
vnitřní jednotka    20dB venkovní jednotka 45dB

(Model C09AWR)

Vyměnitelný barevný panel

Vyměnitelný obraz

Přestože má jednotka vzhled uměleckého díla, její nová koncepce 

trojrozměrné distribuce vzduchu zajišťuje rychlé a rovnoměrné 

ochlazování místnosti, a to jak proudem upraveného vzduchu 

vycházejícího zepředu, tak i po stranách.

Trojrozměrné proudění vzduchu

20       dB

Interiérová (vnitřní) část jednotky sestávající se z ventilátoru a motoru, umožňuje v klidovém režimu co

nejtišší chod v úrovni 20dB, například model C09AWR. Toto řešení nabízí tišší a komfortnější prostředí, které Vám 

umožní soustředit se na práci. Navíc i venkovní část jednotky vyniká výrazně sníženou úrovní hluku a vibrací, 

které lze jen stěží vnímat i v případě instalace v uzavřeném prostoru.

Tichý provoz 
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dosud snadnější. 

Váš pokoj může vyzařovat eleganci s obrazem či uměleckou fotografií (vystavenými na předním panelu jednotky). 

Jednoduše řečeno, LG ARTCOOL přemění Váš pokoj na galerii. Jen na Vás bude záležet, dáte-li přednost tradičním 

malířským stylům, orientálnímu umění či fotografiím.

Snadno vyměnitelný panel jednotek ARTCOOL ve třech barevných variantách, které Vám umožní přizpůsobit 

jejich barvu barevnému provedení okolí / pozadí, je prvním svého druhu na světě. Kdykoliv si přejete změnit 

vzhled svého interiéru (ať již jde o tapety, nábytek atd., či jen proto, že Vás již omrzel vzhled samotné jednotky) 

postačí udělat jediné - vyměnit její panel. Všechny LG invertní jednotky nabízí 6 základních výhod včetně 

prémiového vyměnitelného panelu.



A09AW1 NF2  / A12AW1 NF2

2.6~3.5kW

venkovní jednotka

Klimt, Gustav(1862-1918)
„Polibek“

A09AWU UF2

A09AW1 NF2

1,300 / 2,700 /3,500

4,436 / 9,210 / 11,942 

1,300 / 3,500 /4,200

4,436 / 11,940 / 14,330

830 

960 

3.8 

4.4 

1,220-240,50

3.25 

11.10 

3.65 

A/A

35/29/25/22

48

8(283)

26(918)

1.2

1,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

600x600x146

770x545x245

15(33)

32(71)

A12AWU UF2

A12AW1 NF2

1,300 / 3,500 / 4,000

4,436 / 11,940 / 13,648

1,300 / 4,200 / 5,000

4,436 / 14,330 / 17,060 

1,090 

1,160 

4.9 

5.2 

1,220-240,50

3.21 

10.95 

3.62

A/A

39/32/25/23

48

9.5(335)

34(1,200)

1.5

1,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

600x600x146

770x545x245

15(33)

32(71)

příklady

ARTCOOL invertor Galerie 20

Pozn.: Vzhledem k naší inovační politice neustálého zdokonalování výrobků se technické údaje mohou měnit bez předchozího upozornění

Chladící výkon (min./jmenovitý/max.) W

   Btu/hod

Topný výkon (min./jmenovitý/max.) W

   Btu/hod

Příkon  chlazení W

  topení W

Provozní proud  chlazení A

  topení A

Napájení  Ø, V, Hz

EER chlazení W/W

                                                                                                           Btu/hrW 

CoP topení W/W

Třída energetické účinnosti chlazení/topení

Hladina hluku  vnitřní (max./min./klid) dB(A)±3

(akustický tlak ve vzd. 1 m) venkovní, max. dB(A)±3
3/min(CFM)

  venkovní, max. m3/min(CFM)

Rychlost odvlhčování  litr/hod

Náplň chladiva (R410a) g

SVC ventil kapalné chladivo mm(inch)

  plynné chladivo mm(inch)

Rozměry vnitřní mm

(šířka/výška/hloubka) vnější mm

Čistá hmotnost vnitřní kg(lbs)

  venkovní kg(lbs))

Modely

 VNITŘNÍ INTERIÉROVÁ ČÁST

 VENKOVNÍ JEDNOTKA


