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Съвременната инверторна 
технология на LG дава възможност 
на потребителя на климатика да 
използва повече и да спестява 
повече

Уникалната нова технология на 
LG, използваща асиметричен 
вентилатор и компресор с малки 
вибрации, осигурява в максимална 
степен желаната тишина и 
комфорт за потребителя.

Компанията LG се стреми да гарантира надеждността на своите продукти, защото отчита колко е 
важно това за потребителите в момент на избор на покупка, която ще използват ежедневно. Именно 
поради това LG използва съвременни технологични решения при производството на своите продукти, 
които са не само ефективни, но и удобни при експлоатация. LG отговаря на тези потребности с 
иновации, които са фокусирани върху нуждите на потребителя.

Тази философия на компанията LG е водеща при производството на климатици, които са сред 
продуктите лидери за енергийна ефективност в този сектор на индустрията, което осигурява по-ниска 
консумация на енергия и възможност за по-малки сметки за електричество на своите потребители. 
Освен тези екологични и икономически ползи, налице са редица технологични характеристики, които 
осигуряват висока изходна мощност в съчетание с изключително ниско генерирано ниво на шум. Това 
води до домашна обстановка, в която тишината и спокойствието присъстват така непринудено, че 
приятният и релаксиращ сън е гарантиран.

Нещо повече – в климатиците на LG е заложена загрижеността на компанията LG за здравето на 
потребителите, които благодарение на климатиците се радват на свежа и ободряваща домашна 
атмосфера независимо от времето навън. Цялостният дизайн на климатиците е съвкупност от 
технологии за по-здравословен и чист въздух с цел подобряване на неговото качество, свидетелство 
за което са антиполеновите филтри, подсигуряващи защита на страдащите от алергии, като им 
помагат да дишат по-лесно. 

Европейските потребители предпочитат продукти, които подобряват качеството им на живот, но 
едновременно с това са екологично съобразни. Този начин на мислене отразява философията на LG 
и е приложен в проектирането на климатиците на LG, които генерират минимален шум, осигуряват 
по-чист въздух, използват по-малко енергия, като едновременно с това запазват мощна обща 
производителност.

Технология Triple Premier

Комплексните функции на LG 
Athena за пречистване на въздуха 
го освежават, като го изпълват с 
наноплазмени йони, така въздухът 
става несравнимо по-чист и 
защитава здравето и доброто 
физическо състояние на потребителя. 

Клас на енергийна ефективност на

уреда в режим на охлаждане:

Клас на енергийна ефективност на

уреда в режим на отопление:

Пълна
тишина

Перфектна
грижа за здравето

Изключителна
енергийна

ефективност

Eнергия
Gyártó
Kültéri egység
Beltéri egység
Hatékonyabb

Kevésbé hatékony
Éves energiafogyasztás hűtési 
üzemmódban, kWh

Hűtőteljesítmény kW

Zajszint

Fűtőteljesítmény kW
Fűtőteljesítményi osztály

További információk a termék-
ismertetőben.

Légkondicionáló 
2002/31/EK Az energiafogyasztási címkézésről 

A: hatékonyabb      G: kevésbé hatékony

Típus Csak hűtés
Hűtés + fűtés
Léghűtéses
Vízhűtéses

Energiahatékonysági tényező
Teljes terhelés mellett (minél magasabb, annál jobb)

(A tényleges energiafogyasztás a berendezés 
felhasználási módjától és az éghajlattól függ)

Légkondicionáló Eнергия
Производител
Външно тяло
Вътрешно тяло

Климатик

Най-ефективни

Най-малко ефективни
Годишна консумирана енергия, 
kW в режим на охлаждане
(Реалната консумация зависи 
от това как се използва уредът 
и от климата)

Охлаждаща мощност
 Енергийна ефективност
Пълно натоварване (най-голямо - най-добре)

Тип Само охлаждане
 Охлаждане + Отопление
 
 Охладен въздух
 Охладена вода

Отоплителна мощност

Характеристика на отопление
А: най-висока      G: най-ниска

Шум

Повече информация може да бъде 
намерена в продуктовите брошури

Климатик
Директива за енергиен клас 2002/31/ЕО
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Athena
Климатик LG
Inverter V

В допълнение към стилния си дизайн, LG Athena ви осигурява 
най-доброто цялостно решение за климатизация.

Климатиците на LG работят 
при най-ниското ниво на шум, 
което се постига благодарение 
на уникалната система на LG, 
обединяваща новия асиметричен 
вентилатор и BLDC технологията 
за електронно управление 
на постояннотоковите 
електромотори.

Комплексните функции на 
LG Athena за пречистване на 
въздуха го освежават, като го 
изпълват с Plasmaster йони, така 
въздухът става несравнимо 
по-чист и защитава здравето и 
доброто физическо състояние на 
потребителя. 

Филтър тип пчелна питаЙонизатор

Модерната инверторна 
технология, високоефективният 
топлообменник и подобрената 
ефикасност на компресора и 
на управлението на инвертора 
осигуряват максимално ниво на 
енергийна ефективност. 

Изключителна
енергийна 
ефективност

Изключителна 
енергийна 

ефективност

Перфектна 
грижа за 
здравето

Пълна 
тишина

Пълна
тишина

Перфектна 
грижа за здравето

Най-висок клас 
на енергийна 
ефективност

COP / EER 

(H09MW)

(Работа в режим 
за сън)

Антивирусна  
защита

Ниво на шум

99.9%

17dB

5.6

BLDC електромотор / Асиметричен вентилатор

Изк
е

ефе

П

Изглед на модела

LLGG

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC Пълна
тишина

Филтър тип
пчелна пита

Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн

Антивирусен и
антиалергичен

филтър

Plasmaster
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Stylish Design

DC Inverter3 Column 
Heat Exchanger

Ionizer Auto Cleaning Filter

Twin Rotary 
Compressor

Skew Fan & BLDC 
Motor

Quick & Easy 
Installation

Virus & Allergy 
Safe Filter

Honeycomb 
Filter Design

21 3

4

11

10

8

9 5

11

10

76

1

2

3

4

5

8

7

9

6

Уникални характеристики

Уникалната нова технология на 
LG, използваща асиметричен 
вентилатор и компресор с 
малки вибрации, осигурява в 
максимална степен желаната 
тишина и комфорт за 
потребителя.

Различни филтри и 
новаторските Plasmaster йони 
защитават потребителя 
от вредни вещества като 
миризми, бактерии и алергени.

Използвайте повече и спес-
тете повече с високоефек-
тивната система на LG за 
термопомпи и инверторната 
технология. LG изпълнява 
обещанието си за топлинен 
комфорт. 

Оптимизираната конструкция 
на изхода за въздух осигурява 
силен въздушен поток, който 
охлажда помещението с 5 гра-
дуса само за 5,6 минути. 

Топлообменникът с модерна 
конструкция, отворът 
за изходящ въздух и 
инверторната технология 
осигуряват най-високата 
в света енергийна 
ефективност.

Изключи- 
телна
енергийна 
ефектив- 
ност

Пълна 
тишина

Перфектна
грижа за 
здравето

Оптими- 
зиран
въздушен  
поток

Отопление

Дизайнът на климатиците на LG е стилен 

и отличителен. Мислете за тях не като за 

климатици, а като за предмети, които ще 

украсят вашата всекидневна. 

Перфектна изработка / по-голямо пространство 

за тръбите / подобрена монтажна планка / 

подвижен долен капак / повдигнат сервизен кран 

/ опорна скоба за монтаж / съвместимост с 

инверторните мулти системи

Климатиците на LG са не само 
ефективни за свеж въздух в дома, 
но са и с изключително елегантен 
дизайн.

Монтажът никога не е бил 
по-лесен, както с деликатно 
конструираните монтажни 
елементи за климатиците на LG.

Стилен
дизайн 

Бърз и 
лесен 
монтаж

Външно тяло: Устройството на компресора на 

външното тяло е конструирано така, че да се 

сведе до минимум шумът, произвеждан по време 

на работа. 

                            Йонизатор: Два милиона 

Plasmaster йони осигуряват пълна стерилизация 

на въздуха за защита на здравето и комфорта на 

потребителя. 

Четирипосочното насочване на клапите 

разпръсква студения въздух бързо и ефикасно 

към всеки ъгъл на помещението под формата на 

всеобхватен въздушен поток. 

Използвайте повече и спестете повече с 

високоефективната система на LG за термопомпи 

и инверторната технология. LG изпълнява 

обещанието си за топлинен комфорт. 

Филтър тип пчелна пита: Филтърът тип 

пчелна пита е високо функционален и се сменя 

лесно, което го прави перфектното решение за 

филтрация на въздуха за всяка ситуация.

Антивирусен и антиалергичен филтър: 

Антивирусният и антиалергичен филтър е 

научно доказано средство за деактивиране 

на вирусите, които носят риск за здравето, 

включително и за грип от тип A (H1N1).

                             Автоматично почистване: 

Комплексната функция за автоматично 

почистване предотвратява образуването на 

бактерии и плесени по топлообменника.

                             Филтър: Лесната за поддръжка 
мощна плазмена система за филтрация на 
климатиците на LG предпазва потребителя от 
миризми и от всякакви вредни вещества във 
въздуха. 

Вътрешно тяло: Стратегическата конструкция 
на топлообменника и отворът за изходящ въздух 
допринасят за ефективното използване на 
енергията, като едновременно с това осигуряват 
максимално охлаждане. 

Външно тяло: Изработените по съвременни 

технологии компресор и инвертор на LG дават 

възможност на потребителя на климатика да 

използва повече и да спестява повече.

Вътрешно тяло: Благодарение на вентилаторните 
перки, които са с 25% по-големи от тези в пре- 
дишни асиметрични вентилатори, нивото на 
шума е снижено още повече до 17 децибела, 
което осигурява атмосфера по-тиха дори и от 
библиотека. 

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики
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Athena

Изключителна 
енергийна 
ефективност

Уникални характ
ерист

ики

3-колонен хибриден топлообменник 

Отвор за изходящ въздух с обтекаема 
конструкция

25%

Предишен 

Предишен: 82Φ 

Нов

Нов: 102Φ

Малък Голям

Подобрен асиметричен вентилатор 

Високоефективен двоен ротационен компресор

Подобрена ефективност с инверторното управление 

Революционната инверторна технология на LG е 
несравним лидер с мощната си производителност и с 
тихата си работа, като едновременно с това свежда 
до минимум консумацията на енергия с до 74%.

Вкл. / Изкл.Вкл. / Изкл.
LS-H1254DA0

Месечна консумация на електроенергия  
от KSC 9306 Лабораторен стандарт на LG 

Сравнение на общата 
консумация на електроенергия

Сравнение на консумацията на електроенергия 
от KSC 9306

Вкл. / Изкл.: Консумация на електроенергия x Работен 

коефициент x Време на използване x Дни на употреба

Зададена температура: 23° С

Външна температура: 7° С

Консумирана електроенергия за достигане на 

зададената температура
Инвертор: Метод за изчисление на SEER

LS-H1254DA0H12MW H12MW

Сезон на охлажданеСезон на отопление

Инвертор Инвертор

Подобрена енергийна ефективност с използването на 

3-колонен хибриден топлообменник 

По-стар модел – 2 колони Нов модел – 3 колони

Увеличен размер на вентилатора

1 засмукващ ротационен компресор 

Ефективност на електромотора

(Размер на 

вентилатора)

по-голям

(Обем на въздуха)

Ефективността на топлообменника е значително подобрена с 
добавяне на допълнителна колона на хибридния топлообменник, 
което води до увеличаване на повърхностната му площ. 

Загубата на топлина е намалена с използването на тръби с 
променлив диаметър. 

С редуциране на вторичното завихряне, което намалява въздушния поток през отвора за изходящ 
въздух, и с увеличаване на размера на вентилатора количеството въздух се увеличава от 12 m3/
min на 15,5 m3/min.

Как работи това 

Броят на засмукванията е редуциран от два на един, 

за да се увеличи ефективността на компресията на 

хладилния агент в диапазона на ниските обороти, 

който е най-често използваният диапазон. 

Постояннотоковият електромотор на климатиците 

на LG може да се похвали с най-високото ниво на 

ефективност в целия свят. 

Модерното инверторно 
управление намалява 
енергийните загуби и поддържа 
високо ниво на коефициент на 
полезно действие от 95%.

Макар че в процеса на преобразуване на напрежението от 
променливо в постоянно се понасят енергийни загуби, инверторното 
управление поддържа тези загуби на минимално ниво, което води до 
подобрена енергийна ефективност. 

Инверторно 

управление

Икономия на енергия

Напрежение

AC диапазон AC диапазонDC диапазон

Енергийни 
загуби

Енергийни 
загуби

ИнверторКонвертор

26%
36%

100% 100%74%
Иконо- 

мия

64%
Иконо- 

мия

Модел
Мощност за 

охлаждане
(kW)

Месечна 
консумация 

(kWh)

Процент на 
икономисана 
енергия

Конвенцио- 
нален

LS-H1254DA0 3.5 280.8

  64%

Инверторен H12MW 3.5 100.6

Модел
Обща

консумация 
(kWh)

Процент на 
икономисана 
енергия

Конвенционален LS-H1254DA0 1.2

  74%

Инверторен H12MW 0.31

Най-добри
в света
COP / EER

(H09MW)

5.6

Подобрено
разпределение  

на
скоростта на 

въздуха

3

4

1 3

2
4

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики

1

2

7

7

5
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Библиотека

Конвенционален
Вкл./Изкл.

Гора

Конвенционален 
инвертор

26dB

22dB

32dB

36dB

17dB

BLDC мотор на 
вентилатора

Нисък шум 17dB Уникален асиметричен 
вентилатор на LG

Компресор с ниски вибрации

С уникална конструкция, която намалява вибрациите на 

двойния ротационен компресор, като едновременно с 

това с използването на двоен гърбичен вал вариациите 

на въртящия момент се намаляват с 40% в сравнение с 

тези на единичния ротационен компресор. 

Със силен въртящ момент и с мощни ниодимови магнити 

в ротора, BLDC електромоторът осигурява голям обем 

въздух и високо статично налягане.

Прецизният контрол на оборотите осигурява 13 различни 

стъпки, което прави работата по-плавна. Както 

електрическият, така и механичният шум е по-тих, като 

се предвижда и работа на високи обороти.

Балансираната устойчивост на двойния ротационен 

компресор поддържа вибрациите на минимум. 

Постоянен 
магнит

Проводник 

Пълна
тишина

Уникалният нов асиметричен вентилатор на LG и 
технологията на компресорите с ниски вибрации 
постигнаха най-ниското ниво на шум в света.

17dB
Климатик 

на LG

С възможно най-ниско ниво на шум, 

климатиците на LG осигуряват 

спокойствието на потребителите. 

1

1

3

3

2

2

Единичен ротационен спрямо  
двоен ротационен компресор

Athena

С намаляване до минимум на повърхностното налягане 

на перките на вентилатора при контакта им с въздуха, 

пиковият шум се намалява до ниво, което е между най-

ниските в света. 

Конвенционален Асиметричен 
вентилатор

15°

Единичен ротационен 

компресор

Двоен ротационен 

компресор

Вариации на 
въртящия момент 

 

40%
Намаление

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики
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Перфектна грижа за здравето

Автоматично 
почистване

Йонизатор

Филтър тип пчелна пита

Антиалергичен и 
антивирусен филтър

Филтър на миризмиФилтър

Над 2 милиона Plasmaster йони 

стерилизират не само преминаващия 

през климатика въздух, но и околните 

вредни вещества, даже и миризмите.

Комплексната функция за автоматично 

почистване предотвратява образуването 

на бактерии и плесени по топлообменника, 

като по този начин осигурява по-приятна и 

комфортна среда за потребителя. 

Антивирусният и антиалергичен 

филтър е научно доказано средство за 

деактивиране на вирусите, които носят 

риск за здравето, включително и за грип 

от тип A (H1N1).

Филтърът за миризми елиминира 

обичайните миризми, причиняващи 

мигрена и хронична умора.

Лесната за поддръжка мощна плазмена 

система за филтрация на климатиците 

на LG предпазва потребителя от 

миризми и от всякакви вредни вещества 

във въздуха. 

1 2 3 4 5 6

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики
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2 million
Plasmaster 

Ions

Athena

Комплексната функция за автоматично почистване 
предотвратява образуването на бактерии и плесени 
по топлообменника, като по този начин осигурява по-
приятна и комфортна среда за потребителя. 

Йонизатор

 
Автоматично  
почистване

Перфектна грижа  
за здравето

Над 2 милиона Plasmaster йони стерилизират не само 
преминаващия през климатика въздух, но и околните 
вредни вещества, даже и миризмите.

Как работи това 

Оценки на стерилизационните функции
Йонните частици Plasmaster 
стерилизират бактериите 
във въздуха и други вредни 
вещества.

TEM картина на пасивност, причинена от 

метаморфозата на протоплазмата на клетъчна 

мембрана (Национален университет на Сеул, 10.2010 г.)

От полярното 

свързване на водни 

молекули във въздуха 

се генерират (+)(-) 

йонни клъстери

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5

Йоните обграждат 

множеството вредни 

вещества като 

микроби, бактерии и 

вируси

Протичащата 

химическа реакция 

произвежда OH 

радикали

OH радикалите 

реагират с 

вредните 

вещества

Веществата се 

трансформират във 

водни молекули и 

оставят въздуха в 

помещението свеж

Йонизатор

Над 2 милиона клъстера от поляризирани йони осигуряват 99% 
стерилизация за получаването на по-чист и безопасен въздух. 
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Условия на теста

Пространство: 52 m3  Камера  /  Бактерии: E.coli_Colon Bacillus

Обороти на вентилатора: Високи / Стайна температура и влажност    

Антибактериална защита

99%
Стерилизация

Athena

Бактерии

Colon Bacillus 100%

Корейска администрация
за храни и лекарства 

(2010)

Pseudomonas
Aeruginosa 99.9%

Pneumonia 98.7%

Salmonella 99.5%

MRSA 99%

Национален университет в 
Сеул, Корея (2011)

Encephalomeningitis 95%

H1N1 96%

Adeno Virus 96%

Автоматично почистване

Вътрешността на климатика  
се подсушава автоматично 
след употреба

Функцията за йонна 
стерилизация отстранява 
микробите и плесените 

Вътрешността на климатика се поддържа чиста 

с подсушаването на топлообменника, след което 

вътрешността му отново се стерилизира с наноплазмени 

йони. 

Конвенционален

Автоматично почистване

Основните причини за миризмите в 
климатика са плесените и бактериите в 
топлообменника, които се саморазвъждат, 
когато топлообменникът е влажен. 

Функцията за автоматично почистване 
подсушава топлообменника, за да 
предотврати развъждането на плесени и 
на бактерии. Тя отстранява миризмите 
от климатиците и спестява на 
потребителите дискомфорта на честото 
почистване на филтъра.

Конвенционално в сравнение с 
автоматично почистване

Утвърден със сертификати списък

Бактерии

Staphylococcus 99.8%
Корейски институт по 
строителни материали

Salmonella 97.97%

Университета Обърн, САЩ

Campylobacteria 81.2%

Алерген     Алерген 96.09%

Безопас-
ност

Оценки на остри 
токсични инхалации

Отровни
Корейски лаборатории за 

съответствие (2010)

Новаторските и разнообразни функции на Plasmaster на LG са тествани и сертифицирани от различни световноизвестни организации. 

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики

*

*

*

*
*

*

*
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Athena AthenaArtCool ArtCoolDeluxeDeluxe DeluxeDeluxe NOVA EconoNOVA

Системата за плазмено пречистване на въздуха може да намали микроскопичните замърсители и праха. 
Този филтър премахва домашните акари, микро прах и следите от кожа на домашните любимци, за да предпази 
потребителя от симптомите на алергии и астма.

Филтър

При улавянето им в 
електрическо поле 
микроскопичните прахови 
частици биват изгаряни и 
отстранявани.

Как работи това 

Миризми

Прахови 
частици

ЙонизиранеЗамърсен въздух

Зареждане на праховите 

частици (+)

Разлагане на миризмите

Филтриране на праха от 

електростатичните сили 

Филтриране Чист въздух

Филтър за предварителна филтрация

Лесен за отваряне Лесен за почистване

Лесно сваляща се решетка: Лесният за боравене капак, 

покриващ климатика от горе до долу, улеснява значително 

почистването му.

Лесно почистващ се филтър: Филтърът е конструиран 

така, че да улеснява както боравенето с него, така и 

почистването му, което води до удължената му употреба. 

Филтърът за предварителна 
филтрация улеснява почистването на 
блока на климатика.

Лесната за поддръжка мощна плазмена система за филтрация на 
климатиците на LG предпазва потребителя от миризми и от всякакви вредни 
вещества във въздуха. 

Филтър за 
предварителна 
филтрация

Plasmaster  
филтър

Филтър

Перфектна грижа за здравето

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики
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Филтриращата система на климатиците на LG е с уникална 
конструкция и е сертифицирана за своята функционалност 
от световноизвестни институции. Тя работи като невидим 
майстор, за да осигури възможно най-чистия и надежден 
въздух за потребителя. 

Антивирусен и антиалергичен филтър

Антивирусният и антиалергичен филтър на LG блокира вирусния протеин 
hemagglutinin-neuraminidase, който се активира, когато вирусът се отдели от 
клетката гостоприемник, за да се разпространи.

Филтър на вируси

Вещество, контролиращо протеина

Апатитно и органично / неорганично свързващо вещество

Вирус

Алерген

Вирусът се улавя 

от филтъра

Алергенът се улавя 

от филтъра

Апатитното и органично / неорганично 

свързващо вещество влиза в контакт с 

алергена и го улавя 

Мембраната на вируса се унищожава 

от агента

Пречистен въздух

Пречистен въздух

Антивирусният и антиалергичен филтър е научно 

доказано средство за деактивиране на вирусите, които 

носят риск за здравето, включително и за грип от тип A 

(H1N1).

Противоалергичен 
филтър 

Пасивиране на вирусния 
протеин

Сертифицирано 

от Британската 

фондация за алергии

(2009.01)

Сертифицирано от 

Института 

Китасато 

Филтрираща система тип пчелна пита

Противоалергичен 

филтър, който 

е с покритие 

от вещество 

за разлагане на 

алергените

Филтър тип  
пчелна пита

Стерилизиращ 

филтър с антивирусно 

покритие

Филтър на 
миризми

Антивирусен и антиалергичен филтър

Осигурявайки максимална повърхност с минимум материал, „пчелната пита” е най-
ефективният дизайн, който създава максимална филтрираща повърхност, като 
едновременно с това е със стабилна и балансирана конструкция. 

Етап 1

Етап 1

Етап 2

Етап 2

Етап 3

Етап 3

Филтрираща  
система тип  
пчелна пита

Перфектна грижа за здравето

Изпитание за ефективността на филтъра на LG 

за грип A (H1N1), извършено в Изследователския 

център за екология КИТАСАТО, Япония

0 часа 24 часа

0%
Стерилизация

99.9%
Стерилизация

Антивирусен и 
антиалергичен

филтър

Вируса AH1N1 Вируса AH1N1
3,500,000 3,500

Около Около 

(Само антиалергичен филтър)
Athena Athena ArtCool Deluxe NOVA

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики

NOVA
(Сам

Deluxe



20 21

5.6 min.

Как постигнахме толкова мощна производителност

С редуциране на вторичното завихряне, което намалява 

въздушния поток на отвора за изходящ въздух, въздушният 

поток става още по-бърз, а количеството въздух се 

увеличава до най-високата си стойност от 15,5 m3/min.

Оптимизираната конструкция на отвора за изходящ въздух увеличава скоростта на 
вътрешната циркулация с около 20%.

Постигането на зададената температура е 3 пъти по-бързо в сравнение с другите 
климатици. 

Форсирано охлаждане

Форсираното охлаждане разпръсква равномерно с висока скорост въздуха, за да 

гарантира, че помещението се охлажда оптимално само за 5-6 минути.

Оптимизираната конструкция на изхода 
за въздух осигурява силен въздушен 
поток, който охлажда помещението с 5 
градуса само за 5-6 минути. 

Оптимизиран въздушен поток

Форсирано 
охлаждане

Athena

6-стъпкова вертикална клапа 5-стъпкова хоризонтална жалуза

Посоката на хоризонталната клапа може да бъде настройвана от стъпка 1 до стъпка 6, при напълно 
автоматично насочване на въздушната струя. С тази функция някои зони могат да бъдат охладени много по-
бързо.

Посоката на вертикалната жалуза може да бъде настройвана от стъпка 1 до стъпка 5, наляво и надясно, при 
напълно автоматично насочване на въздушната струя. С тази функция климатикът също може да охлажда някои 
зони за много кратък период от време.

Четирипосочно насочване на въздушната струя осигурява оптимизиран въздушен поток, независимо от мястото 
ви в помещението.

Четирипосочното насочване на клапите разпръсква 
студения въздух бързо и ефикасно към всеки ъгъл на 
помещението под формата на всеобхватен въздушен 
поток. 

Оптимизиран въздушен поток

Климатиците на LG доставят хладен въздух към всеки 
ъгъл на помещението. Функцията за четирипосочното 
насочване на въздушната струя издухва бързо и ефикасно 
въздуха в множество посоки.

16˚ 
Хоризонтално

течение

Оптимизиран въздушен поток

Оптимизиран въздушен поток

Четирипосочно насочване 
на въздушната струя

Athena ArtCool DeluxeDeluxe NOVANOVA

По-бързо охлаждане

Инвертор H09MW

Обикновен модел с включване/ изключване

Зададена 
Темп.
26° С

33° С

Време

Темп.

пъти
по-бързо3

Условия на теста 

Външна температура: 35°C
Температура в помещението: 26°C
Зададена температура: 26°C
Режим на въздушен поток: Голям

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики

5,6perc
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Отопление

Използвайте повече и спестете повече с високоефективната система 
на LG за термопомпи и инверторната технология. LG изпълнява 
обещанието си за топлинен комфорт. 

Заради енергоспестяващите си ефекти, продуктите, работещи на принципа на термопомпата, 
напоследък започнаха да привличат голямо внимание. В действителност с термопомпените 
инверторни продукти се постига значително по-голяма енергийна ефективност, отколкото при 
блоковете с постоянни обороти и без инвертор. В резултат на това инверторните продукти на LG 
ще ви помогнат да спестите до 66% повече електроенергия в режим на отопление. В допълнение 
на това, когато използвате енергийно ефективен инверторен продукт, вие вече не трябва да се 
притеснявате за вредните емисии на въглероден двуокис.

Инверторна технологияЕфективна термопомпена система

Термопомпите на LG спестяват до 80% повече 

електроенергия от електрическите нагреватели.

Електрически нагреватели

Консумация на 
електроенергия

Консумация на 
електроенергия

Термопомпа на LG

Инверторен модел: H12MW
Конвенционален модел: LS-H1254DA0
Консумирана електроенергия за достигане на 
зададената температура
Условия на теста – Външна температура: 7°C / 
Зададена температура: 23°C

Икономия на енергия в режим на отопление

100%

26%

ИнверторКонвенционален

Икономия

74%
Икономия
на енергия

Висока 
ефективност

4.0 kW

0.8 kW

80%
по-

ефективен

Инверторен модел: H12MwW
Условия на теста – Външна температура: 7°C 
Условията на теста приемат използване на електрически нагреватели с общо предназначение и с 
консумация на електроенергия от 1000 вата.

Докато за излъчване на над 4.0 киловата топлинна енергия е необходимо паралелно да работят четири електрически 
нагревателя, за същото отопление е нужен само един инверторен климатик на LG, който ще консумира само 0.8 
киловата. 

4.0 kW изходна мощност при отопление

4.0 kW изходна мощност при отопление

Уникални характ
ерист

ики

LS-H1254DA0 H12MW

Уникални характ
ерист

ики
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Отопление

Оптимизиран въздушен поток

Вертикален въздушен поток

Лесно управление  
на въздушния поток

6 стъпки по вертикала  
и 5 стъпки  по хоризонтала

Мощен 12 М въздушен поток

70°
Вертикален 

въздушен  
поток

Климатиците на LG отопляват по-голямо пространство за 
по-кратък период от време и създават топла и комфортна 
жилищна среда. 

В режим на отопление клапата 
насочва затопления въздух надолу, за 
да поддържа приятна и балансирана 
температура в помещението.

Климатиците на LG могат автоматично 
да разпределят въздуха в 4 посоки.

6 стъпки по вертикала / по-голям обхват 
на въздушния поток
5 стъпки по хоризонтала / балансирано 
разпределение на въздушния поток към 
далечните ъгли 

Новите по-големи вентилатори на LG 
ви позволяват да усещате въздуха 
от 12 метра. Това означава, че 
отоплението е бързо и мощно, което 
ви затопля по-скоро. (Предлагани 
модели: CS18AQ/CS24AQ)

Контролът на насочване на въздушното течение позволява задаване на посоката на 

въздушния поток в зависимост от мястото на климатика.

12
Въздушен 

поток

M

Форсирано 
отопление 

Бързото затопляне на помещението е възможно с постигане на желаната 

температура на помещението за по-кратък период от време. 

Мигновен комфорт

-15-25 -10 -5 24

Външна температура (°C)

Конвенционален

НовСамо за северни страни

Голям диапазон на отопление

С по-големия си работен обхват инверторните климатици на LG, работещи в 

режим на отопление, ще затоплят помещението ви ефективно и ефикасно, даже 

и при екстремни външни температури.

Студена 
зона

Нискотемпературна 
област

Уникални характ
ерист

ики

Постигането на зададената температура е 6,3 пъти по-бързо в сравнение с другите 
климатици. 

Бързо затопляне

Зададена 
температура

20°С

Време

Темп.

12°С
пъти

по-бързо

6.3

Инвертор H09MW

Конвенционален модел с включване/изключване

Условия на теста 

Външна температура: 7°C

Температура в помещението: 12°C

Зададена температура: 20°C

Режим на въздушен поток: Голям

Уникални характ
ерист

ики
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ArtCool

Без наличие на отделен светлинен индикатор, деликатният 

светодиоден индикатор е видим само когато климатикът работи.

С плавното насочване на клапата елегантността на стила е 

значително подобрена 

Блясъкът и яркостта се поддържат за дълъг 

период от време без наличието на петна или 

избледняване

Елегантен дисплей с интелигентна, осветена в бяло 

гарнитура

Привлекателен дизайн по цялото протежение на 

уреда

Деликатна, но мощна конструкция, гарантираща 

дълготрайна стабилностОтвор за входящ въздух с уникалната форма на пчелна 

пита

Закалено стъкло

Светодиод с голяма 
интензивност

Отвор за входящ въздух под 
формата на пчелна пита

Елегантно насочване Дискретен дисплей Линия на насочване на потока

Хромирани лайсни

Стилен 
дизайн

 

Изискана форма
Изваян преден капак

Athena

Дизайнът на климатиците на LG е стилен и отличителен. Мислете за тях не като за 
климатици, а като за предмети, които ще украсят вашата всекидневна. 

Уникални характ
ерист

ики

Уникални характ
ерист

ики
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Лесен 
монтаж

По-голямо място и капак за тръбите и дренажните 
маркучи.

Допълнителен широк капак за фиксиране на тръбния 
 сноп

За по-лесен монтаж мястото за тръбите е с 45% по-
широко от това на предишни модели климатици

Климатиците Libero са съвместими като 
вътрешни тела на инверторната система LG 
Multi, което е полезно при администриране на 
складове

Климатиците на LG са конструирани за по-лесен и ефикасен монтаж 
независимо от околната среда и броя на участниците в монтажа. 

Демонтажът или допълнителното укрепване на блока са 
ненужни, което се дължи на подвижното дъно на шасито 
и на фиксатора 

С патентования фиксатор на LG монтажът може да се 
извърши само от един човек.

Гравираната на плочата инструкция също помага 
за лесния монтаж, защото не налага четене на 
ръководството за монтаж

Перфектна изработка
По-голямо пространство за 
тръбите

Свалящ се долен капак

Повдигнат сервизен кран Поддържаща скоба за монтаж

Съвместим с инверторната система Multi

Подобрена монтажна плоча

Уникални характ
ерист

ики

Помощната скоба осигурява достатъчно място 
между стената 
и тялото, 
което улеснява 
монтажа. 

LGКонвенционален LGКонвенционален
LGКонвенционален

 

2.5 Kw     3.5 Kw     5.3 Kw     7.0 Kw

Deluxe

2.5 Kw     3.5 Kw     5.3 Kw     7.0 Kw

2.5 Kw     3.5 Kw     5.3 Kw     7.0 Kw

Уникални характ
ерист

ики

6-8mm 1-2mm

100% 145%

145mm
165mm

25˚

Пространството за тръбите е много по-
голямо от това на конкурентите, което 
улеснява целия процес по монтажа. 

Монтажната плоча на LG е по-
широка и е модифицирана с цел да се 
намали времето за монтаж.

При нужда долният капак 
може да се сваля, 
което улеснява 
монтажа.

По-широкият капак придържа възела на 
тръбопровода и скрива неподредените 
части за вътрешното тяло, което го прави 
да изглежда чисто и подредено.

За удобния монтаж на места като балкони и за 
улесняване на достъпа до тях, местоположението 
на сервизния кран е преместено нагоре. 

За свързване в система Multi се предлагат общо 14 вътрешни тела
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Уникални характеристики

Серии модели

Галерия

Голям капацитет

S09MH
S12MH 

S30AW 
S36AW

CA09AW
CA12AW
CA18AW
CA24AW

A09AW
A12AW

CS09AQ
CS12AQ
CS18AQ
CS24AQ

E09SQ
E12SQ 
E18SQ 
E24SQ 

Plasmaster Йонизатор: Два милиона Plasmaster йони осигуряват 
пълна стерилизация на въздуха за защита на здравето и комфорта на 
потребителя. 

Филтър тип пчелна пита:  Филтърът тип пчелна пита е 
високо функционален и се сменя лесно, което го прави перфектното 
решение за филтрация на въздуха за всяка ситуация.

Plasmaster Филтър: Лесната за поддръжка и мощна плазмена филтрираща 
система на климатиците на LG защитава потребителя 
от миризми и вредни вещества във въздуха. 

Антивирусен филтър: Опасните за здравето вируси, включително на 
грип тип A (H1N1), се пасивират ефикасно.

Антиалергичен филтър: Филтриращата система премахва 
различните видове симптоми, причиняващи алергии, което е особено 
полезно за чувствителните потребители и потребителите с 
алергии. 

Пълна тишина: Уникалният нов асиметричен вентилатор на LG и 
технологията на компресорите с ниски вибрации постигнаха най-
ниското ниво на шум в света.

Форсирано охлаждане: Оптимизираната конструкция на 
изхода за въздух осигурява силен въздушен поток, който охлажда 
помещението с 5 градуса само за 3 минути. 

Четирипосочно насочване на въздушната струя: Климатиците на 
LG доставят хладен въздух към всеки ъгъл на помещението. Функцията 
за четирипосочното насочване на въздушната струя издухва бързо и 
ефикасно въздуха в множество посоки.

Стилен дизайн: Подвижен панел / Чисто отваряне/ 
Уникални форми / Конструкция с дълготрайна издръжливост / 
Кристален панел

Бърз и лесен монтаж: Перфектна изработка / по-голямо 
пространство за тръбите / подобрена монтажна плоча / подвижен 
долен капак / повдигнат сервизен кран / без зареждане / опорна скоба за 
монтаж / съвместимост с инверторните мулти системи

Изключителна енергийна ефективност: Съвременната 
инверторна технология на LG дава възможност на потребителя на 
климатика да използва повече и да спестява повече.

BLDC Електромотор: Със силен въртящ момент и с мощни 
ниодимови магнити в ротора, BLDC електромоторът осигурява 
голям обем въздух и високо статично налягане.

Асиметричен вентилатор: С намаляване до минимум на 
повърхностното налягане на перките на вентилатора при контакта 
им с въздуха, пиковият шум се намалява до ниво, което е между най-
ниските в света. 

Plasmaster Автоматично почистване:  Комплексната функция 
за автоматично почистване предотвратява образуването на 
бактерии и плесени по топлообменника.

Deluxe

Econo

H09MW
H12MW 
 

П
родукт

П
родукт

CS09AF 
CS12AF 

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн

Антиалергичен 
филтър

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC Стилен
дизайн

Четирипосочно
насочване на

въздушната струя

Плазмен
филтър

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн охлаждане

Форсирано Стилен
дизайн

Четирипосочно
насочване на

въздушната струя

Антивирусен 
филтър

Антиалергичен 
филтър

Плазмен
филтър

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн охлаждане

Форсирано Четирипосочно
насочване на

въздушната струя

я

Антивирусен 
филтър

Антиалергичен 
филтър

Плазмен
филтър

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Plasmaster
йонизатор

Филтър тип
пчелна пита

Бърз и лесен 
монтаж

Пълна
тишина охлаждане

Форсирано Стилен
дизайн

Четирипосочно
насочване на

въздушната струя

Антивирусен 
филтър

Антиалергичен 
филтър

Автоматично
почистване
Plasmaster

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн охлаждане

ФорсираноАнтиалергичен 
филтър

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Бърз и лесен 
монтаж

Стилен
дизайн
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Тип система 9K 12K
Модел вътрешно тяло H09MW H12MW
Модел външно тяло H09MW H12MW
Вътрешно тяло

Капацитет   

Охлаждане
Мин W 300 300
Номинал W 2520 3500
Max W 3800 4040

Отопление +7°C
Мин W 300 300
Номинал W 3200 4000
Max W 6000 6500

Отопление -7°C Номинал W 2700 3400

Захранване Охлаждане Номинал W 450 760
Отопление +7°C Номинал W 570 800 

E.E.R. 5.6 4.6
C.O.P. 5.6 5.0 

Енергийна стойност Охлаждане A A
Отопление A A

Годишна консумация на ел.енергия kWh 225 380

Звуково налягане

Охлаждане

“Тих” режим dBA 17 17
Ниско dBA 25 25
Средно dBA 33 33
Високо dBA 38 39

Отопление
Ниско dBA 25 25
Средно dBA 33 33
Високо dBA 38 39

Сила на шума Охлаждане Високо dBA 57 57

Въздушен дебит

Охлаждане

“Тих” режим m3/min 5.0 5.0 
Ниско m3/min 8.5 8.5
Средно m3/min 11.5 11.5
Високо m3/min 14.5 14.5
Max (Сила) m3/min 16.5 16.5

Отопление
Ниско m3/min 9.5 9.5
Средно m3/min 12.5 12.5
Високо m3/min 15.5 15.5

Ниво на изсушаване I/h 1.5 1.7

Работен ток Охлаждане Номинал A 2.3 3.5
Max A 5.5 6.0 

Отопление Номинал A 2.9 3.8
Max A 7.0 7.0 

Пусков ток Охлаждане Номинал A 2.3 3.5
Отопление Номинал A 2.9 3.8

Захранване Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Електрически предпазител A 15 15
Кабел захранване N x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Кабел захранване и комуникация N x mm² 4 x 1.0 4 x 1.0
Размери mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
Нет тегло kg 11.5 11.5
Мощност на вентилатора W 20 20
Външно тяло

Работен диапазон Охлаждане Мин ~ Max °CDB -10~48°C -10~48°C
Отопление Мин ~ Max °CWB -20~24°C -20~24°C

Звуково налягане Охлаждане Високо dBA 45 45
Отопление Високо dBA 45 45

Сила на шума Охлаждане Високо dBA 65 65
Въздушен дебит Охлаждане Високо m3/min 33 33

Тръбен път Дължина (външно/ вътрешно тяло) Мин m 3 3
Max m 20 20

Денивелация (външно/ вътрешно тяло) Max m 10 10

Тръбни връзки

Течност Външен диаметър mm 6.35 6.35
Външен диаметър inch 1/4 1/4

Газ Външен диаметър mm 9.52 9.52
Външен диаметър inch 3/8 3/8

Дренаж Външен диаметър mm 21.5 21.5
Външен диаметър inch 0.85 0.85

Хладилен агент
Вид R410A R410A
Зареден до 7.5м g 1150 1150
Допълнително зареждане g/m 20 (над 12.5м) 20 (над 12.5м)

Мощност на вентилатора W 45 45
Тип компресор Двоен ротационен Двоен ротационен
Нет тегло kg 35 35
Размери mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Обозначение

1 Решетка за изпускания въздух

2 Връзка за газова тръба

3 Връзка за тръба за течност

4 Клеморед за захранване и комуникация

5 Винт за заземяване

6 Капак на сервизен кран

(Ед.: mm)

H12MW / H09MW

H09AWU

H12AWU

H09MW  / H12MW 

H09MW / H12MW

Забележка: 1. Капацитетите се основават на следните условия  Охлаждане: Вътрешна температура 27° DB / 19° WB  /  Външна температура 35° DB / 24° WB 

                                                                                                                                Отопление: Вътрешна температура 20° DB / 15° WB  /  Външна температура 7° DB / 6° WB

                       2. Годишна консумация на електроенергия на базата на средна експлоатация от 500 часа работни часа годишно в нормални условия

П
родукт

П
родукт

Изключителна
енергийна

ефективност
Електромотор

BLDC
вентилатор

Асиметричен Plasmaster
йонизатор

Филтър тип
пчелна пита

Бърз и лесен 
монтаж

Пълна
тишина охлаждане

Форсирано Стилен
дизайн

Четирипосочно
насочване на

въздушната струя

Антивирусен 
филтър

Антиалергичен 
филтър

Автоматично
почистване
Plasmaster
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