
LG Multi V5. System doskonały



rejestruje temperaturę oraz wilgotność, a następnie, po dogłębnej analizie obciążenia związa-

nego z ciepłem jawnym i utajonym, wykorzystuje zmierzone dane do sterowania obciąże-

niem, temperaturą odparowania czy procesem defrostu. Kontrola Dual Sensing zapewnia 

użytkownikom przyjemne i komfortowe środowisko przy niskim zużyciu energii.

Najnowszy model MULTI V 5 

KONTROLA DUAL SENSING

NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ

Najwyższa na świecie sezonowa efektywność energetyczna (ESEER)

* Porównanie z modelem 10HP w trybie chłodzenia

Standard SLC

ESEER (chłodzenie)

Poprzedni model

7.54

8.13

9.15

8%
21%

Maks. ESEER 9.46
(8HP, tryb SLC)

umożliwia wszechstronną analizę warunków otoczenia w celu zoptymalizowania efekty-

wności energetycznej oraz maksymalizacji poziomu komfortu w pomieszczeniu.

Funkcja inteligentnej kontroli zapotrzebowania mocy (SLC)

Temperatura 
zewnetrzna (°C)

Niska temperatura Wysoka
temperatura

Standard
(Bez SLC)

Efektywność
Niska

wilgotność

Wysoka
wilgotność

SLC



MULTI V 5, dzięki wymiennikowi ciepła Ocean Black Fin, wysokowydajnemu wentyla-

torowi z technologią biomimetyczną i udoskonaleniu łożyska sprężarki, zapewnia na-

jwyższą niezawodność i wydajność w każdych warunkach środowiskowych.

Łożysko sprężarki 
wykonano z samosmarującego materiału PEEK (polieteroeteroketonu) stosowanego 

w silnikach lotniczych. Najnowsza inweterowa sprężarka  typu scroll posiada większą 

trwałość i niezawodność.

KONTROLA DUAL SENSING NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

NIEZAWODNA SPRĘŻARKA

Inteligentna kontrola ilości olejuŁożysko z PEEK



Zastosowanie sterowania z podwójną detekcją, częściowego odszraniania i inteli-

gentnego zarządzania olejem spowodowało udoskonalenie technologii ciągłego 

ogrzewania.

NAJWYŻSZY KOMFORT 

HiPORTMPodwójna kompresja

CIĄGŁE 

GRZANIE

Poziom hałasu niżej o 3dB(A)
Czas pracy bez odzysku oleju dłuższy o 15%



ELASYTYCZNA INSTALACJA

Jednostka 26HP 
pozwala na redukcję  

przestrzeni montażowej  

i wagi urządzenia.

POMPA CIEPŁA I SYSTEM ODZYSKU 
CIEPŁA W JEDNYM URZĄDZENIU

MULTI V 5 
pozwala na zamianę wcześniej 

zainstalowanego systemu z pompą 

ciepła na system z odzyskiem ciepła, 

co umożliwia zmianę przeznacze-

nia budynku lub jego przebudowę 

poprzez wykonanie prostej instalacji 

orurowania.



ELASYTYCZNA INSTALACJA INTELIGENTNE STEROWANIE

Funkcja zarządzania energią MULTI V 5 umożliwia analizę dotychczas zebranych 

danych w celu uprzedniego prognozowania zużycia energii i zapobiegania, poprzez 

systematyczną regulację wydajności, przekraczaniu miesięcznych planów jej zużycia.

DOSTĘPNE MODELE
10 20 30 40 50 60 70 80 90 96(HP)

8~12HP

8*
28~48HP

50~72HP

Zapewnia wydajność do 12HP dla małych jednostek zewnętrznych

6*
14~26HP
Zapewnia wydajność do 26HP dla pojedynczych jednostek

Zapewnia wydajność do 96HP w kombinacji

74~96HP
16*

8

12*

* Wzrost wydajności [HP] w porównaniu z poprzednim modelem

Zużycie energii 
(kWh)

Wartość
docelowa
(zadana)

5 10 15 20 25 30 Dzień

Zarzadzanie 
oparte na 
rzeczywistym 
zużyciu

Zarządzanie oparte  
na miesięcznym  
przewidywalnym zużyciu

Oszczędność
energii

Zużycie
prognozowane

Zużycie
rzeczywiste


