
Моноблок



Като водещ  доставчик на 
отоплителна техника, продуктовото 
портфолио на LG се състои от 
широка гама обновяеми енергийни 
системи с голяма енергийна 
ефективност, осигуряващи 
подходящи решения за отопление 
за всяко приложение и изискване.

Нашата  
визия
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THERMA V е система на LG, използваща технологията с 
термопомпа  въздух към вода, специално създадена за прилагане 
при ново строителство и реконструирани сгради по съвременна 
енергоспестяваща технология за отопление на LG .

THERMA V може да се използва за множество решения за 
отопление - от подово отопление, до подаване на гореща вода с 
множество източници на топлина.

ПРИЛОЖЕНИЕ С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Какво представлява 
LG THERMA V?

РАДИАТОР ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ ГОРЕЩА ВОДА Моноблок

75%

25% Външен въздух

ИЗТОЧНИК НА ВЪЗДУХ
  Безплатна енергия
  Зелена енергия
  Достъпна енергия

Отопление
Гореща 

вода
Охлаждане

THERMA V предлага най-доброто решение за битово отопление и топла вода чрез инверторна технология на LG. 
Продуктът е 4 пъти по-енергоефективен, отколкото системата с котел тъй като поглъща енергия от външната 
околна среда.
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THERMA V на LG е създаден 
да предложи несравними 
преимущества за клиентите, като 
енергоспестяване, удобство, 
лесно управление и обслужване 
чрез прилагане на съвременни 
технологии.

Инверторната технология на LG 
осигурява отлична енергийна 
ефективност с оптимални 
компоненти, като водна помпа, 
топлообменнк и вентилатор. 

Нещо повече, технологията за 
управление на налягането осигурява 
стабилен  отоплителен капацитет 
при ниски външни температури 
и достига зададената вътрешна 
температура без затруднения.

Различните типоразмери,  
all-in-one -, Black fin покритието 
на топлообменника  и лесните за 
използване функции допринасят за 
професионалната репутация, както 
и за задоволството на крайните 
клиенти, които могат да се насладят 
на пълната гама продукти на LG от 
5kW до 16 kW отоплителен капацитет.

ЗАЩО LG 
THERMA V?

Бележка 
1. От 26 септември 2019 г. ще се предлага етикет A+++.  

До тогава етикетът ще остане A++. 

04



05



Моноблокът THERMA V е напълно оборудван, при което 
вътрешното и външното тяло са комбинирани в един 
модул. Следователно няма нужда от тръби за хладилен 
агент, тъй като вътрешният модул  е разположен отвън.
Нещо повече, допълнителните елементи от водната 
страна, като топлообменник, разширителен съд, водна 
помпа, са фабрично инсталирани в уреда.

МОНОБЛОК КОНЦЕПЦИЯ

ЕНЕРГИЙНО ОБОЗНАЧАВАНЕ

PHE
(Пластинен 

топлообменник)

Водна помпа  
клас А

Разширителен 
съд

Елементи по водната част, 
включени в моноблока

Външен 
модул Вътрешен 

модул

Тръбен път  
с хладилен агент

Отлична ефективност
•  Висока енергийна ефективност  

(SCOP 4.45 / A+++)
• Отлична работа при ниска околна 

температура (100% при -7°C)
• Широк оперативен диапазон
• Намалено ниво на шума
• НОВ революционен спирален 

компресор
• Flash Gas Injection

Удобство за 
потребителя
•  Нов интерфейс
•  Wi-Fi решение на LG (Smart ThinQ)
• 2-отоплителни кръга
• Различни опции за управление на 

температурата

Лесен монтаж и 
поддръжка
• Концепция „всичко в едно“
 (Няма тръби за хладилен агент)
• Лесно пускане в експлоатация чрез 

компютър
 LG конфигуратор за лесен и точен  

избор на модел

МОНОБЛОК

* Модел 16kW 1Φ

Бележка
1. От 26 септември 2019 г ще се предлага етикет A+++.  

До тогава етикетът ще остане A++.
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ПРОДУКТОВА ЛИНИЯ
Капацитет (kW) Фаза 5 7 9 12 14 16

THERMA V
Моноблок

1Φ

HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33

3Φ

HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33
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Решение за отопление за 
бъдещо строителство от LG

(Термопомпа въздух към вода)

Нашите продукти за отопление осигуряват по-екологични и по-енергийно ефективни решения за 
отопление на вашия дом и офис чрез непрекъснато проучване и развитие на „зелени“ енергийни 
технологии, като охладителен агент R32, AWHP и революционните спираловидни компресори.

Решението за битово отопление на LG (Therma V ) може да се справи едновременно с 
отопление на помещението  и да осигури топла вода за вашите нужди. В сравнение с 
обикновената система с котел е по-ефективно и намалява емисиите на СО2, тъй като използва 
възобновяема енергия от външния въздух. Нещо повече. Тези екологични решения могат да се 
съчетаят с множество системи за интелигентно управление, като ThinQ.

Соларен модул

Сървър на ThinQ
(Битова гореща вода)

Дистанционно управление

Гореща вода

Средна температура(Радиатори)

Подово отопление

Сървър на 
ThinQ

LG SmartThinQ

Моноблок
(5/7/9/12/14/16 kW)
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Системата за управление на LG осигурява множество решения, които спестяват оперативни 
разходи и предлагат ефективно енергоуправление. Стандартното дистанционно управление 
II със съответните принадлежности предлага не само прост интерфейс за улесняване на 
контрола, но и разнообразна информация и функция за управление.

• Мобилно приложение на LG Управление (ThinQ)
• График на работата
• Проверка за грешки

• 4,3" цветен дисплей
• Лесен за използване 
 интерфейс
• Множество езици

• Годишен работен график
• Хронология на работата
• Лесно пускане в експлоатация

• Проверка на енергоконсумацията
• Проверка на енергията за създадената  

топлина
• Годишна тенденция

• Интерфейс за термостат 
 на трети страни
• Управление на ВКЛ./ИЗКЛ.  

и работния режим
• Наблюдение на работата 
 и състоянието на грешка

МОБИЛНО  
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРФЕЙС ЕНЕРГИЕН МОНИТОР

Индивидуално 
управление

СУХ КОНТАКТ ЗА 
ТЕРМОСТАТ
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НАМАЛЕНО НИВО НА ШУМА

РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМПРЕСОР

FLASH GAS INJECTION

Сравнение на нивото  
на звуковото налягане

Vapor Injection
• Температурата на изпусканите 

газове от компресора е много 
висока (160°C)

• Неизправности в инжекционния 
цикъл и работата на компресора 
при логика за защита

Vapor Injection 
с незабавно 
изпаряване
• Температурата на 

изходящите  газове от 
компресора е под 110°C

• Добра работа на 
инжекционния цикъл

Отлична ефективност

• Спирален компресор с проста структура
• Висока ефективност (ниско натоварване  

при ниска скорост) 
• Нисък шум (възможна е висока скорост)
• Подобрено движение на спиралата
• 20% намаление на теглото (в сравнение с 

обикновен компресор)

Революционен спирален компресор

40dB(A)

Библиотека Разговори Моноблок 
R32

(5/7/9 kW)

Моноблок  
R32

(12/14/16 kW)

Офис Метро

55dB(A)
52dB(A)50dB(A)

55dB(A)

75dB(A)

Използва се спирален компресор от нов тип за висока 
ефективност и надеждност. Този тип компресор е по-
съвременен, в сравнение с обикновения спирален 
компресор, особено след подобряване на движението 
на спиралата при накланяне. Нещо повече. Работният 
диапазон на компресора е подобрен в сравнение с 
предишния модел.

Моноблокът R32 намалява нивото на шума в сравнение с 
предишните модели. 

Ако се използва охладителен агент R32, е много важно да се управлява правилно температурата на изходящите газове на 
компресора. При моноблока R32 технологията с FLASH GAS INJECTION с незабавно изпаряване се прилага ефективно за 
управление на температурата на изпусканите газове на компресора. В резултат на тази технология диапазонът на работа при 
отопление се разширява и ефективността на отоплението при ниска околна температура се подобрява.

Горна  
секция за 

компресиране

Двигател

Двигател

Масло Масло

Долна  
рама

Долна  
секция за 

компресиране

Секция за 
компресиране

Обикновен спирален 
компресор

Нов тип спирален 
компресор

Нов тип 
секция за 

компресиране

Преобразовател 
на вътрешната 
температура

Пара

160°C Под 110°C

Светкавица

Кондензатор Кондензатор

Изпарител
Изпарител

Температура 
на изключване

Преобразовател  
на вътрешната  
температура
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Отлична ефективност

РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

• Включен термостат: При удовлетворяване на едно от условията за температура на въздух или вода
• Изключен термостат: При едновременно удовлетворяване на условията за температура в помещението и 
температурата на водата

① Управление на температурата на изходящата вода

② Управление на температурата на входящата вода

③ Управление на температурата на въздуха в помещението

④ Едновременно управление на въздуха в помещението и температурата на водата

ШИРОК ОПЕРАТИВЕН ДИАПАЗОН

Възможни са различни опции за управление на температурата с цел удобство и комфорт за потребителя. Особено за 
европейския стил на живот, при който се предпочита термичен комфорт, е добавена функция за едновременно управление на 
въздуха в помещението и температурата на водата.

Благодарение на изходящата температура на водата до 65°C, може напълно да се покрие диапазона от среднотемпературни 
радиатори. В резултат моноблокът R32 се предпочита при случаи на замяна, както и при случаи с нови радиатори.

Настояща температура
(Въздух в помещението)

Настояща температура
(Вода)

Целева температура

Температура на изключване  
на термостата

Температура на включване  
на термостата

Температура на включване  
на термостата

Време

Време

Температура 
на изключване

Целева температура

Изключен 
термостат

Включен  
термостат

Изключен 
термостат
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НОВО ДИСТАНЦИОННО УПРПАВЛЕНИЕ

Първокласен дизайн
Нов, съвременен дизайн с 4,3 инчов цветен LCD дисплей
Капацитивен сензорен бутон (специален бутон за вкл./изкл. 
на LED)

Интуитивен интерфейс
Информацията се показва с проста графика, икона и текст
Лесен за използване бутон за навигация

Повече енергия
Автоматично управление по метеорологични условия и 
време

Удобни функции
Оптимизирана логика за задаване на график   
 •   Задаване на периода, датата, времето за вкл./изкл, 

работния режим, целевата температура
Лесни упътвания за монтаж (както е: цифров код, как да 
бъде: дума)

Удобство за потребителя

Моноблок системата R32 е надградена с дистанционно управление от нов стандарт.
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Удобство за потребителя

WI-FI РЕШЕНИЕ НА LG 

Проста работа при различни функции

• Вкл./Изкл.
• Избор на работен режим
• Настояща температура
• Зададена температура
• Резервиране на вкл./изкл.
• Наблюдение на енергията

Задължителна принадлежност: PWFMDD200 (LG Wi-Fi модем) и 
PWYREW000 (10m удължителен свързващ кабел между THERMA V 
и Wi-Fi модула) 

Достъп до THERMA V навсякъде и по всяко време

  Потърсете „LG Smart ThinQ” в Google Мarket или App Store и изтеглете приложението.

13



Лесен монтаж  
и поддръжка

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Концепция „всичко в едно“

PHE
(Пластинчат 

топлообменник)

Водна помпа 
от клас А

Разширителен 
резервоар

Елементи  по водната част,  
включени в моноблока

• LG предлага напълно оборудван моноблок THERMA V, чиито допълнителни компоненти от водната страна са включени 
в пакета.

• Не е нужно да се прокарва тръби за хладилен агент. Лесен и бърз монтаж.

Водна помпа

Разширителен резервоар

Въздушен вентил

PHE
Превключвател  

на потокФилтър

Моноблок
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Лесен монтаж  
и поддръжка

ЛЕСНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЛЕСНА И БЪРЗА ПОДДРЪЖКА

Предварителни настройки  

Регистриране на данните

•  Дата и време 
• Работен режим (охлаждане, отопление, гореща вода, автоматично)
• Настройване на температурата 
• Температура на входа/изхода
• Температура на въздуха в помещението 
• DHW (Работно състояние / Целева температура / Настояща температура)
• Работно състояние на външното тяло
• Състояние и код за грешка

• Въз основа на информацията за обекта монтажниците могат да подготвят предварителни настройки с LG Heating 
Configurator и да запишат данните на  карта с памет в офиса.

• На обекта монтажниците лесно могат да поставят картата с памет от задната страна на дистанционното управление, за 
да активират конфигурационните данни.

•  Дистанционното управление може да съхранява до 50 хронологични елемента, като улеснява разпознаването при 
неправилно функциониране или неизправности

Офис на монтажника В дома на  
потребителя
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Сезонна енергия

МОНОБЛОК

Описание Модул HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Отопление на 
пространство
(В съответствие с 
EN14825)

Средна 
температура на 
изхода за вода 
35°C

SCOP 4,45 4,45 4,45 

Номинален топлинен 
изход (По отношение на Р) kW 6 6 6 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
пространства (ŋs)

% 175 175 175 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
пространства Клас

A+++1) A+++1) A+++1)

Годишна консумация на 
енергия kWh 2551 2668 2784 

Средна 
температура на 
изхода за вода 
55°C

SCOP 3,12 3,12 3,12 

Номинален топлинен 
изход (Според Р) kW 6 6 6 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
пространства (ŋs)

% 122 122 122 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
пространства Клас

A+ A+ A+

Годишна консумация на 
енергия kWh 3638 3638 3638

Бележка
1. От 26 септември 2019 г ще се предлага етикет A+++. До тогава етикетът ще остане A++.

HM051M.U43
HM071M.U43
HM091M.U43

65°C A+++

011-1W0243

МОНОБЛОК
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Бележка
1. Поради политиката на новаторство, някои от спецификациите могат да се променят без предизвестие.
2. Размерът на кабела трябва да съответства на местното и национално законодателство. За дизайна и монтажа на 

електрическите вериги вижте главата „Електрически характеристики“. Особено важно е да направите справка при 
избор на захранващ кабел и верижен прекъсвач.

3.  Стойностите на звуковото ниво са измерени в камера за измерване на шума в съответствие със стандарта. 
Следователно те зависят от околните условия и обикновено стойностите при реалната експлоатация са по-високи.

4. Работата е в съответствие с EN14511.
5.  Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове.
6. LWT: Температура на изходящата  вода, OAT: Температура на външния въздух

Спецификации на продукта
Описание Модул HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Номинален 
капацитет

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 5,50 7,00 9,00 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 5,50 5,50 5,50 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 3,30 4,20 5,40 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 5,50 7,00 9,00 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 5,50 7,00 9,00 

Номинално 
захранване

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 1,22 1,56 2,15 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 2,04 2,04 2,04 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 0,94 1,20 1,54 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 1,20 1,56 2,14 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 1,96 2,59 3,46 

COP Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C 4,50 4,50 4,18 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C 2,70 2,70 2,70 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C 4,60 4,50 4,20 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C 2,80 2,70 2,60 

Оперативен 
диапазон

Отопление

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 65

Страна за въздух °C -25 ~ 35

Охлаждане

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 5 ~ 27

Страна за въздух °C 5 ~ 48

Битова гореща вода Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 80

Хладилен агент

Тип R32
GWP (Потенциал за 
глобално затопляне) 675

Зареждане
kg 1,4

TCO2eq 0,95

Компресор
Количество EA 1

Тип Scroll
Дебит на  водния 
поток Номинален LPM 14,4 20,1 25,9

Тръбни връзки Воден кръг
Вход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Изход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Размери Модул Ш x В x Д mm 1239 × 907 × 404

Нетно тегло Модул kg 96
Ниво на звуковото 
налягане Отопление Номинален dBA 60

Захранване

Фаза / Честота / 
Напрежение F / Hz / V 1 / 50 / 220-240
Максимален 
протичащ ток A 23

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
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Сезонна енергия

МОНОБЛОК

Описание Модул HM121M.U33
HM123M.U33

HM141M.U33
HM143M.U33

HM161M.U33
HM163M.U33

Отопление на 
пространство
(В съответствие с 
EN14825)

Средна 
температура 
на изходящата 
вода 35°C

SCOP 4,45 4,45 4,45 

Номинална  отоплителна 
мощност (Номинален) kW 10 11 11 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
помещенията (ŋs)

% 175 175 175 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
помещенията Клас

A+++1) A+++1) A+++1)

Годишна консумация на 
енергия kWh 4642 4875 5103 

Средна 
температура 
на изходящата 
вода 55°C

SCOP 3,18 3,18 3,18 

Номинална отоплителна 
мощност (според P) kW 12 12 12 

Сезонна ефективност 
при отопление на  
помещенията (ŋs)

% 124 124 124 

Сезонна ефективност 
при отопление на 
помещенията Клас

A+ A+ A+

Годишна консумация на 
енергия kWh 7795 7795 7795 

Бележка
1. От 26 септември 2019 г ще се предлага етикет A+++. До тогава етикетът ще остане A++.

HM121M.U33
HM141M.U33
HM161M.U33

HM123M.U33
HM143M.U33
HM163M.U33

65°C A+++

011-1W0244

МОНОБЛОК
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Спецификации на продукта
Описание Модул HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33

Номинален 
капацитет

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 12,00 14,00 16,00 

LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 12,00 12,00 12,00 

LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 11,00 12,00 13,80 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

Номинално 
захранване

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 2,61 3,11 4,00 

LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 4,29 4,29 4,29 

LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 3,13 3,42 3,94 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 3,04 3,26 4,00 

LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 5,19 5,38 6,40 

COP Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C 4,60 4,50 4,00 

LWT 55°C при външна 
температура  7°C 2,80 2,80 2,80 

LWT 35°C при външна 
температура 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C 4,60 4,30 4,00 

LWT 7°C при външна 
температура 35°C 2,70 2,60 2,50 

Оперативен 
диапазон

Отопление

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 65

Страна за въздух °C -25 ~ 35

Охлаждане

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 5 ~ 27

Страна за въздух °C 5 ~ 48

Битова гореща вода Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 80

Хладилен агент

Тип R32
GWP (Потенциал за 
глобално затопляне) 675

Зареждане
kg 2,4

TCO2eq 1,62

Компресор
Количество EA 1

Тип Scroll
Дебит на  водния 
поток Номинален LPM 34,5 40,3 46,0

Тръбни връзки Воден кръг
Вход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Изход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Размери Модул Ш x В x Д mm 1239 × 1450 × 404

Нетно тегло Модул kg 130
Ниво на звуковото 
налягане Отопление Номинален dBA 63 

Захранване

Фаза / Честота / 
Напрежение F / Hz / V 1 / 50 / 220-240

Максимален 
протичащ ток A 35

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Бележка
1. 1 Поради политиката на новаторство някои от спецификациите могат да се променят без предизвестие.
2.  Размерът на кабела трябва да съответства на местното и национално законодателство. За дизайна и монтажа на 

електрическите вериги вижте главата „Електрически характеристики“. Особено важно е да направите справка при 
избор на захранващ кабел и верижен прекъсвач.

3.  Стойностите на звуковото ниво са измерени в камера за измерване на шума в съответствие със стандарта. 
Следователно те зависят от околните условия и обикновено стойностите при реалната експлоатация са по-високи.

4.  Работата е в съответствие с  EN14511.
5.  Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове.
6.  LWT : Температура на изходащата вода, OAT : Температура на външния въздух
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Бележка
1. Поради политиката на новаторство, някои от спецификациите могат да се променят без предизвестие.
2.  Размерът на кабела трябва да съответства на местното и национално законодателство. За дизайна и монтажа на 

електрическите вериги вижте главата „Електрически характеристики“. Особено важно е да направите справка при 
избор на захранващ кабел и верижен прекъсвач.

3.  Стойностите на звуковото ниво са измерени в камера за измерване на шума в съответствие със стандарта. 
Следователно те зависят от околните условия и обикновено стойностите при реалната експлоатация са по-високи.

4.  Работата е в съответствие с  EN14511.
5.  Този продукт съдържа флуоринирани парникови газове.
6.  LWT : Температура на изходящата вода, OAT : Температура на външния въздух

Спецификации на продукта

Описание Модул HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

Номинален 
капацитет

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 12,00 14,00 16,00 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 12,00 12,00 12,00 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 11,00 12,00 13,80 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 14,00 14,00 16,00 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

Номинално 
захранване

Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C kW 2,61 3,11 4,00 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C kW 4,29 4,29 4,29 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C kW 3,13 3,42 3,94 

Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C kW 3,04 3,26 4,00 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C kW 5,19 5,38 6,40 

COP Отопление

LWT 35°C при външна 
температура 7°C 4,60 4,50 4,00 
LWT 55°C при външна 
температура  7°C 2,80 2,80 2,80 
LWT 35°C при външна 
температура 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Охлаждане

LWT 18°C при външна 
температура 35°C 4,60 4,30 4,00 
LWT 7°C при външна 
температура 35°C 2,70 2,60 2,50 

Оперативен 
диапазон

Отопление

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 65

Страна за въздух °C -25 ~ 35

Охлаждане

Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 5 ~ 27

Страна за въздух °C 5 ~ 48

Битова гореща вода Температура на 
изходящата вода (LWT) °C 15 ~ 80

Хладилен агент

Тип R32
GWP (Потенциал за 
глобално затопляне) 675

Зареждане
kg 2,4

TCO2eq 1,62

Компресор
Количество EA 1

Тип Scroll
Дебит на  водния 
поток Номинален LPM 34,5 40,3 46,0

Тръбни връзки Воден кръг
Вход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Изход mm (in) Мъжки PT 25(1)

Размери Модул Ш x В x Д mm 1239 × 1450 × 404

Нетно тегло Модул kg 130
Ниво на звуковото 
налягане Отопление Номинален dBA 63 

Захранване

Фаза / Честота / 
Напрежение F / Hz / V 3 / 50 / 380-415
Максимален 
протичащ ток A 15

МОНОБЛОК

20

aleksandar.petrov
Sticky Note
Change to: Външна температура

aleksandar.petrov
Sticky Note
Change to: Външна температура



Спецификации на продукта

РЕЗЕРВЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ
HA031M.E1
HA061M.E1

Електрически спецификации HM031M.E1 HA061M.E1

Резервен 
нагревател

Тип Изолиран нагревател Изолиран нагревател

Номер на нагревателната серпантина EA 1 2

Комбинация с капацитет kW 3,0 3,0 + 3,0

Работа Автоматично Автоматично

Стъпки за нагряване Стъпка 1 2

Захранване V, F, Hz 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Максимален ток A 12,0 24,0

Връзки за 
окабеляване

Захранващ кабел  
(включено заземяване, H07RN-F) №. x mm² 3 x 1,5 3 x 4,0

Комуникационен кабел (H07RN-F) №. x mm² 4 x 0,75 4 x 0,75

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
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Wi-Fi МОДЕМ НА LG
PWFMDD200.ENCXLEU

Достъп до LG THERMA V навсякъде и по всяко време с с Wi-Fi устройство
Предлага се специално приложение за управление на битови уреди на LG (Smart ThinQ)
Лесна работа при различни функции 

• Вкл./Изкл.
• Избор на работен режим
• Настояща температура
• Зададена температура
• Резервиране на вкл./изкл.
• Наблюдение на енергията

* Функционално може да се различава в съответствие с модела на вътрешните тела  
(Предлагат се сплит и моноблок)

* Потребителският интерфейс на приложението може да се подобри по отношение на дизайн и съдържание
* Приложението е оптимизирано за използване със смартфон, така че е възможно да не функционира добре 

при използване на таблет.  
      1) Свържете се с регионалния офис относно съвместимостта с вътрешното тяло. 

Наименование на модела PWFMDD200

Размер (mm) 46 x 68 x 14

Взаимозаменяеми продукти THERMA V сплит и моноблок

Csatlakozás típusa Вътрешно тяло 1:1

Комуникационна честота 2,4GHz

Безжични стандарти IEEE 802.11b/g/n

Мобилно приложение LG Smart ThinQ (Android v4.1(Jellybean) или следваща версия, iPhone iOS 9.0 или следваща версия)

Предлаган като опция 
удължителен кабел PWYREW000 (10m удължение)
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БОЙЛЕР ЗА ТОПЛА ВОДА
OSHW-200F.AEU
OSHW-300F.AEU
OSHW-500F.AEU
OSHW-300FD.AEU

Двойна 
серпантина

Една 
серпантина

БОЙЛЕР ЗА ТОПЛА ВОДА OSHW-200F OSHW-300F OSHW-500F OSHW-300FD

Общи  
характеристики

Обем на водата L 200 300 500 300

Диаметър mm 640 640 810 640

Височина mm 1350 1850 1900 1850

Празно тегло kg 61 100 146 106

Материали на 
бойлера СТОМАНА F18 СТОМАНА F18 СТОМАНА F18 СТОМАНА F18

Цвят Сиво Сиво Сиво Сиво

Характеристики 
на резервните 
електрически схеми

Допълнителен 
електрически 
нагревател

W 2400 2400 2400 2400

Захранване F/ V / Hz 1/ 230 W / 50–60 Hz 1/ 230 W / 50–60 Hz 1/ 230W / 50–60 Hz 1/ 230 W / 50–60 Hz

Регулируем 
термостат °C 0-90 0-90 0-90 0-90

Характеристики на 
топлообменника

Тип на 
топлообменника Единичен Единичен Единичен Двоен

Вид топлообменник СТОМАНА F18 СТОМАНА F18 СТОМАНА F18 СТОМАНА F18

Максимална 
температура на 
водата

°C 90 90 90 90

Повърхност на 
серпентината mm 2,3 3,1 4,8 3,1/0,97

Хидравлични връзки
- Термопомпа

Вход mm 1” 1” 11/4 ” 1” (Доп. ¾”) 

Изход mm 1” 1” 11/4 ” 1” (Доп. ¾”) 

Хидравлични връзки
-  Бойлер за топла  вода

Вход на топлата  вода mm ¾” ¾” 1” ¾”

Изход  на топлата 
вода mm ¾” 1” 1” 1”

Клас на енергийна 
ефективност B B B B

Загуби на топлина W 61 70 83 70

Препоръчителни принадлежности, предлагани като опция

Комплекти за монтаж към бойлер PHLTB PHLTB PHLTB PHLTB

Предлагани като опция принадлежности

Смесителен вентил (3/4” dn20) OSHA-MV OSHA-MV OSHA-MV OSHA-MV

Смесителен вентил (1” dn25) OSHA-MV1 OSHA-MV1 OSHA-MV1 OSHA-MV1

3-пътен вентил OSHA-3V OSHA-3V OSHA-3V OSHA-3V

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Принадлежност Функция

Бойлер за топла 
вода

Една 
серпентина

OSHW-200F

200 ЛИТРА

OSHW-300F

300 ЛИТРА

OSHW-500F

500 ЛИТРА Двойна 
серпентина

OSHW-300FD

300 ЛИТРА

OSHA-3V

OSHA-MV

Смесителен 
вентил

3-пътен 
вентил

OSHA-MV1

  

Комплекти за 
монтаж към 

бойлер

•  PHLTB (Моноблок)

Характеристики
Лесен за инсталиране резервоар за гореща вода за моноблок.
Продуктът се защитава от MCCB.
Размери (mm) (В x Ш x Д) : 250 X 170 x 110
Тегло(kg): 2,1

 За разширяване на функциите на THERMA V при генериране  
на гореща вода за битово използване.

*  Сензорът (PHRSTA0) може да се закупи отделно,  
в случай че използвате бойлер от друга марка.  

PHLTB

Дистанционен 
температурен 

сензор

• PQRSTA0

Характеристики
Може да помогне за точно разпознаване на стайната температура.

Включени в комплекта части
 Дистанционен сензор за температура / удължителен кабел (15m)/ 

ръководство

Соларен термо 
комплект

• PHLLA

Характеристики
 Като интерфейс на соларна термосистема с THERMA V и бойлера  

с двойна серпентина. Инсталира се в тръбата за вода между 
бойлера и соларната термо система.
Размери (mm) (В x Ш x Д) : 110 X 55 x 22

Сух контакт

• PDRYCB000 / PDRYCB300  

Характеристики
За свързване с бойлер (Двувалентен)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ LG
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Номер Принадлежност Илюстрация Цел Спецификации

1
Бойлер за топла 

вода Съхранява и осигурява гореща вода за миене

Обем : 200 • 400 l 
Емайлиран бойлер или бойлер от неръждаема стомана / 
Изолационна пяна (т.е. PUR • полиуретан) повърхност на 

топлообменника ≥ 3 m²

2 3-пътен вентил Превключва нагревателната верига и веригата за 
гореща вода

230V AC SPDT (Единичен прът с двоен ход) /време за отваряне  
30-90 сек./ превключвател на крайна позиция, номинална 

стойност на вътрешния теч < 0,1%

3
Електрически 
нагревател на 

бойлера

Поддържа подгряването на горещата вода,  
когато термопомпата е блокирана или  

при ограничен капацитет.

2 •  6 kW
Размери на конектора, подходящи за бойлера

4
Буферен  

резервоар

Подобрява работата, когато в системата имаме 
малък обме вода и/или необходимост от малка 

топлинна мощност; осигурява достатъчно топлина 
по време на размразяване

Изолационна пяна (напр.PUR - полиуретан)
Обем : 100 • 200 l (последователно свързване с  термопомпата) 

500 ~ 1,000 l (изолация в паралел с термопомпата)

5 Байпасен вентил
Осигурява минимален воден поток,  

когато дебита през системата  е ограничен  
поради затворени вентили.

Размери според регулируемото налягане на отвора,  
посочено от производителя

6 2-пътен вентил
Затваря отоплителния кръг, в който  

не е необходимо охлаждане при работа  
в режим на  охлаждане

230V променливотоков превключвател за крайна позиция  
от тип NO или NC

7
Разширителен  

съд

Абсорбира разликите в налягането  
в отоплителните системи, дължащи  

се на увеличаване/намаляване  
на температурата на водата.

Необходимо е размерите да се вземат на място

8 Филтър Защитава пластинчатия топлообменник от 
замърсяване.

1 инч / 25,4mm, размер на мрежата ~ 1 x 1mm само за HM03M1.
U42 (другите модели са включени)

9
Нагревателен  

кабел
Защитава съда за конденз и източващата тръба от 

вледеняване.

Термостатичен контрол в зависимост от външната температура.
Всички модели имат електиречски нагревателен кабел, за да се 
предотврати замръзването  на вода в кондензната вана, освен 

при капацитет 3kW.

10 Антифриз Предотвратява замръзването на нагряваната вода 
при неизправност на термопомпата

Моноетиленгликол
Концентрация според най-ниската възможна външна температура

11 Заглушител Предотвратява разпространяване на присъщия на 
структурата шум през водопровода

EPDM; Работна температура според климатичния регион  
(поне -10 ~ + 90°C)

12
Противошумови 

цокли
Предотвратява разпространение на присъщия на 

структурата шум към основата на скобата.
Необходими са взети на обекта размери

13 Термостат Когато клиентът предпочита управление на 
стайната температура от термостат

230V AC
Когато термопомпата работи в режим на нагряване  

и охлаждане: термостат с избор на режим

14
Тръби за 

охладителна 
течност

Предварително направена двойка тръба  
за свързване на външен и вътрешен модул  

от тип "сплит".

Диаметър:
Вижте спецификацията

15 Тръби за вода
Предварително направена двойка тръба за 
свързване на външен модул с моноблок с 

отоплителна система

Когато термопомпата се използва за охлаждане; устойчиви на 
дифузия тръби

16 Ръкав
Защитата на сградата от вода под налягане  

се осъществява с тръбопровода  
от нагревателни тръби.

Необходими са взети на обекта размери

17
Изолационен 

материал

Задължителен при използване на термопомпа за 
охлаждане; предпазва от поява на конденз върху 

студените тръби и сглобки
Устойчиви на дифузия

ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ПРЕДЛАГАНИ КАТО ОПЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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