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Академия за климатизация
на LG

Енергийни лаборатории на
LG в Европа

Европейски център за разпространение на климатици

LG основава повече от 20 академии за климатизация в Европа, преподавайки необходимите умения на хиляди професионалисти,
като монтажници, консултанти, дизайнери,
търговски персонал и сервизни техници. Програмата на академията се използва за споделяне на знания и култивиране на ОВК експерти
чрез предоставяне на последните новости в
индустрията заедно с най-новата технология
и оборудване. Нещо повече, тъй като целият
продуктов диапазон на LG е инсталиран на
обекта, професионалистите могат да се обучат
в реални условия, което предлага възможност
да се запознаят с най-новите продукти.

Отдадени на усилието да удовлетворят всички
изисквания относно енергийната ефективност
и изискванията за опазване на околната среда,
LG създават енергийна лаборатория. Енергийната лаборатория на LG представлява нов обект,
предназначен за създаване и потвърждаване на
последните решения за енергийна ефективност
в климатизацията. Освен това енергийната лаборатория на LG е оборудвана с пълен набор
системи за наблюдение и управление. Ефективността на всички продукти може да се проследи и анализира от екип от специализирани
в разработките и проучванията инженери от
Франция и Корея, което осигурява енергийна
ефективност и надеждност по време на целия
експлоатационен живот на продукта.

Европейският център за разпространение
на климатици на LG се намира в Остерхаут,
Холандия. Доставящ и предлагащ продукти
в цяла Европа, този център допринася за
бърза и безпроблемна доставка, директно
доставяне на по-малки поръчки и доставка,
в зависимост от системите за климатизация.
Центърът управлява ефективно инвентара с
помощта на установения в Европа център за
развитие на LG.

Манаус, Бразилия

* Производствени обекти за климатични
решения на LG

Академия за климатизация
Център за дистрибуция в Европа

Бизнес модула за климатични решения на LG Electronics предоставя цялостни ОВК и енергийни решения. Компанията
предлага широко портфолио от подходящи за всички сгради
климатични системи, включително компактни жилищни сгради, небостъргачи, големи предприятия и големи концертни
зали. Като истински доставчик на цялостни ОВК и енергийни
решения LG освен това доставя продукти за най-големите
сгради и предприятия с централизирани климатични системи, както охладители и ефективни решения за управление.
Историята на бизнес звеното датира от 1968г., когато LG (наричани тогава GoldStar) произвеждат първия домашен климатик в Корея. След като компанията започва да произвежда
охлаждащи системи за големи търговски сгради през 1970г.,
бизнесът с промишлени климатици се разраства експонен6

циално, особено през последните 20 години. През 2008г. LG
продават 100 милионния си климатик и стават първата компания в индустрията, която достига това равнище. Успехът на
климатиците на LG позволява на компанията да стане един
от основните играчи в изключително конкурентната индустрия на ОВК. Чрез усъвършенстване на В2В структурата на
индустрията и намиране на още решения за сектора на ОВК,
LG се превръщат в "специалисти" по цялостни ОВК решения.
Компанията постоянно увеличава продажбите и пазарния си
дял чрез въвеждане на енергийно ефективни и надеждни решения за ОВК и активно преследва нови възможности, когато
се появят. Чрез отличната си стабилна ефективност изгражда
солидна основа за проучване и дизайн, и съвременни производствени възможности.

Европейска енергийна лаборатория
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
ИНСТРУМЕНТ ЗА ОВК И ПОДДРЪЖКА
От планирането, до услугите и поддръжката, а след това и до демонтажа, архитектурните проекти преминават през много етапи
в жизнения си цикъл. Прилагат се различни инженерингови инструменти за решаване на различните проблеми, които възникват
на всеки от етапите и достигане на оптимално решение. Поради използването на такива инструменти сградите се конструират
ефективно, изграждат и се поддържат в целия си жизнен цикъл.
Решени да осигурят най-добрата инженерингова поддръжка за ОВК, бизнес звеното за климатични решения на LG Electronics
предлага няколко инженерингови инструмента и решения, основаващи се на ОВК по време на целия експлоатационен живот на
сградата и разделени в следните три категории: I.Начална енергийна оценка и енергийно моделиране, II. Избор на модели дизайн
и III. Симулация на инсталационната среда. Сред тях e разработена серията на LATS* Program, за да предложи най-оптимизирания
инструмент за ОВК системите на LG, който осигурява на клиентите по-бърз, по-лесен и по-точен начин за решаване на ежедневните
проблеми при избора на модела, началната енергийна оценка, дизайна и много други.
* LATS: Техническо решение за климатик на LG

01 Начална оценка на енергията
LATS Energy
Програмата "LATS Energy" представлява програма за начална оценка на енергията, разработена от LG. Помага да се оцени приблизително енергоконсумацията
и анализира разходите за експлоатационния живот на моделите VRF на LG на
ранен етап на проекта.

02 Моделиране на енергията в сградата
eQuest, EnergyPro, Trace700 и други
Представляват сертифицирани комерсиално достъпни програми, които
оценяват ефективността на ОВК системата и годишните енергийни спестявания
за сградата за изграждане на стандартни или сертифицирани като LEED сгради.
LG HQ поддържа тези програми за етапите на проекта от разработка на дизайна
и строителната разработка, до завършване на общия дизайн.

03 Избор на модел

I

II

III

Енергийна оценка и
енергийно моделиране

Избор на модел и
дизайн

Симулация на
инсталационната среда

LATS HVAC
LATS HVAC представлява интегрирана програма за избор на модел за ОВК продуктите на LG, позволяваща точен и бърз избор на най-добрия модел за определен
обект. В допълнение към избора на модел е възможна по-бърза оценка на диаметъра на тръбопровода за Хладилен агент и допълнителния Хладилен агент,
както и автоматичното отпечатване на отчети.

04 Дизайн
LATS CAD
LATS CAD позволява по-бърз и точен дизайн на ОВК продуктите на LG HVAC. Нещо
повече. Предлага не само дизайн, но и преглед на офертите и инсталацията, за да
се минимизират проблемите по време на процеса на монтажа.

01 Планиране
02 Схематичен дизайн

LATS
ENERGY

03 Разработка на дизайна
04 Строителен дизайн

LATS Revit
LATS REVIT е разработена за по-улеснен в сравнение с предишните програми 3D
дизайн на ОВК продуктите на LG. Позволява на инженерите да проверяват 3D изображения от етапа на дизайна и предотвратява възможните проблеми по време
на монбтаж.

LATS
HVAC
Моделиране
на енергията
в сградата

LATS CAD
LATS REVIT
CFD

05 Строителство
06 Обслужване и поддръжка
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05 Симулация на инсталационната среда
CFD Analysis
CFD Analysis се прилага в области за оценка: външен въздушен поток и разпределение на температурата при работа на продуктите VRF, разпределение на външния въздушен поток и ниво на шума. Чрез симулиране преди строителството
инженерите оценяват възможните проблеми и намират оптимални решения при
неизправности, които биха могли да възникнат след строителството.
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РЕШЕНИЕ ЗА
КОНТРОЛ НА LG

MULTI V 5 предлага разнообразна гама от ефективни решения за управление, които удовлетворяват специфичните нужди на
всяка сграда и нейните потребители. Системите за управление са оборудвани с лесен интерфейс, гъвкава взаимосвързана
среда, управление на енергията и интелигентен индивидуален контролер за оптимизиране на решенията за управление и
интелигентно управление на сградите.

Хотел

Oфис

Решение за хотелски стаи

Централизирано решение за управление

Сервиз/поддръжка

ВМS на трети
страни

· Управление на енергията

92kW

· Външно устройство
20kW
Осветление

Помпа

Вентила- Сензор за Темп.
тор
CO2
Сензор

50kW

Апартаменти
Решение за разпределение на мощността

Жилища
Интелигентни решения за индивидуално управление

Сгради с по-малка площ
Решения за централизирано
управление

Обединяващо решение
10
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ИСТОРИЯ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА
От момента на представянето на първия жилищен климатик в Корея през 1968г. компанията непрекъснато подобрява
технологията и възможностите си. В резултат на постоянното подобрение LG VRF представи първото поколение MULTI V
през 2006г. и постигна значителен прогрес. Най-добрият в света компресор и компетентността в прилагането на новаторска
технология за всяка част, цикъл и решение за управление, правят серията една от най-ефективните и надеждни VRF в света.
След първото и второто поколение с инверторна технология и хладилен агент, който не вреди на озоновия слой, MULTI
V III подобри ефективността си с разнообразие от най-нови технологии, като HiPOR™, които директно връщат маслото в
компресора и парната инжекция, позволяваща двойно компресиране чрез добавяне на хладилен агент под средно по ниво
налягане. Както се признава от Европейската сертификация, новаторските технологии на 4 поколение защитени продукти
с марката MULTI V стават водещи в индустрията, благодарение на ефективните си системи, като Smart Load Control, която
управлява оперативното натоварване в зависимост от външната температура и други технологии, оптимизирани да управляват
охладителния агент и да осъществяват топлообмен при операции за охлаждане, отопление и частично натоварване. Нещо
повече, MULTI V разработи широка гама от VRF, удовлетворяващи нуждите на сгради от различен тип и размер; MULTI V S
представлява VRF със странично изхвърляне, създаден за малки и средни сгради, а MULTI V WATER е VRF с водно охлаждане,
управляван по технология за променливо управление на водния поток.
През 2017г.ще предложим най-добрата си VRF система от серията MULTI V 5. Новото поколение подобрява изцяло
технологичния си потенциал с още по-мощни и надеждни, но икономични инверторни компресори по най-нова
технология, Ocean Black Fin с най-ефективна корозионноустойчивост и приложени биомиметични технологии и
вентилатори с по-голям размер. Същевременно контролът с Dual Sensing предлага на потребителите възможно
най-приятната среда при минимизиране на излишните енергийни загуби със система, която осезава температурата
и влажността за ефективно управление на охлаждането, отоплението и частичното натоварване.

2017 г.

MULTI V e създаден за най-добра ефективност, работа, гъвкавост, комфорт и управление. Уверени сме, че ще донесе
изключително приятно усещане в средата.

· Управление с Dual Sensing
· Инверторен компресор по най-нова
технология
· ODU с голям капацитет с вентилатор
по биомиметиична технология
· Непрекъснато отопление
· Ocean Black Fin
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2006 г.

2008 г.

2010 г.

2013 г.

· Ø7.0 набразден
· Fuzzy Algorithm
· АС инвертор
· R410A

· Възстановяване на топлината
· Широка пластина Ø7.0
· Fuzzy Algorithm
· LGDC инвертор

· Връщане на маслото под високо · Сертификация Eurovent
налягане
·А
 ктивно управление на хладилния агент
· Vapor injection
· Променливо движение на хладилният агент
· Непрекъснато отопление
в топлообменника
· Интелигентно управление на натоварването
· Интелигентно връщане на маслото
· Парна инжекция (Подобрена)
13

УПРАВЛЕНИЕ С
DUAL SENSING

Натоварването при охлаждане се основава главно на количеството на осезаемото отоплително натоварване и латентното отоплително натоварване. Най-важното е, че охладителното натоварване се влияе най-много от влажността навън, а не от външната
температура. Поради тази причина управлението с двойно осезаване на MULTI V 5 следи температурата и влажността и прилага
отчетените данни за управление на натоварването за получаване на подробно разбиране на реалното и скрито топлинно натоварване. Това помага да се предотврати твърде голямото натоварване при охлаждане и предлага най-приятната и комфортна среда
за потребителите при намаляване на енергийната консумация.

Преди при VRF системи се
използваше Single Sensing

: Dual Sensing

Интелигентно управление на натоварването (SLC)

ЗНАЕТЕ ЛИ, Че досега при
управлението на VRF системите се
отчиташе само една информация?

Отличното разбиране на условията
на средата позволява оптимизирана
енергийна ефективност и
максимизирано ниво на комфорт в
помещението.

ESEER

До 21 %

(стандартният модел
предлага 26HP)

Комфортно охлаждане
Поддържа работата на уреда при
режим на умерено охлаждане около
зададената температура без спиране
между операциите за максимален
комфорт на потребителя.

14

Подобрен комфорт
в помещението
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ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР ПО
ПОСЛЕДНА ТЕХНОЛОГИЯ
Като основна технология на климатичната система, инверторният компресор по най-нова технология на MULTI V 5
поддържа несравнима ефективност и дълготрайност и се основава на уникалната технология и новаторство на LG HVAC.

10% ПОДОБРЕНА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ ПОДОБРЕНА НАДЕЖДНОСТ
НА КОМПЕРСОРА

Само инверторни компресори
Осигурява висока ефективност при ниски вибрации и шум

Шест байпасни клапана
Предотвратяват повреди в компресора, дължащи се на твърде много Хладилен агент.
Значително по-ефикасен от моделите с 4 байпасни клапана

01. Vapor injection
Максимизиран топлинен капацитет чрез компресия на два етапа

02. Подобрено износване с използването на PEEK материал
Новосъздадена система за лагеруване използвайки PEEK (Полиетеретеркетон) позвалява
увеличаване на работния диапазон както и по-дълъг живот на компресора

03. Широк оперативен диапазон от 10 до 165Hz
Подобрена ефективност при частично натоварване във всички работни диапазони

04. HiPORTM (Връщане на масло под високо налягане)
Решение за загубата на ефективност на компресора, причинена от връщане на масло

05. Интелигентно управление на маслото
Разпознаване на нивото на маслото в реално време

16

17

ПОДОБРЯВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
НАМАЛЕНА ЕНЕРГОКОНСУМАЦИЯ
*Базира се на 290 m3/min

ВЪНШНО ТЯЛО С ГОЛЯМ
КАПАЦИТЕТ С ВЕНТИЛАТОР
БИОМИМЕТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

В резултат на биомиметична технология, създадена през годините на съвместни изследвания с отдела по механика и
космически инженеринг на Сеулския национален университет, вентилаторът на MULTI V 5 увеличава капацитета си за
въздушен поток, като същевременно е намалена работната енергоконсумация.

Външно тяло с голям капацитет
Дизайн "Гърбат кит"

Модел "Раковина"

Увеличен въздушен поток

Вдъхновени от неравностите по перките на Подобно на текстурата на раковина, гамата се С удължения корпус потокът на изпускания
гърбатите китове, издатините на задната страна различава с вълнообразна структура, намаля- въздух се стабилизира и се намалява енергоувеличават мощта на въздушния поток.
ваща нивото на шума.
консумцията.
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Подобрените основни части, като вентилатори, основаващи се на биомиметична технология, 4-странния топлообменник, в сравнение с 3 странния топлообменник на предишния модел, и компресора с
увеличена ефективност и капацитет позволяват използване на външни тела с голям капацитет. Един
модул на MULTI V 5 може да осигури до 26НР.
19

ТОПЛООБМЕНИК
OCEAN BLACK FIN

НЕПРЕКСНАТО
ОТОПЛЕНИЕ

Ексклузивният топлообменник на LG “Ocean Black Fin” е специално създаден за изключителна дълготрайност и дългосрочна
работа, дори в корозивни среди. Черното покритие, което се прилага за защита от различни корозивни външни фактори, и
хидрофилното фолио не позволяват събиране на вода върху топлообменника, минимизирайки влагата. Това изключително
подобрение в дълготрайността удължава експлоатационния живот на продукта и значително намалява разходите за работа
и поддръжка.

Подобрените технологии, като управление с Dual Sensing, частично размразяване и интелигентно управление на маслото подобряват непрекъснатото отопление за увеличаване на отоплителния капацитет и комфорта в помещението. Технологиите за
отложено и частично размразяване минимизират ненужната консумация по време на работа, за да предложат равномерно
отопление.
Модел с не-непрекъснато отопление

Подаване на
отопление

Вкл.

Ефект на частично
размразяване

Вкл.
Ефект на частично
размразяване
Време

Ефект на отложено размразяване
Време за отопление на ден
До 11%
Logo

Входна мощност
Намалена до 7%

* Резултат от вътрешен тест на LG
* Тестово условие: Температура навън 2/1°C, температура на закрито 10/8°C, влажност 83%

Grid

Font Type : LG Smart Bold

* Тестов метод В с потвърждаване от симулация
(Тестово условие: Условия със замърсяване със соли +
индустриална среда/трафик (NO2/SO2))
20

Управление с Dual Sensing

Частично размразяване

Интелигентно управление
на маслото
21

MULTI V 5 ЗА

КОНСУЛТАНТИТЕ И ДИЗАЙНЕРИТЕ НА ОВК

ИНСТАЛАТОРИ

От прецизното 3D модулиране на сградата до мощните възможности на системата, независимо от размера на сградата
и климатичните условия, MULTI V 5 предлага най-ефективна и гъвкава инсталационна среда за консултантите и дизайнерите на ОВК. Наистина MULTI V 5 е най-надеждната ОВК система, която е постигнала най-добра ефективност с помощта на
подобряването на частите на LG, оперативния цикъл и технологията за управление.

Поради увеличения капацитет, който се предлага от едно вътрешно тяло, монтажът се улеснява с намаляване на броя
на комбинациите на външните тела. Нещо повече. Свързаните и управлявани от интелигентни устройства решения
значително съкращават броя на физическите часове, необходими за тестване, диагностика и наблюдение на услугите,
правейки управлението по-точно.

01 П
 одобряване на ефективността на дизайна и точността с по-

01 У величено удобство при монтаж, дължащо се на модули-

мощта на LATS Revit, приложението за BIM

те с голям капацитет и намаляване на необходимите комбинации от външни тела.

LG осигурява 3D-базиран инструмент за BIM симулация, LATS Revit, за да предложи
избор на продукт, позициониране и тръбопровод от инсталирането и проверката
на интерфейса до фазите на корекция, въз основа на систематично разчитане на
натоварването. Това позволява по-лесна и прецизна поддръжка при моделиране
на системата.

Чрез осигуряване на 26НР за един модул, MULT V 5 намалява общия брой на
необходимите външни тела, за да опрости процеса на монтажа в сравнение с
предишните модели. Например предишната система изискваше комбинация
от 2 външните тела - 20НР и 1 от 12 НР, за да работи при общо 52НР. MULTI V 5
обаче изисква само 2 външни тела с 26НР, за да предложи същия резултат. Това
значително намалява монтажните часове, особено за дългите операции, като
използване на кран за правилно поставяне на външните тела на покрива на
сградата.

02 М
 огат да се прилагат в различни климатични условия и за
различни цели въз основа на широкия оперативен диапазон при отопление и охлаждане
Дори при екстремни климатични ситуации MULTI V 5 може да работи стабилно
при отопление или охлаждане. Поради вътрешното подобряване на частите на
LG и технологията на цикъла може да извършва операции по отопление при
изключително ниски температури. Например -25С. При охлаждане MULTI V 5 може
да работи от -15°C до 48°C. С широкия си работен диапазон може перфектно да
изпълнява операции по отопление в студени среди, правейки продукта подходящ
за използване в специални помещения, например помещения за сървър.

03 Г ъвкавост при проектирането с помощта на технология с
дълги тръбни трасета

С най-добрата технология в света за тръбопроводи MULTI V5 осигурява перфектно
решение за различни типове сгради с различен размер и предназначение.
Дължината на най-дългия тръбопровод, който се предлага от MULTI V 5, е 225m,
а разликата във височините между външното и вътрешното тяло може да бъде
до 110m.

Предишен модел

x3

768kg

амаляване
на площта на
пространството за монтаж

48(DB)
x2

620kg

18(WB)
0

02 П
 рост и лесен монтаж и обслужване с мобилен LGMV

-15
-25
Отопление

Охлаждане

С LGMV, най-интелигентното SVC решение, изразходваните часове и ресурси
за монтаж се намаляват значително и се предлага по-точен монтаж и по-добро
обслужване.

Изпълняване на самодиагностика
Обща дължина на тръбопровода

1,000m

Реална дължина на най-дългия тръбопровод

225m

Най-голяма дължина на тръбопровода след 1 клон (условно приложение)

40m
(90m)

Височина между ODU ~ IDU

110m

Височина между IDU ~ IDU

40m

Височина между ODU ~ ODU

5m

Мобилното приложение позволява активиране на автоматично адресиране на
системата както и получаване на резултатите от тестовете.

Решение за диагностика на охладителния агент
Чрез редовна проверка на количеството на охладителния агент системата извършва автоматично презареждане, ако използваното в момента количество не
е достатъчно.

По-лесна настройка за монтажниците
За разлика от преди настройката трябва да се извършва с помощта на DIP
превключвателя на външното тяло. Монтажниците могат да управляват настройката с
помощта на мобилно приложение за MULTI V 5. Наистина, настройките за SLC стъпките,
управлението с двойно осезаване и управлението на максималните обороти на
вентилотара на външното тяло могат лесно да се управляват с помощта на LGMV.

04 Н
 ай-икономичното решение с най-добрата енергийна ефективност в света

Подобрената надеждност, благодарение на инверторния компресор по най-нова технология
на LG и останалите ключови части, както и най-добре разработената технология за
управление, произтичаща от оптималната работа при цикъл и управлението с Dual Sensing,
което разпознава едновременно температурата и влажността, позволиха да се постигне
най-добрата сезонна ефективност (ESEER) в класа от 9.15. В резултат се предлага найикономичната система за MULTI V5 в сравнение с останалите системи за ОВК.
22

Интелигентно управление
Чрез проверка на хронологията при изпълнение на тестовете, преглед на черната кутия
и други предишни записи, информацията на обекта може да се управлява ефективно.
* Сравнението е извършено за 10HP в режим на охлаждане
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СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С увеличената надеждност на основните части, като компресор и топлообменник, както и голямата работна ефективност, собствениците на сградата могат значително да намалят оперативните разходи в сравнение с останалите системи.
В същото време външните тела с голям капацитет минимизират монтажното пространство, което позволява по-добро
използване на пода. Нещо повече, MULTI V 5 не позволява твърде големи оперативни разходи чрез планиране и консумиране на заплануваното месечно използване на енергия.

Технологията на инвертора на LG и възможността активно да се реагира на вътрешната и външна среда на сградата
позволяват на потребителите бързо да достигат желаната среда и системно да я поддържат. Нещо повече. Потребителите могат да управляват дистанционно вътрешната среда с помощта на смартфон от произволно място. И накрая,
новото дистанционно управление Standard III с прост потребителски интерфейс и първокласен дизайн осигурява на
потребителите оптимално изживяване при управление.

01 Максимизирана устойчивост на корозия с помощта на Ocean
Black Fin

01 По-комфортна охладителна среда с двойно осезаване
С инверторния компресор по последна технология на LG MULTI V 5 може бързо да
достигне желаната от потребителите температура. В същото време технологията
с Dual Sensing управлява и поддържа приятна вътрешна температура, благодарение на разпознаването на температурата и влажността, за да предложи оптимален
комфорт за потребителя.

Сертифицирано от UL (Underwriters Laboratories), изключителното покритие на LG,
Ocean Black Fin, се прилага към топлообменника на MULTI V 5, за да може системата да работи дори във високо корозивни среди. Предлага изключителна защита от
разнообразни корозивни среди, например при крайбрежия с високо съдържание
на сол и индустриални зони със сериозно замърсяване на въздуха от пари, което
позволява на MULTI V 5 да работи без прекъсване. Позволява използване на продукта в среди с голяма концентрация на сол, което е трикратно по-дълго от това, което
можеше да издържи предишната система.

02 Минимизиран отпечатък от монтажа с помощта на външни тела с голям капацитет за гъвкавост при използването
на подовото пространство.
MULTI V 5 осигурява до 26HP за един модул. Да предположим, че са монтирани общо
260НР. Общото монтажно пространство се намалява до 23%, а общото тегло на продукта намалява до 15% в сравнение с предишния модел. Това евентуално води до
максимизирано използване на подовото пространство. Нещо повече. Намаленото
тегло на MULTI V 5 улеснява монтажа с по-малко ограничения по отношение на теглото на монтирания продукт върху покрива на сградата.

Предишен модел

· 2 3% намаление
на монтажното
пространство
· 1 5% намаление
на теглото на
продукта

02 Р абота при непрекъснато отопление
Поради подобрената технология на MULTI V 5, като отложено размразяване с
помощта на управление с Dual Sensing, частично размразяване и интелигентно
управление на маслото, потребителите могат да се наслаждават на приятна и
удобна вътрешна среда без да се спре работата по отоплението.

03 О
 птимална среда за управление с дистанционното

03 Управление на оперативните разходи чрез предварително
задаване на консумацията на енергия

управление Standard III

Функцията за управление на енергията позволява на MULTI V 5 да зададе месечно потребление на енергия и да се консумира заплануваното количество. Чрез
анализиране и сравняване на предишната консумация и заплануваното енергийно използване за месеца може да се предотвратят твърде големите оперативни разходи за ОВК.

Новото кабелно дистанционно управление на MULTI V 5 предлага просто и лесно
управление с опростен потребителски интерфейс и 4,3-инчов цветен LCD екран.
Нещо повече. Осигурява разнообразна информация, като температура в помещението, влажност, чистота и проверка в реално време на енергийната консумация.

04 Лесно изграждане на повторно моделиране с цялостна система, която предлага отоплителна помпа и възстановяване на
топлината
MULTI V 5 дава решение за ОВК с интегрирана система, която предлага едновременно системи с отоплителна помпа и възстановяване на топлината.
Дори ако на обекта преди това е монтирана система с отоплителна помпа, потребителят може лесно да я замени със система за възстановяване на отоплението или
решение за гореща вода, когато е необходимо, с просто конструиране на тръбопровод, който да позволява планове за премоделиране на повече помещения в бъдеще.
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Система с отоплителна Система с възстановявапомпа
не на топлинатаtoplote

25

MULTI V 5 е сетифициран като удовлетворяващ новите закони за енергийна ефективност EUROVENT
Гамата MULTI V винаги е била в предните редици по отношение на енергийната ефективност. LG взема изключително
сериозно загрижеността на потребителите относно спестяването на енергия. Освен това компанията се стреми да защити
средата чрез непрекъснато подобряване на технологията на
MULTI V и да намали въглеродния отпечатък.
В страните от Европейския съюз енергийната ефективност
на продуктите с променлив поток на Хладилен агент (VRF) се
превръща в собствена политика. Докато европейските политици насърчават подобряването на технологията на VRF
продуктите, наскоро бяха установени и ограничения за минимална ефективност. Служи като гаранция, че вече няма да се
продават по-малко енергийно ефективни VRF продукти чрез
промотиране на екологични VRF модули. В резултат в началото на 2018г. VRF продуктите ще трябва да удовлетворяват
стандарти за минимална енергийна ефективност, като се има
предвид сезонната работа на продукта в режими на отопление и охлаждане.
Съхранението на околната среда е основен приоритет на LG
и MULTI V 5 ще удовлетворява още по-стриктни стандарти за
ефективност. Като компания LG със задоволство отбелязват,
че задължителното законодателство за енергийна ефективност ще позволи по-лесно сравнение между предлагащите
сходни продукти производители. Оценките на ефективността ще се извършват при еднакви други параметри, което ще

позволи на клиентите да направят информиран избор в съответствие с европейските закони и стандарти. Прозрачната
политика на LG относно енергийната ефективност на MULTI
V5 не спира тук. MULTI V 5 освен това притежава сертификати
за енергийна ефективност от независими трети страни, като
сертификат Eurovent за VRF.
Ефективността на MULTI V 5 ще се оценява и сертифицира така,
че клиентите на LG да могат да се възползват максимално от
националните политики, изискващи сертифицирани данни
при прилагане на технология VRF. Сертификцията Eurovent за
MULTI V 5 ще позволи на клиентите да развият работата си и
да намалят работното натоварване до минимални нива. Сертификацията Eurovent за MULTI V 5 ще бъде още по-важна, тъй
като законите за енергийна ефективност на VRF продуктите в
ЕС не изискват енергиен етикет върху продуктите. Въпреки
това дизайнерите и строителните компании, които консултират базата с данни на Eurovent, ще намерят информация за
енергийната ефективност на MULTI V 5 само с един поглед.
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НЕСРАВНИМА
ЕФЕКТИВНОСТ

MULTI V 5 гарантира най-добра енергийна ефективност в класа с новаторска технология, включително инверторния компресор по последна технология на LG.

НЕСРАВНИМА ЕФЕКТИВНОСТ
Първокласна номинална ефективност от световно ниво
(Тестови условия на Eurovent )
EER (Охлаждане)

COP (Отопление)

Инверторен компресор по последна технология
Новосъздаденият лагер на инверторния компресор по
последна технология позволява работа при ниска честота
от 10 Hz в сравнение с предишната най-ниска скорост от
15 Hz, увеличавайки несравнимата ефективност и надеждност на MULTI V 5.

5.69
10%

5.16

4.83
Vapor injection
· Максимизиран топлинен капацитет чрез компресия на два етапа
· Осигурява мощно отопление при условия на ниска температура
· Подобрява енергийната и отоплителната ефективност

3%
4.68

Подобрен лагер от материал PEEK за увеличена
дълготрайност и надеждност
· Приложена е новосъздадена система за придвижване,
задвижвана от PEEK (Polyetheretherketone) лагер, използван в
аеро двигателите.
· Може да работи по-дълго без подаване на масло
· Увеличена дълготрайност и надеждност

Предишен модел

Предишен модел

* Сравнението е извършено за 10HP в режим на охлаждане

* Сравнението се основава на 10HP в режим на отопление

Увеличена скорост на компресора от 10 Hz
· Увеличена ефективност при частично натоварване за всички работни
диапазони
· Бърз работен отговор
· Бързо достигане на необходимата температура

Първокласна сезонна ефективност от световно ниво
(ESEER)

9.15

ESEER (Охлаждане)

8.13

Предишен модел
7.54

8%

21%

Концентричен двигател

Макс. ESEER 9.46
(8HP SLC режим)

· 10% увеличение на плътността на магнитното силово поле

HiPOR™
· Минимизиране на енергийните разходи с директно връщане на
маслото

Интелигентно управление на маслото
· Измерване на маслото с помощта на сензор за масло

Предишен модел

Стандартна

SLC

* Сравнението е извършено за 10HP в режим на охлаждане
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НЕСРАВНИМА ЕФЕКТИВНОСТ
Интелигентно управление на натоварването (SLC)

HiPORTM

Функцията за интелигентно управление на натоварването позволява изчерпателно разбиране на условията на околната среда за оптимизиране на енергийната ефективност и максимизиране на нивото
на комфорт в помещението. Тази технология позволява активно
управление на температурата на изпарение на охладителния агент,
което води до увеличаване на ESEER до 21% за максимум 26 KР и 15
% за средни външни модули в сравнение с предишните модели.

(Връщане на маслото
под високо налягане)

Технологията HiPOR™ позволява връщане на маслото директно в компресора, вместо връщане през
тръбата за засмукване на Хладилен агент, за минимизиране на енергийните загуби и максимизиране
на ефективността на компресора.
Компресорът от предишния модел водеше до загуби при връщане на охладителния агент под ниско
налягане в тръбата за Хладилен агент. MULTI V 5 максимизира надеждността и ефективността на компресора чрез намаляване на загубите на Хладилен агент при високо налягане.

Увеличена енергийна ефективност (SLC ESEER)

До 21%
До 15% (Висока влажност) ~ 31% (Ниска влажност)

Сравнение на процеса

Non-HiPOR™ и MULTI V 5

1

Натоварване при охлаждане

При ниски външни
температури се
изисква по-малко
Реален
натоварване и
необходим
капацитет
капацитет при

Хладилен агент

Компресор
Предишен
Капацитет на
охлаждане

Регулиране на
капацитета за
удовлетворяване
на натоварването

3
4

Външно натоварване

охлаждане

Вътрешно натоварване
Температура и влажност

Ниска
влажност

Non-HiPOR™

Температура на
изпаряване

SLC

По-ниското
натоварване
и капацитет
изискват по-висока
температура на
изпаряване

1

2

3

Висока
влажност

Без енергийни
загуби при
засмукването
на газ

Стандартна
(без SLC)

Висока
температура

Външна
температура (°C)

Масло

4

Хладилен агент

Ниска
температура

2

Хладилен агент
Хладилен агент Маслоотдепод ниско Компресор
под
високо налягане лител
налягане

5

Масло

5

Сравнение на ефективността
Non-HiPOR™ и MULTI V 5
Ефективност

Ниска
влажност

Non-HiPOR™

Ефективност

SLC

По-високата
температура на
изпаряване води
до по-голяма
ефективност

Висока
влажност
Стандартна
(без SLC)

Ниска
температура
* Ниска влажност Под 50% / Стандартна: 50~70% /Висока влажност 70~100%
* Настройката се предлага за вътрешни тела (Дистанционно управление Standard III)
30

Висока
температура

Външна
температура (°C)

15

20

30

60

90

120

150(Hz)

* Номинално условие (Tc=54,4˚C, Te=7,2˚C)
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НЕСРАВНИМА ЕФЕКТИВНОСТ
Vapor injection

Парната инжекция използва ефект на компресиране в два етапа, който е създаден да осигури
ефективно отопление в много студени среди. В комбинация с HiPORTM тази система увеличава
ефективността при отопление и подобрява диапазона на температурите за отопление.

Активно управление
на охладителния
агент

Механизъм на технологията

Активното управление на охладителния агент наблюдава и регулира количеството на циркулиращия охладителен ефект във всеки от циклите за максимизиране на ефективността в реално време
при работа в режими на охлаждане и отопление, както и в операции с частично натоварване.
Управлението в пет стъпки води до подобряване на енергийната ефективност, за разлика от подаването към компресора на фиксирано количество Хладилен агент, независимо от работния режим, което ограничава оптималната ефективност във всеки от режимите.

Механизъм на технологията
Количество на охладителния
агент в приемника

Приемник

Охлаждане Отопление Частично
натоварване

Фиксиран
акумулатор на
Хладилен агент

Акумулатор

Сравнение на ефективността

Компресор

Ефективна работа

Отоплителна
ефективност
Ефективност

Без Vapor injection

-25

-20

-15

-10

* Подобрена ефективност при отопление с 27%
* Сравнението е за модел 10HP
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-5

0

7

Ефективност
при частично
натоварване

11
15
Външна температура (°C)

Активно управление на охладителния агент

Ефективност
при отопление

Ефективност при
охлаждане
Количество на охладителния агент (kg)
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НЕСРАВНИМА ЕФЕКТИВНОСТ
Интелигентно управление на маслото

Подобрена ефективност на компресора и надеждност със сензор за масло, който позволява балансиране на маслото и връщането му. Клапанът на кондензатора между електродите позволява
да се провери дали има масло в реално време. Измерването на маслото в компресора в реално
време намалява енергийните загуби, осигурявайки равномерно отопление на помещението. С функцията за интелигентно връщане на маслото времето за работа при отопление на ден се
увеличава до 12% в сравнение с предишния модел.

Автоматично балансиране на маслото

Топлообменник
с променливо движение
на хладилният агент.

Топлообменникът с променливо движение на хладилният агент избира оптималния път за операциите по отопление и охлаждане. С технологията за избор на интелигентен път се постига средно
6% увеличение в ефективността и на двете операции.
Броят на пътищата и скоростта на цикъла се регулират в съответствие с температурите и работните режими, за да се максимизира ефективността, вместо да се прави компромис с нея, при
всеки работен режим, когато броят и посоката на пътищата се фиксира независимо от работния режим за температура.

Механизъм на технологията

Фиксирано движение
в топлообменника

Масло

Сензор за
ниво на
маслото

Интелигентно връщане на маслото

Масло

Сензор за
ниво на
маслото

Масло

Охлаждане

Сравнение на времето
за работа

Отопление

Ефективна работа

Модел без сензор за масло в сравнение с MULTI V 5
Ефективност
Отоплителна
ефективност

Отоплителна
ефективност

Операция за възстановяване на маслото
само при необходимост
Време за работа в режим на отопление на ден,
увеличено с 12%

Отопление

Охлаждане
Време за работа
34

Време за работа

Предишен дизайн (Фиксирана)

Брой вериги
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НЕСРАВНИМА РАБОТА

MULTI V 5 осигурява несравнима надеждност с Ocean Black Fin, вентилатора с голям капацитет и
подобрената система на лагера за най-добра ефективност в различни среди.

Топлообменник с Ocean Black Fin за подобрена корозионна устойчивост
Ексклузивният топлообменник на LG “Ocean Black Fin” е създаден така, че да работи дори в корозивни среди. Черното покритие с подобрена епоксидна смола се прилага за мощна защита от различни корозивни условия на средата, като голямо количество соли и замърсяване на въздуха с пари от фабриките. Нещо повече, хидрофилното фолио предпазва от натрупване на
вода по топлообменника, намалявайки конденза на влага и правейки го по-корозионно устойчив.

3-странен топлоомбенник

НЕСРАВНИМА РАБОТА
Подобрена корозионноустойчивост, доказана от
сертифицирани тестове

Решението срещу корозия на LG е преминало ускорен тест за корозионноустойчивост
по ISO проведен от независима тестова организация и резултатите са удостоверени от престижната глобална организация за сертифициране UL (Underwriters Laboratories). Нещо повече. В сравнение с предишната перка, Ocean Black Fin може да осигури три пъти по-голяма
корозионоустойчи в солни среди.

Сертифицирана защита

4-странен топлоомбенник

Условие на тест със спрей от сол
Температура

35°C

Мъгла от 5% разтвор на натриев хлорид

Тест за излагане на влиянието на газове

Предишен модел

R.H.

NO2

SO2

95%

10 x 10-5

5 x 10-6

* Тестов метод В с потвърждаване от симулация
(Тестово условие: Солна среда + силно замърсена
индустриална/трафик среда (NO2/SO2))
* Основава се на 1 500 часа тест от UL

Подобрени слоеве на
покритието

Черното покритие с подобрена епоксидна смола се прилага за мощна защита от различни корозивни условия на средата, като голямо количество соли и замърсяване на въздуха с пари от фабриките. Нещо повече, хидрофилното фолио предпазва от натрупване на вода по топлообменника,
намалявайки конденза на влага и правейки го по-корозионно устойчива.

Хидрофилно фолио (Воден поток)

Хидрофилното покритие минимизира натрупването на влага по топлообменника.

Максимизиране на устойчивостта
на корозия за изключителна дълготрайност и продължителна работа.
36

Епоксидна смола (Устойчивост на корозия)
Черното покритие осигурява мощна защита от корозия.

Алуминиева перка
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НЕСРАВНИМА РАБОТА
ODU с по-голям капацитет с перка по биомиметична технология

Дизайн
"Гърбат кит"

По перката е приложен шаблон с издатини, наподобяващ вътрешната текстура на раковина, за да
създаде разлика в обхвата, което води до намаляване на нивото на шума. В същото време, за разлика от монтираните в произвежданите преди това продукти перки, които генерират разделяне
на потока, дължащо се на липсата на издатини, дизайнът с издатини отзад, вдъхновен от перките
по плавниците на гърбатите китове, прилага издатини от задната страна на перките, за да увеличи
мощта на въздушния поток.

Увеличена скорост
на въздушния поток
с по-голям корпус.

В допълнение към основаващите се на биомиметична технология перки, удълженият корпус на
MULTI V 5 позволява по-високо статично налягане и помага перките да генерират по-голям
обем въздух за ефективна работа. С по-широко направление на въздуха, изпусканият въздушен
поток е стабилен, а нивото на шума се намалява.

Подобрена работа с
новоразработен вентилатор

Основаващ се на биомиметична технология, вентилаторът на MULTI V 5 увеличава въздушния поток с 10% в сранение с предишния модел и намалява консумацията на мощност с до 20%. Това води до максимизиране на ефективността при голям капацитет.

Модел "Раковина"

Сравнение на разликите в потока, причинени от издатините

10%

Предишен модел и MULTI V 5

320

m3/min

290

1,500W
20%

m3/min

1,200W

Без издатини
Предишен модел

Предишен модел

Скорост на въздушния поток

С издатини
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* Сравнението е за модел 20HP

Предишен модел

Консумация
* Сравнението се основава на въздушен обем 290m3/min
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НЕСРАВНИМА РАБОТА
Подобрено износване
с PEEK материал

Вдъхновени от смазочния материал на PEEK (Полиетеретеркетон) лагера, който се използва в
аеро двигателите, новосъздадената система за придвижване с подобрена форма увеличава дълготрайността и надеждността на компресора. Освен това помага на MULTI V 5 да работи по-дълго
без подаване на масло в сравнение с предишния модел.

Надеждна работа при
екстремна среда

Сравнение на технологичния
механизъм
Предишен модел и MULTI V 5

С подобрения инверторен компресор и технологията за управление, произтичащи от подобрената технология за супер охлаждане, парната инжекция и Ocean Black Fin, MULTI V 5 увеличава
диапазона за работа при охлаждане и отопление. Може да работи при отопление до -25°C,
за да работи правилно дори и при най-студени среди.
Нещо повече. Технологията на цикъла на MULTI V 5 с подобрена дълготрайност позволява оптимална работа при охлаждане при високи температури, достигащи до 48°C. Подобрен е перфектно,
за да функционира добре при екстремни условия, например охлаждане при -15°C. Това прави продукта адекватен за използване в специализирани помещения, например помещения за техника.

По-широк оперативен дизайн
за всеки от режимите
Предишен модел и MULTI V 5

1
3

3

Температура на външния въздух (°C WB)

1

3

2

3
18°C

2

15°C

Предишен модел

Материал: PEEK (Полиетеретеркетон)
1 + 2 Структура: Нов външен лагер
3 Опора: Високоскоростна работа при
намаляване на натоварването на лагера и
вибрациите.
1

Материал: FR160
1 + 2 Структура: Вътрешен лагер
3 Опора
1

2

1

1

2

-20°C
-25°C
10°C

15°C

< Отопление >

Време за работа без подаване на масло

До 15%

20°C
27°C
Температура на въздуха в помещението (°C DB)

* При условия на -25°C за външна температура и 20°C температура в помещението

Ниво на шума (Макс. звуково налягане)

До 3dB

Температура на външния въздух (°C DB)

Сравнение на часовете
за работа без масло

48°C

Предишен модел и MULTI V 5

43°C

Коефициент на триене
(Дефект)

Алуминий

(50 sec)

(275 sec)

Предишен модел

Предишен модел

(240 sec)

-10°C
-15°C
Време

* Резултат от вътрешен тест на LG
* Тестово условие : Тест с блокиране на маслото на лагера (ARI условие, блокиране на маслото при 60Hz)
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10°C

25°C

14°C

27°C

Температура на въздуха в помещението (°C WB)

< Охлаждане >
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НЕСРАВНИМ КОМФОРТ

НЕСРАВНИМ КОМФОРТ

MULTI V 5 следи климатичните условия на средата с управление с Dual Sensing, за да управлява операциите по охлаждане и отопление. Чрез поддържане без промяна или изменение на определени условия,
зададени от потребителите за вътрешната среда, MULTI V 5 предлага отличен комфорт.

Тази функция позволява на MULTI V 5 да поддържа работата в лек охлаждащ
режим около зададената температура чрез осезаване на температурата и
влажността с управлението с двойно осезаване без да спира между операциите. Чрез предотвратяване на студеното източване и повтарящите се включвания/изключвания, необходими преди за достигане на зададената температура, потребителите могат да се насладят на по-комфортна вътрешна среда.

Комфортно
охлаждане

Непрекъснато отопление
С управлението с Dual Sensing частичното разразяване и интелигентното
управление на маслото с маслен сензор, се подобрява технологията на
непрекъснато отопление.

Сравнение на операцията
за охлаждане

11% увеличаване на работата при режим за отопление на ден
7% намаление на входната мощност

Предишен модел и MULTI V 5

Отложено размразяване с помощта на сензор за влага или управление с Dual Sensing

Предишен модел

Чрез управление на температурата на изпаряване, имайки предвид влажността, се подобрява работата в режим на отопление.
Без сензор за влажност

Отоплителна
ефективност

Вкл.

Вкл.
Подаване на отопление

Време
Ефект на отложено размразяване

Частично размразяване

За разлика от предишния модел, който спира операцията по отопление за еднократно размразяване, MULTI V 5 размразява частично
топлообменника като го разделя на горна и долна части, за да осигури постоянно отопление за вътрешната среда и да подобри отоплителния капацитет.
Размразяване
на части

Отоплителна
ефективност

2
1 3

Непрекъснато
отопление

Вкл.

1 Размразяване на долния топлообменник
2 Размразяване на горния топлообменник
3 Размразяване на долния топлообменник

Време

* Вътрешен модул с дистанционно управление Standard III

Вътрешна
температура

Подобрен комфорт на вътрешната среда

Предишен модел

Неохладена
зона

Неинтелигентно управление на маслото

Отоплителна
ефективност

Комфортна зона

Без спиране на отоплението за 200 дни

Отопление
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Режим на охлаждане

Предотвратява студеното източване и повторните операции по включване/изключване

Ефект от частичното размразяване

Интелигентно управление на маслото

* Резултат от вътрешен тест на LG

Режим на вентилатор

Вкл.

Подаване на отопление

Сензорът за масло на инверторния компресор по последна технология (UI) позволява интелигентно управление на маслото, за
да осигури подобрена работа при отопление без периодично възстановяване на маслото.

Елиминиране на излишното връщане на маслото със сензор за масло

Режим на охлаждане

Отопление

Без отопление

Зададена
темп.

Твърде
охладена
зона

Отопление

Без отопление

Време

Време
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НЕСРАВНИМА ГЪВКАВОСТ

НЕСРАВНИМ КОМФОРТ
Работа при нисък шум

За разлика от предишния модел, който позволяваше работа при нисък шум само по време на нощта след определен час, функцията за работа при нисък шум на MULTI V 5 може да работи независимо от часа на деня в чувствителните на шум зони

Сравнение на времето
за работа

С най-добра технология за тръбопроводи в индустрията и големият капацитет на външното тяло MULTI V 5 позволява на потребителите да използват по-добре пространството, предоставяйки по-гъвкав монтажен дизайн.

Продуктова линия на MULTI V 5

Предишен модел и MULTI V 5

(HP)

8 10

20

30

40

50

60

70

80

90

96

Предишен модел
Само настройка на външното тяло

8~12HP

Осигурява до 12 HP за външно тяло с малък размер

Капацитет
Натоварване

14~26HP

Звуково ниво Изкл.

6*

Осигурява до 26 HP за един модул

(Определено време) Време за работа при нисък шум

Вкл.
6:00

12:00 13:00

Най-висока външна
температура

18:00 21:00

0:00

Стартиране

6:00

Край

28~48HP

8*

Предлага се настройка на вътрешните тела

50~72HP

12*

Капацитет
Натоварване

Предлага се планирана настройка

Звуково ниво
Работа при нисък шум

Вкл.
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74~96HP

Работа при нисък шум

Вкл.

Изкл.

6:00

12:00

18:00

Стартиране

Край

Стартиране

16*

Осигурява до 96HP чрез комбиниране
6:00

Край

* Вътрешен модул с дистанционно управление
Standard III

* Увеличен капацитет в сравнение с предишния модел
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НЕСРАВНИМА ГЪВКАВОСТ
Гъвкаво монтажно пространство с външни тела с
голям капацитет

Външните тела с голям капацитет на MULTI V 5 минимизират монтажното пространство,
спестявайки ценно подово пространство и значително намаляват общото монтирано тегло. Това позволява на потребителите гъвкав дизайн и по-добро използване на
спестеното пространство.

Разширени възможности
на тръбопровода за
гъвкав монтаж

Поради подобрената верига за суперохлаждане и технологиите за управление на охладителния агент MULTI V 5 позволява на потребителите да монтират най-добрите тръбопроводи в света, което води до по-гъвкав монтажен дизайн.

Дължина на тръбата

Сравнение на монтажното
пространство

1 000m
обща дължина на тръбите

Предишен модел и MULTI V 5

Предишен модел

110m

225m

Денивелация между ODU ~ IDU

Най-голяма
дължина на
тръбите

40m
Денивелация
между IDU ~ IDU

Сравнение на зоната за
монтаж и теглото на продуктите
Предишен модел и MULTI V 5

15%

23%

намаление

намаление

Възможности за тръбопровода

12.25m

3,640kg

3

9.42m

3,100kg

3

Предишен модел

Предишен модел

Монтажно пространство
* База за сравнение 2 реда външни тела 260HP (26HP x 10 набора) в монтажна кутия
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Обща дължина на тръбопровода

Тегло на продукта

Реална дължина на най-дългия тръбопровод (еквивалентна)
Най-дълъг тръбопровод след 1во разклонение (условно приложение)

1 000m
200m (225m)
40m (90m)

Височина между ODU ~ IDU

110m

Височина между IDU ~ IDU

40m

Височина между ODU ~ ODU

5m
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НЕСРАВНИМО УПРАВЛЕНИЕ

НЕСРАВНИМО УПРАВЛЕНИЕ

Различните решения за поддръжка, осигурени от MULTI V 5, предлагат интелигентно, удобно и надеждно функциониране.

Управление на енергията

AC Manager 5 с
лесен за използване
интерфейс

Управлението на енергията позволява на MULTI V 5 да анализира предишните данни, за да прогнозира предварително използването на енергия и да предотврати надхвърляне на месечната енергоконсумация чрез систематично управление на охладителния обем. С програмата за енергийно консултиране, която осигурява опции за автоматична работа за 7 нива на енергийно
управление, като управление на капацитета на компресора и управление на нивото на вътрешното тяло, потребителите могат да
наблюдават по всяко време и ефективно да се управляват сметките за енергия.

Съвременният централен контролер AC Manager 5 предлага гъвкав
интерфейс за всеки от потребителите с достъп до екрана на устройството и автоматично персонализира оформлението, за да предложи
най-оптимизирания интерфейс. Нещо повече. Осигурява ефективно
управление на системната климатизация чрез лесен за използване
интерфейс с различни функции.

Консумация на енергия
(kWh)

Спестяване от
енергоконсумация
Цел

Прогнозно
използване
2
Управление,
което се
основава на
използването в
реално време

Реално
използване

1
Управление, което се
основава на прогнозното
месечно използване

5

10

15

20

25

30 дни

Пример за настройка на управлението
1 Когато прогнозното използване е 120% 2 Когато реалното използване е 90%
* У правлението на енергията позволява максимум 7 стъпки (Форматът за въвеждане представлява процент за прогнозното и реалното използване)
* Изискване на функцията за управление на енергията е наличие на централно управление, като ACP IV или AC Smart IV и PDI.

Методи за управление

11:00 сутринта
Помещение за наблюдение

2:00 следобед
Проверка на всяко от помещенията

[ Компютър ]

[ Таблет ]

5:00 следобед
Наблюдение по всяко време и
отвсякъде
[ Мобилен телефон ]

Различни функции на AC Manager 5

Спестяване
на 30%
Функция за планиране
Управление на капацитета на компресора
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Управление на номиналната работа на
вътрешното тяло

Управление на работата на вътрешното
тяло

Подробно наблюдение на енергията

Работни тенденции
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НЕСРАВНИМО УПРАВЛЕНИЕ
Възможност за разширение и програмиране

Разширената система за управление може да се блокира със сензори и средства на сградата, както и от климатиците. Прави управлението на сградата интелигентно чрез задаване на
логическо оптимизиране за обекта.

A/C (Климатик)
Сензор за заетост / аларма / таг-бутон

Интелигентен самостоятелен контролер
(с дистанционно управление Standard III)

Новото дистанционно управление Standard III на MULTI V 5 предлага 4.3- инчов голям LCD екран с
първокласен дизайн. Луксозен дизайн, който добре съответства на интериора с големия, цветен
LCD екран с извит дисплей и простото оформление на бутоните, правещо уреда лесен за използване.
С предлагането на различна информация като температура, влажност и чистота, потребителите могат да проверят току-що използваната енергия в реално време, както и данните за енергоконсумация (седмично/месечно/годишно), за да прогнозират и планират използването на енергия.
Нещо повече, простият и геометричен дизайн на потребителския интерфейс улеснява визуализирането на данните. С циркулиращата визуална тема информацията се етикетира в кръгове с
различен размер, в зависимост от приоритета.

DI (Цифров вход)

Интуитивен и емоционален интерфейс

LG AHU

Вентилатор / осветление / превключвател
DI (Цифров вход)

Система за
блокиране

Температура / влажност / CO2 сензор

Помпа / клапан
AO (Аналогов изход)

AI (Аналогов вход)

Луксозен дизайн

Гъвкавост
на системата
Свързване с BMS на
друга фирма
Сух контакт, оптимизиран за различни сценарии

Може да се свърже с BMS на друга фирма със шлюз и да осигури гъвкава система за управление за всеки от обектите с помощта на сух контакт.

LG
HVAC

Протокол за отваряне на BMS четене

Хотелска стая

[BACnet , LonWorks , Modbus, KNX]

С термостат на други фирми

Управление на енергията

ВМS на други
фирми

С домашно автоматизиране

Modbus
RTU

* Изискване на функцията за управление на енергията е наличие на централно управление, като ACP IV или AC Smart IV и PDI.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА

НЕСРАВНИМО УПРАВЛЕНИЕ
Опростено стартиране на тест с помощта
на LGMV

За да достигне ефективността ниво от 100% е необходимо правилно тестово стартиране на продукта. При предишните продукти беше необходимо основните части да се проверяват от добре
запознат с 40 различни настройки на функциите и 200+ кода за грешки професионален инженер,
за да се гарантира, че тестът е преминал успешно. С Mobile LGMV на MULTI V 5, обаче може да
се извърши бързо и точно автоматично тестване и професионалният монтажник, изпълняващ теста, да получи резултатите по имейл, което съкращава часовете за монтаж и увеличава
общата ефективност на монтажа.

Сравнение на изпълнението на теста

Приложимо за сгради от различни типове с Heat Pump и Heat Recovery

LG MULTI V 5 удовлетворява различните нужди на потребителите само с една платформа Heat Pump работи за обекти, при
които инсталацията работи с отопление и охлаждане, а Heat Recovery пасва перфектно на обектите, в които едновременно са
необходими операции по отопление и охлаждане или на места, на които е инсталирано решение за гореща вода, за да осигури гореща вода и отопление с радиатор. Чрез осигуряване на подходящи решения за отделните типове сгради и техните
изисквания MULTI V 5 предлага най-добрата система за ОВК.

Промени в системата
с една помпа

Предишен модел и MULTI V 5

MULTI V 5 позволява инсталираните преди това със система Heat Pump сгради да преминат
към система с възстановяване на топлината за целите на промени в сградата или повторно
моделиране с тръбопровод с проста конструкция.

Ръчен режим

Автоматично

Предишен модел

2 тръби

3 тръби
Модул за възстановяване
на енергията

Промяна
на типа

Страници за настройка
на приложението за
смартфони на LGMV

Heat Pump

Heat Recovery

Ръкав 1
Главен
Външен модул Външен модул

Ръкав 1
Главен
Външен модул Външен модул
Газова фаза високо
налягане

Течна
фаза

Течна
фаза

Газова фаза

Вътрешен
модул

Течна
фаза

Вътрешен
модул

Течна фаза

Газова фаза

Wi–Fi MV модул

37% намаление на часовете за монтаж

Газова фаза ниско налягане

HR модул

* Тази функция се осигурява само за квалифицирани професионални монтажисти
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА
Енергоспестяване
при едновременна
работа

Системата за възстановяване на топлината на MULTI V с HR модул може да изпълнява едновременно операции по охлаждане и отопление. При продължителна работа минимизира, за
да превключва режимите, увеличавайки ефективността при едновременна работа.
Нещо повече. Позволява СОР да достигне до 8,5 при 40% охлаждане и 60% отопление, което
води до намаляване на енергоконсумацията с до 30%.

Широк оперативен
диапазон

Операциите при ниска и висока температура се разширяват чрез кондензатор с променливо управление. За режима на отопление външната температура може да достигне от -25°C до
24°C, и от -15°C до 48°C за режима на охлаждане. Що се отнася до синхронния режим, той може
да работи от -10°C до 16°C.

Оперативен диапазон

Механизъм на технологията

Вътрешна температура (°C)*
27

21

3

1

2

Вътрешен модул
15
14

Абсорбиране
на топлината

HR модул

Охлаждане на помещения
Възстановяване на топлината

Излъчване
на топлина

10
-25

-15

-10

18

Гореща вода

Режим на отопление

Режим на охлаждане

Хидро набор
* Отопление (°C DB), охлаждане (°C WB), синхронен режим (°C DB)
** Отопление (°C WB), охлаждане (°C DB), синхронен режим (°C WB)

COP с непрекъсната
работа
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Външна температура (°C)**

Синхронен режим

Външна температура
1 Режим на отопление: - 25°C WB ~ 18°C WB
2 Режим на охлаждане: - 10°C DB ~ 48°C DB
3 Синхронен режим: -10°C WB ~ 18°C WB

COP

Операция на основата
на охлаждане

9

Максимум
8.7

Гъвкава връзка на
модула за възстановяване на топлината

Операция на основата
на отопление

Модулът за възстановяване на топлината на LG MULTI V 5 позволява гъвкавост при последователно и поредово свързване. С функцията за управление на зони към даден клон могат да се свързват
до 8 вътрешни тела, а към HR модула е възможно свързване на 32 вътрешни тела. Гъвкавостта на
свързването води до спестяване на разходи.

Зоново управление

8
7
6
5
4.39

4.59

0

20

* Външна температура : 7°C DB / 6°C WB
* Температура на закрито: 20°CDB / 15°C WB
* ARMU200LTE5
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40

60

80

HR модул

100
Скорост на операцията (%)

55

ARUM080LTE5 / ARUM100LTE5 / ARUM120LTE5 / ARUM140LTE5 / ARUM160LTE5

HP
Комбиниран модул

Независим модул

Охлаждане (Номинално)

Отопление (Номинално)

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

ARUM100LTE5

ARUM120LTE5

ARUM140LTE5

ARUM160LTE5

kW

22.4

28.0

33.6

39.2

44.8

Btu/h

76,400

95,500

114,600

133,800

152,900

kW

22.4

28.0

33.6

39.2

44.8

Btu/h

76,400

95,500

114,600

133,800

152,900

kW

25.2

31.5

37.8

44.1

50.4

Защитни
устройства

24

ARUM221LTE5

ARUM240LTE5

Независим модул

ARUM180LTE5

ARUM200LTE5

ARUM220LTE5

ARUM120LTE5
ARUM100LTE5

ARUM240LTE5

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

kW

50.4

56.0

61.6

61.6

67.2

Btu/h

172,000

191,100

210,200

210,200

229,300

kW

50.4

56.0

61.6

61.6

67.2

Btu/h

172,000

191,100

210,200

210,200

229,300

kW

56.7

63.0

69.3

69.3

74.3

Btu/h

193,500

215,000

236,500

236,500

253,400

Охлаждане (Номинално)

kW

10.91

12.77

15.70

13.4

17.40

Отопление (Номинално)

kW

10.12

12.20

14.15

11.8

15.89

Отопление (Максимално)

kW

11.94

14.69

16.76

14.2

18.80

Отопление (Максимално)

129,000

150,500

172,000

7.58

8.68

10.89

Отопление (Номинално)

kW

3.97

4.92

6.85

8.13

10.28

Отопление (Максимално)

kW

4.78

5.92

8.26

9.72

12.39

EER

4.62

4.39

3.92

4.60

3.86

EER

4.99

4.83

4.43

4.52

4.11

ESEER

7.40

7.03

6.68

7.76

6.57

ESEER

8.41

8.13

7.47

7.33

6.59

ESEER (SLC)

8.11

7.70

7.87

8.84

8.05

ESEER (SLC)

9.46

9.15

8.60

8.26

7.79

COP (Номинална стойност)

4.98

4.59

4.35

5.23

4.23

COP (Номинална стойност)

5.64

5.69

4.91

4.82

4.36

COP (Максимална стойност)

4.75

4.29

4.13

4.89

3.95

COP (Максимална стойност)

5.27

5.32

4.58

4.54

4.07

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Работен обем

cm3/об

62.1 × 1 + 43.8 × 1

62.1 × 1 + 43.8 × 1

62.1 × 1 + 43.8 × 1

62.1 × 2

62.1 × 2

Брой завъртания

об/min

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 2

Мощност х брой

W x No.

Номинален

-

Входяща
електрическа
мощност

COP
Коефициент на
мощността

Номинален

-

Тип

Работен обем

cm3/об

43.8

62.1

62.1

62.1

62.1

Брой завъртания

об/min

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Мощност х брой

W x No.

4,200 × 1

5,300 × 1

5,300 × 1

5,300 × 1

5,300 × 1

Метод за стартиране

Метод за стартиране

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Тип на маслото

Тип на маслото

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип

Компресор

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Дебит (Висока)

W

1,200 × 1

1,200 × 1

1,200 × 1

900 × 2

900 × 2

m3/min

240 × 1

240 × 1

240 × 1

320 × 1

320 × 1

ft3/min

900 × 2

900 × 2

(1,200 × 1) + (1,200 × 1)

320 × 1

320 × 1

320 × 1

(240 × 1) + (240 × 1)

900 × 2
320 × 1

ft3/min

11,301 × 1

11,301 × 1

11,301 × 1

(8,476 × 1) + (8,476 × 1)

11,301 × 1
ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Течна фаза

mm (инчове)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

34.9(1-3/8)

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

Течна фаза

mm (инчове)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

Газова фаза

mm (инчове)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

34.9(1-3/8)

mm

(1,240 × 1,690 × 760)×1

(1,240 × 1,690 × 760)×1

(1,240 × 1,690 × 760)×1

инч

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(930 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

9.52(3/8)

12.7(1/2)

12.7(1/2)

12.7(1/2)

mm (инчове)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

mm (инчове)

15.88(5/8)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Течна фаза

mm (инчове)

9.52(3/8)

9.52(3/8)

12.7(1/2)

12.7(1/2)

12.7(1/2)

Газова фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

mm

(930 × 1,690 × 760) × 1

(930 × 1,690 × 760) × 1

(930 × 1,690 × 760) × 1

(1,240 × 1,690 × 760)×1

(1,240 × 1,690 × 760)×1

инч

(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

kg

198 × 1

215 × 1

215 × 1

237 × 1

237 × 1

lbs

437 × 1

474 × 1

474 × 1

522 × 1

522 × 1

Охлаждане

dB(A)

58.0

58.0

59.0

60.0

60.5

Отопление

dB(A)

59.0

59.0

60.0

61.0

61.5

Охлаждане

dB(A)

77.0

78.0

79.0

82.0

83.0

Отопление

dB(A)

78.0

79.0

80.0

84.0

85.0

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A
7.5
16.5

R410A
9.5
20.9

R410A
9.5
20.9

R410A
13.5
29.8

Задвижване

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

Тръбни връзки
за Heat Pump

Размери (Ш x В x Д)

Ниво на звуковото налягане
Ниво на звуковата мощност

Защитни
устройства

kg

300 × 1

300 × 1

300 × 1

(215 × 1) + (215 × 1)

310 × 1

661 × 1

661 × 1

661 × 1

(474 × 1) + (474 × 1)

683 × 1

Охлаждане

dB(A)

61.0

62.0

64.5

61.5

65.0

Отопление

dB(A)

62.0

64.5

65.5

62.5

67.0

Охлаждане

dB(A)

85.0

86.0

86.0

81.5

88.0

Отопление

dB(A)

86.0

87.0

88.0

82.5

90.0

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

16.0

16.0

16.0

19.0

17.0

lbs

35.3

35.3

35.3

41.9

37.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

33.4

33.4

33.4

39.7

35.5

Инвертор
Комуникационен кабел

Тип хладилен агент

13.5
29.8

GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

15.7

19.8

19.8

28.2

28.2

Хладилен агент

Фабрично заредено
предварително количество
GWP
TCO2eq
Управление

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил
380~415, 3, 50
380, 3, 60
13(20)

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

380~415, 3, 50
380, 3, 60
16(25)

380~415, 3, 50
380, 3, 60
20(30)

380~415, 3, 50
380, 3, 60
23(35)

380~415, 3, 50

Захранване

380, 3, 60
26(40)

(1,240 × 1,690 × 760)×1

lbs

Нетно тегло

R410A

TCO2eq

Ø , V, Hz

900 × 2

Изхвърляне

9.52(3/8)

Максимален брой вътрешни тела

Дебит (Висока)

W
m3/min

11,301 × 1

mm (инчове)

Захранване

FVC68D(PVE)

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Течна фаза

Управление

FVC68D(PVE)

11,301 × 1

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

lbs

FVC68D(PVE)

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ГОРЕ

kg

FVC68D(PVE)

8,476 × 1

ГОРЕ

Фабрично заредено
предварително количество

FVC68D(PVE)

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР
ГОРЕ

Тип хладилен агент

5,300 × 2
Директно в линията

8,476 × 1

ГОРЕ

Br. × mm (VCTF-SB)

5,300 × 2
Директно в линията

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ГОРЕ

-

5,300 × 1 + 4,200 × 1
Директно в линията

8,476 × 1

Отстрани / отгоре

2

5,300 × 1 + 4,200 × 1
Директно в линията

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Мощност х брой
Вентилатор

5,300 × 1 + 4,200 × 1
Директно в линията

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Изхвърляне

Комуникационен кабел
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22'

ARUM220LTE5

5.80

Инвертор

Хладилен агент

22

ARUM200LTE5

107,500

Нетно тегло

Ниво на звуковата мощност

20

ARUM180LTE5

4.49

Размери (Ш x В x Д)

Ниво на звуковото налягане

18

Комбиниран модул

86,000

Задвижване

Тръбни връзки
за Heat Recovery

HP

kW

Тип

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

16
ARUM160LTE5

Btu/h

Мощност х брой
Вентилатор

14
ARUM140LTE5

ARUM080LTE5

Тип

Компресор

12
ARUM120LTE5

Охлаждане (Номинално)

COP
Коефициент на
мощността

10
ARUM100LTE5

Наименование
на модела

Наименование
на модела

Капацитет

8
ARUM080LTE5

ARUM180LTE5 / ARUM200LTE5 / ARUM220LTE5 / ARUM221LTE5 / ARUM240LTE5

Максимален брой вътрешни тела

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил
Ø , V, Hz

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

29(45)

32(50)

35(44)

35(44)

39(48)

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

57

ARUM241LTE5 / ARUM260LTE5 / ARUM261LTE5 / ARUM280LTE5 / ARUM300LTE5

HP

Наименование
на модела

24'

26

26'

28

30

Комбиниран модул

ARUM241LTE5

ARUM260LTE5

ARUM261LTE5

ARUM280LTE5

ARUM300LTE5

Независим модул

ARUM120LTE5
ARUM120LTE5

ARUM260LTE5

ARUM140LTE5
ARUM120LTE5

ARUM160LTE5
ARUM120LTE5

ARUM180LTE5
ARUM120LTE5

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

67.2

72.8

72.8

78.4

84.0

229,300

248,400

248,400

267,500

286,600

kW

67.2

67.2

72.8

78.4

84.0

Btu/h

229,300

229,300

248,400

267,500

286,600

kW

75.6

74.3

81.9

88.2

94.5

Btu/h

257,900

253,400

279,400

300,900

322,400

ARUM220LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM140LTE5

ARUM240LTE5
ARUM160LTE5

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

kW

89.6

95.2

100.8

106.4

112.0

Btu/h

305,700

324,800

343,900

363,000

382,100

kW

89.6

95.2

100.8

106.4

112.0

Btu/h

305,700

324,800

343,900

363,000

382,100

kW

100.8

107.1

112.1

118.4

124.7

Btu/h

343,900

365,400

382,300

403,800

425,300

Охлаждане (Номинално)

kW

20.4

23.3

25.0

26.1

28.3

Отопление (Номинално)

kW

19.1

21.0

22.7

24.0

26.2

Отопление (Максимално)

kW

22.9

25.0

27.1

28.5

31.2

Отопление (Максимално)

16.3

18.5

18.5

17.1

17.0

Отопление (Максимално)

kW

16.5

19.15

18.0

20.7

20.2

EER

4.43

3.60

4.48

4.24

4.54

EER

4.40

4.09

4.04

4.08

3.96

ESEER

7.47

6.34

7.39

6.94

7.43

ESEER

7.19

6.94

6.85

6.83

6.58

ESEER (SLC)

8.60

7.62

8.41

8.12

8.29

ESEER (SLC)

8.01

8.11

8.22

8.11

7.94

COP (Номинална стойност)

4.91

4.20

4.86

4.58

4.95

COP (Номинална стойност)

4.70

4.53

4.43

4.43

4.28

COP (Максимална стойност)

4.58

3.88

4.56

4.27

4.68

COP (Максимална стойност)

4.39

4.28

4.14

4.15

4.00

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Номинален

-

Входяща
електрическа
мощност

COP
Коефициент на
мощността

Номинален

-

Тип

Работен обем

cm3/об

62.1 × 2

62.1 × 2

62.1 × 2

62.1 × 2

(62.1 × 2) + (43.8 × 1)

Работен обем

cm3/об

(62.1 × 2) + (43.8 × 1)

(62.1 × 2) + (43.8 × 1)

62.1 × 3

62.1 × 3

62.1 × 3

Брой завъртания

об/min

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 2

3,600 × 3

Брой завъртания

об/min

3,600 × 3

3,600 × 3

3,600 × 3

3,600 × 3

3,600 × 3

Мощност х брой

W x No.

5,300 × 2

5,300 × 2

5,300 × 2

5,300 × 2

(5,300 × 2) + (4,200 × 1)

Мощност х брой

W x No.

(5,300 × 2) + (4,200 × 1)

(5,300 × 2) + (4,200 × 1)

5,300 × 3

5,300 × 3

5,300 × 3

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Метод за стартиране

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип на маслото

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Компресор

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Дебит (Висока)

W

(1,200 × 1) + (1,200 × 1)

900 × 2

(900 × 2) + (1,200 × 1)

(900 × 2) + (1,200 × 1)

(900 × 2) + (1,200 × 1)

m3/min

(240 × 1) + (240 × 1)

320 × 1

(320 × 1) + (240 × 1)

(320 × 1) + (240 × 1)

(320 × 1) + (240 × 1)

ft3/min

(8,476 × 1) + (8,476 × 1)

11,301 × 1

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Тип

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Мощност х брой
Вентилатор

Дебит (Висока)

W

(900 × 2) + (1,200 × 1)

(900 × 2) + (1,200 × 1)

(900 × 2) + (1,200 × 1)

900 × 4

900 × 4

m3/min

(320 × 1) + (240 × 1)

(320 × 1) + (240 × 1)

(320 × 1) + (240 × 1)

320 × 2

320 × 2

ft3/min

Задвижване

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

(11,301 × 1) + (8,476 × 1)

11,301 × 2

11,301 × 2

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Течна фаза

mm (инчове)

15.88(5/8)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

mm (инчове)

mm (инчове)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

28.58(1-1/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

Течна фаза

mm (инчове)

15.88(5/8)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Газова фаза

mm (инчове)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

Газова фаза

mm (инчове)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

mm

(1,240 × 1,690 × 760)×1

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

инч

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

mm

инч

(930 × 1,690 × 760) × 1
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2

(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2

kg

(215 × 1) + (215 × 1)

310 × 1

(237 × 1) + (215 × 1)

(237 × 1) + (215 × 1)

(300 × 1) + (215 × 1)

lbs

(474 × 1) + (474 × 1)

683 × 1

(522 × 1) + (474 × 1)

(522 × 1) + (474 × 1)

(661 × 1) + (474 × 1)

Охлаждане

dB(A)

62.0

65.0

62.5

62.8

63.1

Отопление

dB(A)

63.0

67.0

63.5

63.8

64.1

Охлаждане

dB(A)

82.0

88.0

83.8

84.5

86.0

Отопление

dB(A)

83.0

90.0

85.5

86.2

87.0

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Инвертор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

19.0

17.0

23.0

23.0

25.5

lbs

41.9

37.5

50.7

50.7

56.2

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

39.7

35.5

48.0

48.0

53.2

Комуникационен кабел

Тип хладилен агент
Фабрично заредено
предварително количество
GWP
TCO2eq
Управление
Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

Тръбни връзки
за Heat Pump

Размери (Ш x В x Д)

kg

(300 × 1) + (215 × 1)

(300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 1) + (215 × 1)

(310 × 1) + (237 × 1)

(310 × 1) + (237 × 1)

lbs

(661 × 1) + (474 × 1)

(661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 1) + (474 × 1)

(683 × 1) + (522 × 1)

(683 × 1) + (522 × 1)

Охлаждане

dB(A)

63.8

65.6

66.0

66.2

66.3

Отопление

dB(A)

65.8

66.6

67.8

68.0

68.1

Охлаждане

dB(A)

86.8

86.8

88.5

89.0

89.2

Отопление

dB(A)

87.8

88.6

90.4

91.0

91.2

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

25.5

25.5

26.5

30.5

30.5

lbs

56.2

56.2

58.4

67.2

67.2

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

53.2

53.2

55.3

63.7

63.7

Нетно тегло
Ниво на звуковото налягане
Ниво на звуковата мощност

Защитни
устройства

Инвертор
Комуникационен кабел

Тип хладилен агент

Хладилен агент

Фабрично заредено
предварително количество
GWP
TCO2eq

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил
Ø , V, Hz

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

39(48)

42(52)

42(52)

45(56)

49(60)

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

58

ARUM200LTE5
ARUM120LTE5

15.0

Нетно тегло

Хладилен агент

Независим модул

20.20

Размери (Ш x В x Д)

Защитни
устройства

ARUM400LTE5

15.99

Задвижване

Ниво на звуковата мощност

40

ARUM380LTE5

15.2

Мощност х брой

Ниво на звуковото налягане

38

ARUM360LTE5

13.7

Тип

Тръбни връзки
за Heat Pump

36

ARUM340LTE5

kW

Тип на маслото

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

34

ARUM320LTE5

kW

Метод за стартиране

Вентилатор

Наименование
на модела

32

Комбиниран модул

Отопление (Номинално)

Тип

Компресор

HP

Охлаждане (Номинално)

COP
Коефициент на
мощността

kW
Btu/h

ARUM320LTE5 / ARUM340LTE5 / ARUM360LTE5 / ARUM380LTE5 / ARUM400LTE5

Управление
Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил
Ø , V, Hz

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

52(64)

55(64)

58(64)

61(64)

64

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

59

ARUM420LTE5 / ARUM440LTE5 / ARUM460LTE5 / ARUM480LTE5 / ARUM500LTE5

HP

Наименование
на модела

42

44

46

48

50

Комбиниран модул

ARUM420LTE5

ARUM440LTE5

ARUM460LTE5

ARUM480LTE5

ARUM500LTE5

Независим модул

ARUM240LTE5
ARUM180LTE5

ARUM240LTE5
ARUM200LTE5

ARUM240LTE5
ARUM220LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5

ARUM240LTE5
ARUM140LTE5
ARUM120LTE5

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

123.2

128.8

134.4

140.0

420,400

439,500

458,600

477,700

kW

117.6

123.2

128.8

134.4

140.0

Btu/h

401,300

420,400

439,500

458,600

477,700

kW

131.0

137.3

143.6

148.5

156.2

446,800

468,300

489,800

506,700

532,800

Охлаждане (Номинално)

kW

28.3

30.2

33.1

34.8

33.7

Отопление (Номинално)

kW

26.0

28.1

30.0

31.8

30.9

Отопление (Максимално)

kW

ARUM240LTE5
ARUM180LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM200LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM220LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM120LTE5

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

kW

145.6

151.2

156.8

162.4

168.0

Btu/h

496,800

515,900

535,000

554,100

573,200

kW

145.6

151.2

156.8

162.4

168.0

Btu/h

496,800

515,900

535,000

554,100

573,200

kW

162.5

168.8

175.1

181.4

186.3

Btu/h

554,300

575,800

597,300

618,800

635,700

Охлаждане (Номинално)

kW

35.9

35.9

37.8

40.7

42.4

Отопление (Номинално)

kW

33.0

32.9

34.9

36.9

38.6

Отопление (Максимално)

kW

36.8
4.16

ESEER

6.90

6.77

6.62

6.57

6.97

ESEER

6.76

7.02

6.91

6.78

6.73

ESEER (SLC)

8.05

7.86

7.96

8.05

8.23

ESEER (SLC)

8.08

8.17

8.01

8.08

8.15

COP (Номинална стойност)

4.52

4.39

4.29

4.23

4.54

COP (Максимална стойност)

4.26

4.10

4.04

3.95

4.25

Номинален

-

EER

COP
Коефициент на
мощността

39.4

39.0

41.7

43.8

45.9

4.06

4.21

4.15

3.99

3.96

COP (Номинална стойност)

4.41

4.60

4.49

4.40

4.35

COP (Максимална стойност)

4.12

4.33

4.19

4.14

4.06

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Номинален

-

Тип

Работен обем

cm3/об

(62.1 × 3) + (43.8 × 1)

(62.1 × 3) + (43.8 × 1)

(62.1 × 3) + (43.8 × 1)

62.1 × 4

62.1 × 4

Работен обем

cm3/об

62.1 × 4

(62.1 × 4) + (43.8 × 1)

(62.1 × 4) + (43.8 × 1)

(62.1 × 4) + (43.8 × 1)

62.1 × 5

Брой завъртания

об/min

3,600 × 4

3,600 × 4

3,600 × 4

3,600 × 4

3,600 × 4

Брой завъртания

об/min

3,600 × 4

3,600 × 5

3,600 × 5

3,600 × 5

3,600 × 5

Мощност х брой

W x No.

(5,300 × 3) + (4,200 × 1)

(5,300 × 3) + (4,200 × 1)

(5,300 × 3) + (4,200 × 1)

5,300 × 4

5,300 × 4

Мощност х брой

W x No.

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Метод за стартиране

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип на маслото

Компресор

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Дебит (Висока)

W

900 × 4

900 × 4

900 × 4

900 × 4

(900 × 4) + (1,200 × 1)

m3/min

320 × 2

320 × 2

320 × 2

320 × 2

(320 × 2) + (240 × 1)

ft3/min

11,301 × 2

11,301 × 2

11,301 × 2

11,301 × 2

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)

Тип

(5,300 × 4) + (4,200 × 1)

(5,300 × 4) + (4,200 × 1)

(5,300 × 4) + (4,200 × 1)

5,300 × 5

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

Мощност х брой
Вентилатор

5,300 × 4
Директно в линията

Дебит (Висока)

W

(900 × 4) + (1,200 × 1)

(900 × 4) + (1,200 × 1)

(900 × 4) + (1,200 × 1)

(900 × 4) + (1,200 × 1)

m3/min

(320 × 2) + (240 × 1)

(320 × 2) + (240 × 1)

(320 × 2) + (240 × 1)

(320 × 2) + (240 × 1)

(320 × 2) + (240 × 1)

ft3/min

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)

(11,301 × 2) + (8,476 × 1)
ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

mm (инчове)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

mm (инчове)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

34.9(1-3/8)

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Газова фаза

mm (инчове)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

Газова фаза

mm (инчове)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

mm

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

(1,240 ×1,690 × 760) × 2

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

mm

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 2
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2
+ (36-5/8 × 66-17/32
× 29-29/32) × 1

инч

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 2

kg

(310 × 1) + (300 × 1)

(310 × 1) + (300 × 1)

(310 × 1) + (300 × 1)

310 × 2

(310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1)

lbs

(683 × 1) + (661 × 1)

(683 × 1) + (661 × 1)

(683 × 1) + (661 × 1)

683 × 2

(683 × 1) + (522 × 1) + (474 × 1)

Охлаждане

dB(A)

66.5

66.8

67.8

68.0

67.0

Отопление

dB(A)

68.2

68.9

69.3

70.0

68.6

Охлаждане

dB(A)

89.8

90.1

90.1

91.0

89.4

Отопление

dB(A)

91.5

91.8

92.1

93.0

91.3

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Инвертор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

33.0

33.0

33.0

34.0

40.0

lbs

72.8

72.8

72.8

75.0

88.2

GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

TCO2eq

68.9

68.9

68.9

71.0

83.5

Тип хладилен агент
Фабрично заредено
предварително количество

Управление
Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Задвижване

(900 × 4) + (1,200 × 1)

Изхвърляне

Комуникационен кабел

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

Тръбни връзки
за Heat Pump

Размери (Ш x В x Д)

Ø , V, Hz

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

64

64

64

64

64

инч

Нетно тегло
Ниво на звуковото налягане
Ниво на звуковата мощност

Защитни
устройства

kg

(310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1)

(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 2) + (215 × 1)

lbs

(683 × 1) + (522 × 1) + (474 × 1)

(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 2) + (474 × 1)

Охлаждане

dB(A)

67.1

67.2

67.4

68.3

68.5

Отопление

dB(A)

68.7

68.8

69.5

69.8

70.4

Охлаждане

dB(A)

89.6

90.1

90.4

90.4

91.3

Отопление

dB(A)

91.5

91.8

92.0

92.4

93.2

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

40.0

42.5

42.5

42.5

43.5

lbs

88.2

93.7

93.7

93.7

95.9

GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

TCO2eq

83.5

88.7

88.7

88.7

90.8

Инвертор
Комуникационен кабел

Тип хладилен агент

Хладилен агент

Фабрично заредено
предварително количество

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

60

ARUM240LTE5
ARUM160LTE5
ARUM120LTE5

3.86

Нетно тегло

Хладилен агент

Независим модул

37.6

Размери (Ш x В x Д)

Защитни
устройства

ARUM600LTE5

3.89

Задвижване

Ниво на звуковата мощност

60

ARUM580LTE5

35.6

Мощност х брой

Ниво на звуковото налягане

58

ARUM560LTE5

4.08

Тип

Тръбни връзки
за Heat Pump

56

ARUM540LTE5

33.5

Тип на маслото

Тръбни
връзки за Heat
Recovery

54

ARUM520LTE5

4.15

Метод за стартиране

Вентилатор

Наименование
на модела

52

Комбиниран модул

30.7

Тип

Компресор

HP

EER

COP
Коефициент на
мощността

117.6
401,300

Btu/h

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

kW
Btu/h

ARUM520LTE5 / ARUM540LTE5 / ARUM560LTE5 / ARUM580LTE5 / ARUM600LTE5

Управление
Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил Електронен терморегулиращ вентил
Ø , V, Hz

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

64

64

64

64

64

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

61

ARUM620LTE5 / ARUM640LTE5 / ARUM660LTE5 / ARUM680LTE5 / ARUM700LTE5 / ARUM720LTE5

HP

62

64

66

68

70

72

Комбиниран модул

ARUM620LTE5

ARUM640LTE5

ARUM660LTE5

ARUM680LTE5

ARUM700LTE5

ARUM720LTE5

Независим модул

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM140LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM160LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM180LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM200LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM220LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5

Наименование
на модела

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

173.6

179.2

184.8

190.4

196.0

201.6

592,300

611,400

630,500

649,600

668,800

687,900

kW

173.6

179.2

184.8

190.4

196.0

201.6

Btu/h

592,300

611,400

630,500

649,600

668,800

687,900

kW

192.6

198.9

205.2

211.5

217.8

222.8

Btu/h

657,200

678,700

700,200

721,700

743,200

760,100

Охлаждане (Номинално)

kW

43.5

45.7

45.7

47.6

50.5

52.2

Отопление (Номинално)

kW

39.9

42.1

41.9

44.0

45.9

47.7

Отопление (Максимално)

kW

47.3

50.0

49.5

52.3

54.4

56.4

EER

3.99

3.92

4.04

4.00

3.88

3.86

ESEER

6.73

6.58

6.78

6.70

6.60

6.57

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

kW
Btu/h

ESEER (SLC)

8.05

7.92

7.99

8.05

4.33

4.27

4.23

COP (Максимална стойност)

4.07

3.98

4.14

4.05

4.01

3.95

COP

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Коефициент на
мощността

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM160LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM180LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM200LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM220LTE5
ARUM120LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM120LTE5

kW

207.2

212.8

218.4

224.0

229.6

235.2

Btu/h

707,000

726,100

745,200

764,300

783,400

802,500

kW

207.2

212.8

218.4

224.0

229.6

235.2

Btu/h

707,000

726,100

745,200

764,300

783,400

802,500

kW

230.4

236.7

243.0

249.3

255.6

260.6

Btu/h

786,200

807,700

829,200

850,700

872,100

889,100

Охлаждане (Номинално)

kW

51.1

53.3

53.3

55.2

58.1

59.8

Отопление (Номинално)

kW

46.8

48.9

48.8

50.8

52.8

54.5

Отопление (Максимално)

kW

55.6

58.2

57.8

60.5

62.6

64.7

EER

4.06

3.99

4.10

4.06

3.95

3.93

ESEER

6.84

6.70

6.88

6.80

6.72

6.69

ESEER (SLC)

8.17

8.07

8.13

8.02

8.07

8.12

COP (Номинална стойност)

4.43

4.35

4.48

4.41

4.35

4.31

COP (Максимална стойност)

4.15

4.06

4.20

4.12

4.08

4.03

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Номинален

-

Тип

(62.1 × 5) + (43.8 × 1)

(62.1 × 5) + (43.8 × 1)

62.1 × 6

Работен обем

cm3/об

62.1 × 6

62.1 × 6

(62.1 × 6) + (43.8 × 1)

(62.1 × 6) + (43.8 × 1)

(62.1 × 6) + (43.8 × 1)

62.1 × 7

Брой завъртания

об/min

3,600 × 5

3,600 × 5

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 6

Брой завъртания

об/min

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 6

3,600 × 7

Мощност х брой

W x No.

5,300 × 5

5,300 × 5

(5,300 × 5) + (4,200 × 1)

(5,300 × 5) + (4,200 × 1)

(5,300 × 5) + (4,200 × 1)

5,300 × 6

Мощност х брой

W x No.

5,300 × 6

5,300 × 6

(5,300 × 6) + (4,200 × 1)

(5,300 × 6) + (4,200 × 1)

(5,300 × 6) + (4,200 × 1)

5,300 × 7

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Метод за стартиране

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Компресор

Тип на маслото

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип на маслото

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Тип

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил
(900 × 6) + (1,200 × 1)

W

900 × 6

900 × 6

900 × 6

900 × 6

900 × 6

900 × 6

m3/min

320 × 3

320 × 3

320 × 3

320 × 3

320 × 3

320 × 3

ft3/min

11,301 × 3

11,301 × 3

11,301 × 3

11,301 × 3

11,301 × 3

11,301 × 3

Мощност х брой
Вентилатор

Дебит (Висока)

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

W

(900 × 6) + (1,200 × 1)

(900 × 6) + (1,200 × 1)

(900 × 6) + (1,200 × 1)

(900 × 6) + (1,200 × 1)

(900 × 6) + (1,200 × 1)

m3/min

(320 × 3) + (240 × 1)

(320 × 3) + (240 × 1)

(320 × 3) + (240 × 1)

(320 × 3) + (240 × 1)

(320 × 3) + (240 × 1)

(320 × 3) + (240 × 1)

ft3/min

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

(11,301 × 3) + (8,476 × 1)

Задвижване

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

mm (инчове)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

mm (инчове)

41.3(1-5/8)

41.3(1-5/8)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Газова фаза

mm (инчове)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

Газова фаза

mm (инчове)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

mm

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

(1,240 ×1,690 × 760) × 3

mm

инч

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 3

kg

(310 × 2) + (237 × 1)

(310 × 2) + (237 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1)

310 × 3

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

(1,240 × 1,690 × 760) × 3
+ (930 × 1,690 × 760) × 1
(48-13/16 × 66-17/32 × 2929/32) × 3
+ (36-5/8 × 66-17/32 × 2929/32) × 1

lbs

(683 × 2) + (522 × 1)

(683 × 2) + (522 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1)

683 × 3

Охлаждане

dB(A)

68.6

68.7

68.8

69.0

69.6

69.8

Отопление

dB(A)

70.5

70.6

70.6

71.1

71.3

71.8

Охлаждане

dB(A)

91.5

91.6

92.0

92.2

92.2

92.8

Отопление

dB(A)

93.5

93.6

93.8

94.0

94.2

94.8

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

47.5

47.5

50.0

50.0

50.0

51.0

lbs

104.7

104.7

110.2

110.2

110.2

112.4

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Инвертор

Br. × mm2 (VCTF-SB)

Тип хладилен агент
Фабрично заредено
предварително количество
GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

TCO2eq

99.2

99.2

104.4

104.4

104.4

106.5

Управление

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

64

64

64

64

64

64

Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Ø , V, Hz

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)

62

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM140LTE5
ARUM120LTE5

(62.1 × 5) + (43.8 × 1)

Комуникационен кабел

Хладилен агент

Независим модул

62.1 × 5

Нетно тегло

Защитни
устройства

ARUM840LTE5

62.1 × 5

Размери (Ш x В x Д)

Ниво на звуковата мощност

84

ARUM820LTE5

cm3/об

Задвижване

Ниво на звуковото налягане

82

ARUM800LTE5

Работен обем

Дебит (Висока)

Тръбни връзки
за Heat Pump

80

ARUM780LTE5

Отопление (Номинално)

Входяща
електрическа
мощност

4.41

Мощност х брой

Тръбни връзки
за Heat Recovery

78

ARUM760LTE5

Отопление (Максимално)

7.98

Метод за стартиране

Вентилатор

Капацитет

4.26

Тип

76

ARUM740LTE5

Охлаждане (Номинално)

8.09

-

74

Комбиниран модул
Наименование
на модела

4.35

Номинален

Компресор

HP

COP (Номинална стойност)

COP
Коефициент на
мощността

ARUM740LTE5 / ARUM760LTE5 / ARUM780LTE5 / ARUM800LTE5 / ARUM820LTE5 / ARUM840LTE5

Тръбни връзки
за Heat Recovery

Тръбни връзки
за Heat Pump

Размери (Ш x В x Д)

инч
kg

(310 × 2) + (237 × 1) + (215 × 1)

(310 × 2) + (237 × 1) + (215 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)

(310 × 3) + (215 × 1)

lbs

(683 × 2) + (522 × 1) + (474 × 1)

(683 × 2) + (522 × 1) + (474 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)

(683 × 3) + (474 × 1)

Охлаждане

dB(A)

69.1

69.2

69.2

69.4

70.0

70.1

Отопление

dB(A)

70.9

70.9

71.0

71.4

71.6

72.1

Нетно тегло
Ниво на звуковото налягане
Ниво на звуковата мощност

Защитни
устройства

Охлаждане

dB(A)

91.8

91.9

92.2

92.4

92.4

92.9

Отопление

dB(A)

93.7

93.8

94.0

94.2

94.4

94.9

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Инвертор

-

Комуникационен кабел

Br. × mm2 (VCTF-SB)

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

kg

57.0

57.0

59.5

59.5

59.5

60.5

lbs

125.7

125.7

131.2

131.2

131.2

133.4
2,087.5

Тип хладилен агент

Хладилен агент

Фабрично заредено
предварително количество

Сензор за високо налягане /
Сензор за високо налягане /
Сензор за високо налягане /
Сензор за високо налягане /
Сензор за високо налягане /
Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
превключвател за високо
превключвател за високо
превключвател за високо
превключвател за високо
превключвател за високо
налягане
налягане
налягане
налягане
налягане
налягане
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
защита от претоварване на зад- защита от претоварване на зад- защита от претоварване на зад- защита от претоварване на зад- защита от претоварване на зад- защита от претоварване на задвижването на вентилатора
вижването на вентилатора
вижването на вентилатора
вижването на вентилатора
вижването на вентилатора
вижването на вентилатора
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
Защита от прегряване /
защита от свръхток
защита от свръхток
защита от свръхток
защита от свръхток
защита от свръхток
защита от свръхток

GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

TCO2eq

119.0

119.0

124.2

124.2

124.2

126.3

Управление

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

64

64

64

64

64

64

Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Ø , V, Hz

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)
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ARUM860LTE5 / ARUM880LTE5 / ARUM900LTE5 / ARUM920LTE5 / ARUM940LTE5 / ARUM960LTE5

HP

86

88

90

92

94

96

Комбиниран модул

ARUM860LTE5

ARUM880LTE5

ARUM900LTE5

ARUM920LTE5

ARUM940LTE5

ARUM960LTE5

Независим модул

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM140LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM160LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM180LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM200LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM220LTE5

ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5
ARUM240LTE5

Наименование
на модела

Охлаждане (Номинално)

Капацитет

Отопление (Номинално)

240.8

246.4

252.0

257.6

263.2

268.8

821,600

840,700

859,800

878,900

898,000

917,100

kW

240.8

246.4

252.0

257.6

263.2

268.8

Btu/h

821,600

840,700

859,800

878,900

898,000

917,100

kW

266.9

273.2

279.5

285.8

292.1

297.0

Btu/h

910,600

932,000

953,500

975,000

996,500

1,013,400

Охлаждане (Номинално)

kW

60.9

63.1

63.1

65.0

67.9

69.6

Отопление (Номинално)

kW

55.8

58.0

57.8

59.9

61.8

63.6

Отопление (Максимално)

kW

66.1

68.8

68.3

71.1

73.2

75.2

EER

3.96

3.91

3.99

3.96

3.88

3.86

ESEER

6.68

6.57

6.72

6.66

6.60

6.57

Отопление (Максимално)

Входяща
електрическа
мощност

kW
Btu/h

ESEER (SLC)

8.07

8.00

8.04

7.95

8.00

8.05

COP (Номинална стойност)

4.32

4.25

4.36

4.30

4.26

4.23

COP (Максимална стойност)

4.04

3.97

4.09

4.02

3.99

3.95

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

Цвят на отливката

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топло сиво / сива зора

Топлообменник

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

Херметичен

cm3/об

62.1 × 7

62.1 × 7

(62.1 × 7) + (43.8 × 1)

(62.1 × 7) + (43.8 × 1)

(62.1 × 7) + (43.8 × 1)

62.1 × 8

Брой завъртания

об/min

3,600 × 7

3,600 × 7

3,600 × 8

3,600 × 8

3,600 × 8

3,600 × 8

Мощност х брой

W x No.

5,300 × 7

5,300 × 7

(5,300 × 7) + (4,200 × 1)

(5,300 × 7) + (4,200 × 1)

(5,300 × 7) + (4,200 × 1)

5,300 × 8

Метод за стартиране

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Директно в линията

Тип на маслото

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

FVC68D(PVE)

Тип

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил
900 × 8

COP
Коефициент на
мощността

Номинален

-

Тип
Работен обем
Компресор

Мощност х брой
Вентилатор

Дебит (Висока)

W

900 × 8

900 × 8

900 × 8

900 × 8

900 × 8

m3/min

320 × 4

320 × 4

320 × 4

320 × 4

320 × 4

320 × 4

ft3/min

11,301 × 4

11,301 × 4

11,301 × 4

11,301 × 4

11,301 × 4

11,301 × 4

Задвижване

Тръбни връзки
за Heat Recovery

Тръбни връзки
за Heat Pump

ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР

Изхвърляне

Отстрани / отгоре

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

ГОРЕ

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Газова фаза ниско
налягане
Газова фаза високо
налягане

mm (инчове)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

mm (инчове)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

44.5(1-3/4)

Течна фаза

mm (инчове)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

Газова фаза

mm (инчове)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

53.98(2-1/8)

mm

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

(1,240 ×1,690 × 760) × 4

инч

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

(48-13/16 × 66-17/32
× 29-29/32) × 4

Размери (Ш x В x Д)

kg

(310 × 3) + (237 × 1)

(310 × 3) + (237 × 1)

(310 × 3) + (300 × 1)

(310 × 3) + (300 × 1)

(310 × 3) + (300 × 1)

310 × 4

lbs

(683 × 3) + (522 × 1)

(683 × 3) + (522 × 1)

(683 × 3) + (661 × 1)

(683 × 3) + (661 × 1)

(683 × 3) + (661 × 1)

683 × 4

Охлаждане

dB(A)

70.2

70.3

70.3

70.4

70.9

71.0

Нетно тегло
Ниво на звуковото налягане
Ниво на звуковата мощност

Защитни устройства

Отопление

dB(A)

72.1

72.2

72.2

72.5

72.7

73.0

Охлаждане

dB(A)

93.1

93.2

93.4

93.6

93.6

94.0

Отопление

dB(A)

95.1

95.2

95.3

95.4

95.6

96.0

Защита от високо
налягане

-

Компресор / вентилатор

-

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

Сензор за високо налягане /
превключвател за високо
налягане
Защита от прегряване /
защита от претоварване на
задвижването на вентилатора
Защита от прегряване /
защита от свръхток

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

2C × 1.0 ~ 1.5

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Инвертор

-

Комуникационен кабел

Br. × mm (VCTF-SB)
2

Тип хладилен агент

Хладилен агент

Фабрично заредено
предварително количество

kg

64.5

64.5

67.0

67.0

67.0

68.0

lbs

142.2

142.2

147.7

147.7

147.7

149.9

GWP

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

2,087.5

TCO2eq

134.6

134.6

139.9

139.9

139.9

142.0

Управление

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

Електронен терморегулиращ
вентил

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380~415, 3, 50

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

380, 3, 60

64

64

64

64

64

64

Захранване
Максимален брой вътрешни тела

Ø , V, Hz

* Продуктът съдържа флуоринирани парникови газове. (R410A)
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Забележки
1. Тестови условия на Eurovent Свързват се максимум 6 вътрешни тела (Типът на вътрешното тяло е вграден в тавана тръбопровод)
· П одробности относно тестовите условия можете да видите в разпоредбите за сертификацията EUROVENT.
· Е фективността на комбинираните модули представлява сумата от отделните модули (външни тела)
2. Капацитетите се основават на следните условия:		
· Т емпература при охлаждане На закрито 27°C(80.6°F) DB / 19°C(66.2°F) WB
на открито 35°C(95°F) DB / 24°C(75.2°F) WB
· Температура при отопление На закрито 20°C(68°F) DB / 1 5°C(59°F) WB
на открито 7°C(44.6°F) DB / 6°C(42.8°F) WB
· Д ължина на тръбопровода Дължина на свързания тръбопровод = 7,5m
· О граничението за разлики във височините (Външно тяло ~ вътрешно тяло) е нула.
3. Размерът на кабела трябва да съответства на местното и национално законодателство.
4. Стойностите за ниво на звука е възможно да бъдат по-високи, поради условията на околната среда по време на работа.
5. Броят на скобите означава максималния брой свързани вътрешни тела в съответствие с комбинацията от външни тела.
Препоръчваното съотношение е 130%.
6. Изчислението на ESEER съответства на следните условия, като не се включва входната мощност на вътешните тела.
· Т емпература на закрито 27°C(80.6°F) DB / 1 9°C(66.2°F) WB
· В ъншна температура
Съотношение при частично натоварване

Температура на външния въздух.(°C(°F)DB)

Тегловни коефициенти

100%

35 (95)

0.03

75%

30 (86)

0.33

50%

25 (77)

0.41

25%

20 (68)

0.23

· Ф ормула: 0.03 × EER100% + 0.33 × EER75% + 0.41 × EER50% + 0.23 × EER25%
7. Поради политиката на новаторство някои от спецификациите могат да се променят без предизвестие.
8. Стойностите на коефициента на мощността варират по-малко от ± 1 % в зависимост от работните условия.
9. Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове.
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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.

Работно време: Понеделник – Петък, 08:00 – 18:00 часа

