
Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 
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On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

ARTCOOL SLIM 
Smart Inverter

1
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Stisknutí tlačítka dálkového ovladače

Snížení hluku je dosaženo pomocí  
minimalizace povrchového tlaku  
lopatek vetilátoru.

Během nočního režimu dojde ke snížení hlučnosti nejen vnitřní jednotky, ale i venkovní, a to až o 3 dB.  
Funkce je aktivována stiknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Instalační podpěra v úhlu až 25° poskytuje  
dostatečný prostor pro snadnou instalaci.

Širší prostor pro zatrubkování, až o 46 % oproti konkurenci

Díky silnému točivému momentu, 
výkonnému neodymiovému magnetu 
a preciznímu řízení otáček ve 13 
rozdílných stupních BLDC motor zajišťuje 
značný průtok vzduchu a statický tlak při 
co nejnižší elektrické a mechanické  
úrovni hluku. 

Kompenzace nerovnovah  
motoru, které jsou primární  
příčinou vibrací a hluku.

1 stisknutí tlačítka

Lamela směřuje do nejvyšší polohy pro 
nepřímý proud vzduchu (optimalizovaný 
proud vzduchu pro chlazení).

Lamela směřuje do nejnižší polohy pro 
nepřímý proud vzduchu (optimalizovaný 
proud vzduchu pro topení).

2 stisknutí tlačítka

Pohodlné ovládání

Unikátní LG šikmý ventilátor

Funkce

Funkce

BLDC Motor ventilátoru Aktivní řízení  
nízkých vibrací

Komfortní vzduch

Nízká hlučnost

Rychlá a snadná instalace

Tichý režim

Jednotky LG poskytují 
komfortní vzduch pomocí 
optimálního nastavení 
výfukového úhlu 
a průtoku vzduchu.

Extrémně nízké 
hodnoty hluku vnitřních 
jednotek díky jedinečné 
technologii LG.

Nástěnné jednotky LG 
jsou preferovány rovněž 
pro snadnou a rychlou 
montáž.

Tichý noční režim snižuje 
úroveň hluku až o 3 dB.

1 TOUCH
SOFT AI
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ARTCOOL SLIM / ARTCOOL ARTCOOL STYLIST

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Artcool Slim A09-12LL.NSN Příslušenství

Artcool A18RL.NSC Příslušenství

Wi-Fi

A09LL.UL2
A12LL.UL2 A18RL.UUE

Označení
Vnitřní jednotka A09LL.NSN A12LL.NSN A18RL.NSC

Venkovní jednotka A09LL.UL2 A12LL.UL2 A18RL.UUE
Chladicí výkon min / nom / max (kW) 0,89 / 2,5 / 3,7 0,89 / 3,5 / 4,04 0,9 / 5,2 / 6
Topný výkon min / nom / max (kW) 0,89 / 3,2 / 5 0,89 / 4 / 6 0,9 / 6,3 / 9

Příkon
chlazení (kW) 0,55 0,88 1,5
topení (kW) 0,7 0,96 1,65

Provozní proud 
chlazení (A) nom/max 2,6 / 6 4,1 / 6. 6,6 / 7,8
topení (A) nom/max 3,2 / 8 4,4 / 8 7,3 / 9,4

Startovací proud chl/top (A) 2,6 / 3,2 4,1 / 4,4 6,6 / 7,3
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 15 15 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,0 CYKY 3C x 1,0 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,55 3,98 3,47
COP topení (nom.) 4,57 4,17 3,82

Energetická třída
chlazení A++ A++ A++
topení A+ A+ A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 142 190 299
topení (kWh) 1120 1350 1916

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,7 6,6 5,7
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,4 4,2 3,8

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 38 / 33 / 23 / 19 39 / 33 / 23 / 19 42 / 40 / 35 / 29

venkovní (dBA) 45 45 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 57 57 60

venkovní (dBA) 65 65 65

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) - chlazení 12 / 10 / 8 / 5,5 / 3,5 14 / 10 / 8 / 5,5 / 3,5 19 / 14,5 / 12,5 / 10,5 / 8,5
vnitřní (m3/min) - topení 10,5 / 8,5 / 6,5 10,5 / 8,5 / 6,5 14,5 / 12,5 / 10,5

venkovní (m3/min) 33 33 50
Odvlhčení (l/hod) 1,1 1,3 2
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1350
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20
Max. délka potrubí celkem (m) 20 20 20
Min. délka potrubí celkem (m) 2 2 –
Max. převýšení (m) 10 10 10

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 957*305*177 957*305*177 1030*325*245

venkovní Š*V*H (mm) 770*545*288 770*545*288 870*655*320

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 10 10 15,5

venkovní (kg) 32 32 49
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48
topení (°C) −15 ~ 24

Označení Vnitřní jednotka G09WL.NS3 G12WL.NS3
Venkovní jednotka G09WL.UL2 G12WL.UL2

Chladicí výkon min / nom / max (kW) 1,3 / 2,5 / 3,5 1,3 / 3,5 / 4
Topný výkon min / nom / max (kW) 1,3 / 3 / 4,2 1,3 / 3,5 / 5

Příkon
chlazení (kW) 0,78 1,09
topení (kW) 0,83 0,97

Provozní proud 
chlazení (A) nom/max 4 / 5,5 5 / 6
topení (A) nom/max 4 / 6,5 4,5 / 7

Startovací proud chl/top (A) 4 / 4 5 / 4,5
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 15
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,21 3,21
COP topení (nom.) 3,76 3,64
Energetická třída chlazení / topení A+ / A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 170 220
topení (kWh) 1100 1224

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,7 5,6
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,8 3,8

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní - chalzení (dBA) 39 / 34 / 29 / 19 39 / 34 / 29 / 19
vnitřní - topení (dBA) 39 / 35 / 32

venkovní (dBA) 45

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 57

venkovní (dBA) 65

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) - chlazení 8 / 7 / 6 / 4,5

vnitřní (m3/min) - topení 8,5 / 7,5 / 6,6
venkovní (m3/min) 33

Odvlhčení (l/hod) 1,2 1,5
Náplň chladiva R410a (g) 1000
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20
Max. délka potrubí celkem (m) 15
Max. převýšení (m) 7

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 645*645*121

venkovní Š*V*H (mm) 770*545*288

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 18

venkovní (kg) 34
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48
topení (°C) −15 ~ 24

Wi-Fi

Příslušenství

G09WL.UL2
G12WL.UL2
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RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACERAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE
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