW186M4A1
Модел на вътрешното тяло
Капацитет Охлаждане Мин./Ном./Макс. W 900/5000/5400

Отопление +7°C Мин./Ном./Макс. W 900/5400/6100
Отопление -7°C Номинален W 3800

Вход на захранването Охлаждане Номинален W 1720
Отопление +7°C Номинален W 1540

EER 2.91 
S.E.E.R. 5.3
P дизайн C kW 5.0 
СОР 3.51 
S.C.O.P. 3.8 
P дизайн H kW 3.8 
Енергиен етикет Охлаждане A

Отопление A
Годишна консумация на енергия Охлаждане kWh 330 

Отопление kWh 1400 
Звуково налягане Охлаждане S/L/M/H dBA 29/35/40/42

Отопление L/M/H dBA 35/40/42
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 60
Скорост на въздушния поток Охлаждане S/L/M/H m³/min 7.5/9.0/10.5/12.0

Макс. (Мощност) m³/min 17.4 
Отопление L/M/H m³/min 8.0 /10.0/13.0

Степен на изсушаване l/h 1.8
Протичащ ток Охлаждане Ном./Макс. A 7.8/9.0 

Отопление Ном./Макс. A 7.0/9.5 
Начален ток Охлаждане Номинален A 7.8 

Отопление Номинален A 7.0 
Захранване Ø/V/Hz 1/220-240 / 50
Верижен прекъсвач A 20
Захранващ кабел N x mm² 3 x 1.5
Захранващ и предаващ кабел N x mm² 4 x 0.75 (Включително заземяването)
Размери mm 885 x 296 x 236
Нетно тегло kg 9.5
Извод на двигателя на вентилатора W 30

Външен модул
Оперативен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C DB -10~48

Отопление Мин.~Макс. °C DB -10~24
Звуково налягане Охлаждане Високо ниво dBA 52

Отопление Високо ниво dBA 54
Звукова мощност Охлаждане Високо ниво dBA 65
Скорост на въздушния поток Високо ниво m³/min 32
Тръбопровод Дължина (Odu/Idu) Мин. m -

Макс. m 20
Вертикално сечение (Odu/Idu) Макс. m 10

Тръбна връзка Течност OD (Отвън) mm 6.35
OD (Отвън) инч (1/4)

Газ OD (Отвън) mm 12.7
OD (Отвън) инч (1/2)

Източване OD (Отвън) mm 21.5
OD (Отвън) инч 0.85

Охладителен агент Тип R410A
Разряд при 5,0m g 1,060
Допълнителен разряд g/m 20

Извод на двигателя на вентилатора W 43
Тип на компресора Ротационен
Нетно тегло kg 34
Размери mm 770 x 545 x 288

18K
E18EM

2 посочен
завъртане

Бързо
отопляване

34p

Комфорт 
въздух

54p

Филтър 
с двойна 
защита

48p

Автоматично 
почистване

50p

Бърз и лесен 
монтаж

60p

В готовност
за Wi-Fi

опция

64p

Jet Cool

33p

  * S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.
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Бутон Екран за 
отчитане Описание

- За да включите/изключите климатика.

За регулиране на желаната стайна 
температура при ре- жим на охлаждане, 
отопление или автоматична смяна на 
режимите.

COMFORT AIR За да регулирате въздушния поток и да 
избегнете вятър.

LIGHT OFF - За задаване на яркостта на дисплея на 
вътрешното тяло.

MODE

За избор на режим на охлаждане. 

За избор на режим на отопление. 

За избор на режим на подсушаване.

За избор на режим на вентилатор. 

За избор на автоматично превключване / 
режим на автоматична работа.

FAN
SPEED

За регулиране на скоростта на венти-
латора.

ENERGY
CTRL.

За постигане на ефект на енергос-
пестяване.

JET
MODE

За бърза промяна на стайната 
температура
За регулиране на посоката на 
въздушния поток вертикално или 
хоризонтално.

ROOM
TEMP

За показване на стайната темпе-
ратура.

     °C  °F[5sec] За промяна между °C и °F.

SET/
CANCEL - За задаване/отказ на функции и 

време.

- За регулиране на времето.

- За да включите/изключите климатика 
автоматично.

   
- За отказ на настройката на таймера.

ТЪРГОВСКА МАРКА2016Г. Битови климатици на LG за 2016г.

Сух контакт

Дистанционно управление

PDRYCB000  PDRYCB100  PDRYCB400

1. CN-ЗАХРАНВАНЕ: AC 220V / 24V
2. CN-CC: Конектор DUOS
3. CN-DRY(L): КОНЕКТОР НА СУХИЯ КОНТРОЛЕР 
4. CN-DRY(SIG): КОНЕКТОР НА СУХИЯ КОНТРОЛЕР 
5.  CN-DRY(ПРОВЕРКА НА ГРЕШКИ): Контролер нa 

дисплея за отчитане на ГРЕШКИ
6.  CN-DRY(РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ): Конектор на 

оперативния дисплей  

98

5
1
2

7
3
6
11

10
4

   1. CN_INDOOR2: Конектор за главен <-> сух контакт
   3. CHANGE_OVER_SW: Превключване на избрано съединение
   4. CN_CONTROL: Конектор за въвеждане на сигнал за съединяване
   5. CONTROL_MODE_SW: Превключване за избор на режим на управление
   6.  SETTING_SW: Превключване на избор на настройка за функцията за 

сух контакт.
   7. TEMP_SETTING: Превключване за настройка на желаната температура
   8. CN_OUT(O1,O2):  Клемен блок за отчитане на основните операции
   9. CN_OUT(E3,E4): Клемен блок за отчитане на основните грешки
10. DISPLAY_LED : LED за отчитане на състоянието на сух контакт
11. RESET_SW : Превключвател за нулиране

2

1
3
4
5
6

Модел PDRYCB000 PDRYCB100 PDRYCB400
Точка на контакт контролна точка 1 контролна точка 1 контролна точка 2

Вход на захранването AC 220V извън 
захранващия източник

AC 24V извън 
захранващия източник

DC 5V и 12V от платка на 
вътрешното тяло

Напрежителен / нена-
прежителен вход - - O

Управление на вкл. / изкл. O O O
Блокиране / отблокиране - - O
Настройка на скоростта на вентилатора - - O
Thermo Off - - O
Енергоспестяване - - O
Температурна настройка - - O
Наблюдение на грешките O O O
Наблюдение на работата O O O

  Вижте всеки от режимите PDB за приложимите модели.

Описание на частта

Плот за комбиниране

Комбинация от 
аксесоари BTU Artcool

Stylist Athena Artcool Sirius Advance Plus Eco Plus

Кабелно дис-
танционно 

управление

9k O O O O X X
12k O O O O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

PI485

9k X X X O X X
12k X X X O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

Сух контакт

9k O O O O X X
12k O O O O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

В готовност 
за Wi-Fi

9k O O O O O O
12k O O O O O O
18k - - O O O O
24k - - - O O -

Принадлежности

Сух контакт 
(Точката на свързване е 

свързана с външната част)

Превключвател 
на бутони

Сензор за 
осветление бутони

Противопожарна 
аларма

Таймер  
Структура на 

системата

Движение 
Сензор за 

разпознаване

Сензор за 
проверка на 

вратата

PMNFP14A1

Стандартен проводников контролер за дистанционно управление

Wi-Fi контролер

PI 485

Захранване: Еднофазно AC 220V 50/60Hz

Макс. брой на подлежащите на свързване вътрешни тела. 64

Приложен модел MULTI V, MULTI, Single A

Модел PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW

Работен режим   Вкл._изкл. / Скорост на вентилатора / 
Режим / Темп.

LED uključen/Isključen   O
Стайна температура O
Вентилатор / плазма / нагревател O
Контрол на пластината / автоматично завъртане /
автоматично управление на вентилатора O

Резервиране    Седмично / опростено 
Функция на таймер O
Заключване за деца O
Компенсиране при спиране на електрозахранването Макс 3 часа 
Приемник на контролера на дистанционното управление O
Главна/вторична настройка на вътрешното тяло (за функцията 
за приоритет) ∆

2 контролера за 1 вътрешно тяло ∆
Едновременен групов и централизиран контрол ∆
Размер (mm) 120 x 120 x 15
Модул за подсветка ∆

Наименование 
на модела LG-IR-WF-1

Работен режим

Вкл./изкл.
Увеличаване/намаляване на температурата
Режим (Охлаждане/Отопление/Сух/Автоматичен)
Скорост на вентилатора
Автоматично завъртане*

Корпус ABS (V-O, 5VB). 2,1 mm дебелина PC (V-2). 1mm дебелина
Размери/тегло 81 × 78 × 28 mm / 76 g

Захранване 5VDC 0,2 A NEC клас 2 или ограничен захранващ източник
(LPS) и номинално захранване SELV

Работна температура От 0°C до 40°C
Влажност при работа/ 
lвлажност при съхранение < 93% HR, без кондензация

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

• Лесен за монтиране : На стена или на плот
•  Състоянието на включване/изключване и режима се посочват от светлинен 
индикатор

• Захранването включва глави EU-UK-US-AU
• Автоматично актуализиране на фърмуера*
•  Приложението в облак IntesisHome се предлага за телефони с Android или iOS
•  За да използват Wi-Fi контролер, е необходимо е да имате интернет връзка и 
регистриран потребителски акаунт в IntesisHome чрез приложението.

∆ Приложимо е само за серията MULTI V II, III
   

 Вижте PDB на всеки от моделите, където е приложимо.

  Серията MULTI V II не изисква други PI 480, тъй като PI 485 е монтиран в
     РСВ на вътрешното им тяло.

* Необходим е интернет достъп      ** Спецификациите могат да бъдат различни за всеки от моделите.

AKB74955603
Athena
Artcool
Sirius
Advance Plus

AKB74955602
Eco Plus

AKB73996601
Stylist

Външен кръг

Бутон за вкл./изкл. Включва или изключва клима-
тика или екрана на дисплея.

Бутон за темпера-
турна настройка

Регулира стайната темпера-
тура при ACO, охлаждане и 
отопление.

Бутон за скорост 
на вътрешния 
вентилатор

За регулиране на скоростта на 
вентилатора.

Екран

Икона за придвиж-
ване на меню

Докоснете , , или  за да 
придвижите менюто наляво 
или надясно.

Задаване на 
отчитане на 
температурата

Показва стайната температура 
при докосване на "Set Temp".

Отчитане на 
скоростта на 
вентилатора

Ако са зададени допълни-
телни функции, скоростта на 
вентилатора и допълнител-
ните фунткции се показват 
алтернативно.

Икона за включване/изключване на осветлението 
на вътрешния модул.

Отчитане на 
работния режим

Охлаждане/aвтоматично 
превключване/подсушаване/
отопление/циркулация на 
въздуха.

Отчитане на 
състоянието на 
батерията

Показва оставащия в батери-
ята заряд.

18
°C

dimitar.stefanov
Cross-Out

dimitar.stefanov
Inserted Text
Аксесоари
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Климатизация от  
LG Въведение
Компанията за климатизация и енергийни решения на LG Electronics предлага в цял 
свят общи решения за отопление, вентилация и климатиза-ция (ОВиК), както и енер-
гийни решения в цялостна гама продукти, включи-телно жилищни климатици (RAC), 
системи за климатизация (SAC), охладите-ли, системи за управление на сгради (BMC). 

LG непрекъснато се стреми към иновации в климатизацията и енергийните ре-
шения и е глобален лидер в областта на ОВиК.

Особено важно за  
компанията

1968
Произвежда 
първия клима-
тик в Корея

1958
Създадена като
GoldStar

1985 1990
Произвежда  
първия инверто-
рен климатик в 
Корея

Произвежда пър-
вия ротационен 
компресор

1995
Променя името си 
на LG Electronics

2001

2004

Представя първия 
в света климатик в 
рамка за картина

Постига най- високи 
продажби на клима-
тици в световен ма-
щаб от 10 милиона 
продукта20102011

Структурира се като 
независим бизнес 
клон, част от реор-
ганизацията на LG 
Electronics

Достига общи
глобални продажби
от 100 милиона
климатика за първи
път в индустрията

Компания с добро име,
която осигурява ОВиК 
системи и енергийни
решения в целия свят

LG започва производ-
ство на охладители 
и големи системи за 
климатизация

2009 2008

ТЪРГОВСКА МАРКА Битови климатици на LG за 2016г.

Жилищни климатици

Система
Климатик

Охладители

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
one word "включително"

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
one word "охладители"
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Академия за климатизаця на LG 
Академията и съвременните й програми предлагат надеждна поддръжка, за да се гарантира изключителен ком-
форт.

Центрове на Академията по климатизация

• Корея • Мексико • Панама

• Русия • Испания • Обединени арабски емирства

Център за проучване и разработка на LG
Центърът за проучвания съсредоточава усилията си върху уникална за LG технология за снабдяване, като заздра-
вява основната конкурентност във всички области на бизнеса и разработва нови средства за бъдещо развитие.

Seoul

Център за проучване и развитие - Корея

Changwon

Корпоративна научно-изсле-
дователска лаборатория

Фирмена научно-изследова-
телска лаборатория

Център за проучване и разви-
тие на климатизацията

Център за проучване на 
дизайна

Области за проучване

• SR двигател и контролер
• Линеен компресор
•  Климатик от тип Multi-Split за 

монтаж на стена
•  Централен контролер през 

Интернет
• Плазмен топлообменник
• Вентилатор топлоутилизатор

Центрове за изпитване

•  Лаборатории за проучване и развитие
•  Тестване при условия на високо над-

морско равнище
•  Лаборатории за тестване на околната 

среда
•  Лаборатории за психометрични тестове
•  Лаборатории за тестване на качеството

Научноизследователска и развойна дейност

Награда
Климатиците на LG са признати за отличната си работа и стилен дизайн от различни световни организации под 
формата на множество различни престижни награди.

Камера за екологично 
тестване

Тестване при дълги 
тръби и високо над-
морско равнище

Камера за шумови тестове

Носител на  
наградата  
Energy

„Best Product upplier“ 
при наградите Big 
Project и BGreen 

Награда за 
най-добър 
продукт

Green Certificate Награда за дизайн  
reddot

The Big 5GaiaНаграда за 
дизайн iF 

Награда за 
дизайн iF

Multi V CombiMulti V Ill Проект Gulf FZE на 
LG ElectronicsFZE 
project

официално признаване 
на екологичната техно-
логия на компанията, 
връчена от корейското 
правителство (минис-
терство на икономиката)

Стенен климатик   
(AS-W126 MSO)

Система за 
управление на 
дома на LG

климатици 
ARTCOOL  
(SG-RAC/SF-RAC)

ARTCOOL Stylist
ARTCOOL SLIM

Лаборатория за качествен контрол

Разработване на

Масово производство

•  Инспекция на струк-
турата / външния вид

• Early Life Test (ELT)
•  Тест за смог (Изтича-

не на хладилен агент)

OQC

•  Основна инспекция на 
ефективността

•  Проверка на безопасността
•  Движение/структура/
•  Инспекция на външния вид

LQC

•  Частичен тест (ELT)
•  Контрол на разпростране 

нието 6sigma
•  Подобряване на качеството 

от доставчиците
• Консултиране

IQC

• Тест за работа (Охлаждане/нагряване)
• EER тест
• Тест за необичайни шумове
• Тест за надеждност
• Тест за безопасност
• Тест за разпределение на въздушния поток
• Тест за работа температура / влажност

• Тест при различни надморски височини
• E.M.I (Електромагнитни смущения)
• E.M.S (Електромагнитна устойчивост)
• EMC (Електромагнитна съвместимост)

20122010 2011 20142007 2008

Контрол на качеството

dimi.aladzhova
Highlight

dimi.aladzhova
Sticky Note
Should be: "Климатизация"
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NOTES Битови климатици на LG за 2016г.

Notes
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Това, което трябва да направите
е да се позвъните на LG Център за

Обслужване на Клиенти: 
 

 
LG с грижа за Вас.

0700 1 54 54

LG Electronics
търговско представителство
1784 София, бул • “Цариградско шосе” 115Г. 
Бизнес сграда „Мегапарк”  
Тел. 02/817 3434 • Факс: 02/817 3415

За целите на непрекъснато развитие на продуктите, LG си запазва правото да променя техническите характе-
ристики без предварително известие. Copyrights © 2016 LG Electronics. Всички права запазени.
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