
تناسب مجموعة MULTI V الواسعة من خط إنتاج VRF مختلف أنواع وأحجام 
المباني، فمجموعة MULTI V S هي VRF بتصريف هواء جانبي، ومصممة للمباني 

MULTI V WATER فهي 
حل VRF المبرد بالماء بتقنية التحكم في التدفق المتغير للمياه.

• أقصى قدرة 26 حصان@
ضاغط عاكس من الجيل الخامس  •

 BLDC عاكس -
PEEK محمل جديد من ةدام -

VI ،مستشعر الزيت ،HIPORTM -
- المدى: 10- 165 هرتز

@ قائم على أساس الطراز غير االستوائي

الجيل الخامس

٪

ESEER حتى ٪21
(مقابل الوضع القياسي عند 26 حصان)

ESEER حتى ESEER - ٪15 حتى 31
)ةضفخنم ةبوطر(      )ةيلاع ةبوطر(

لدرجات الحرارة المنخفضة يلزم تحميل وسعة أقل.
تحتاج الحمولة والسعة المنخفضة إلى درجة حرارة 

تبخر أعلى.
ينتج عن ارتفاع درجة حرارة التبخر كفاءة أعلى.

تكييف مثبت 
على الحائط

مكيفات كاسيت
مثبتة في 

السقف

مكيفات دكت
سقفية مخفية 

مروحة 
استعادة 

الطاقة بملف 
DX

5-36 ك

24-48 ك

24, 36, 48 ك

5-21 ك

9, 12, 18, 24 ك

7, 9, 12, 18, 24 ك

9-96 ك

5 -24 ك

18، 28، 36 ك

الوحدة الداخلية
النوع (الجيل الرابع) نطاق السعة (وحدة حرارية/ساعة)

العادي

مكيف كاسيت الذكي
بمروحة مزدوجة الريش

مكيف كاسيت الدائري

مكيف كاسيت ذو 4
اتجاهات

مكيف كاسيت ذو

مكيف كاسيت ذو 

استاتيكية 
عالية

استاتيكية 
منخفضة

مع مرطب بدون مرطب

1) إذا تم دمج وحدات الجيل الرابع الداخلية مع الجيل الثاني لن تتاح العديد من الوظائف.
لمزيد من المعلومات التفصيلية راجع "جدول توافق وحدات MULTI V الداخلية".

الوحدة الخارجية
النوع الشكل

كفاءة إستوائية عالية       الطراز االستوائي القياسي
 MULTI VS 10- ،220 فولت@

ضاغط
عاكس فائق

مبادل حراري 
بزعانف سوداء

مبادل حراري بزعنفة سوداء لمقاومة التآكل

تحكم مزدوج في 
االستشعار

إزالة الغبار أوتوماتيكيا

إزالة الغبار 
أوتوماتيكيا

إزالة الغبار أوتوماتيكيا            التشغيل العادي        ةليوط ةرتفل فقوت

أجهزة التحكم الخاصة بإل جي

إدارة ذكية لمختلف االستخدامات.

وحدة التحكم المركزية

• حد أقصى 128 وحدة 
• شاشة 10٫2 بوصة باللمس

• جدول سنوي
• قفل وحدات تحكم فردية 

• سجل العمليات
• عرض خريطة الطابق

متحكم مكيفات الهواء سمارت 7

• حد أقصى 64 وحدة
• شاشة 5 بوصة باللمس

• جدول سنوي
• قفل وحدات تحكم فردية

• سجل العمليات

Ez متحكم مكيفات الهواء

وحدة التحكم الفردية

III أساسي
(4٫3 بوصة ملونة)

II السلكي أساسي

TMS | خدمة الصيانة الشاملة
إصالح استباقي حسب التشخيص في الوقت الفعلي وتحليل تاريخ 

الشبكة

شبكي

العمليات.

خدمة إدارة الطاقة

المتكاملة من التوليد والتخزين إلى التوزيع.

Signage 365 Care
Signage 365 Care

التشغيل عن بعد.

Supersign
SuperSign Control هو برنامج تحكم

الصيانة

BECON Building Solution مكونات

• مركز قيادة المباني
LG Science Park 

• DDC Panels LG Science Park

حلول تحديث أجهزة إل جي
مكيفات الهواء التجارية

كلنا لدينا مكيفات هواء، 
فهل نحن راضون عن أدائها؟

هل تعلم أن 60٪ من استهالك الكهرباء في المنزل راجع 
للتكييف؟

هل تعلم أنك تنفق متوسط حوالي 40٪ من مدفوعات 
فاتورة الكهرباء على مكيف الهواء غير العاكس؟

هل تعلم أنك تنفق متوسط حوالي 50٪ من المال والوقت 
على صيانة مكيفات الهواء القديمة؟

هل تعلم أنك تنفق ما يساوي ثمن مكيف هواء جديد على 
شراء قطع غيار مكيف الهواء لصيانة مكيف عمره أكثر من 

7-9 سنوات؟

هل تعلم أن عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة نتيجة 
استخدام مكيف الهواء غير العاكس قد يؤثر على جسمك، 

لماذا تحديث المكيفات مع إل جي؟

احتياجاتك.

متطلبات العميل

صيانة أقل

الطاقة الكهروضوئية الشمسية

 AMC دعم

منتج وحل إل جي

حل واحد متكامل وتنافسي 
لوحة طاقة شمسية 

N / ESS كهروضوئية من النوع

Hi-M Solutek

 / Multi V 5 / سبليت عاكس
جهاز تبريد بمحمل مغناطيسي / 

BECON

جهاز التبريد مكيفات الهواء التجارية مكيفات الهواء المنزلية BECON

التبريد السريع
ال يستشعر عاكس إل جي الذكي درجة الحرارة فحسب، بل يستشعر أيًضا 

الضغط، مما يوفر تبريد دقيق وسريع.

توفير الطاقة مع مكيفات إل جي الحديثة باستخدام 
R410A المبرد 

يعمل الضاغط العاكس على زيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد وذلك 
بضبط مصدر الطاقة على حسب الحاجة.

أجهزة االستشعار الذكية

مستشعر درجة الحرارة
مستشعر الضغط

تبريد مريح مع مستشعر الرطوبة
التبريد المريح هو وظيفة تغير درجة حرارة التبخر حسب درجة الحرارة 

والرطوبة.

Smart ThinQ - حل التحكم
تحكم في مكيفات الهواء باستخدام أجهزة إنترنت ذكية كالهواتف 

.iOS أو Android الذكية التي تعمل بنظام

الطراز التقليدي سبليت إل جي واحد

مستشعر 
درجة الحرارة

مستشعر 
درجة الحرارة

مستشعر 
الرطوبة

بحد أقصى ٪18
توفير في الطاقة@

@ شرط االختبار:

- درجة الحرارة الداخلية:

 (WB) 26٫4 درجة / (DB) 27 درجة مئوية

- درجة الحرارة الخارجية:

(WB) 24 درجة / (DB) 35 درجة مئوية

AT-@18GPLT1 :الطراز المستخدم -

تحكم مريح وموفر للطاقة حسب الرطوبة 

عرض الرطوبة

وحدة تحكم عن بعد سلكية 
قياسية II (إكسسوار)

عرض درجة الحرارة 

بحد أقصى ٪18
توفير في الطاقة@

@@ الستخدام مستشعر الرطوبة يلزم وجود 
جهاز تحكم عن بعد جديد أو PREMTB100 أو 

PREMTBB10

تشغيل بسيط لمختلف الوظائف
• ضبط درجة الحرارة •  ةيلاحلا ةرارحلا ةجرد  •  عضولا رايتخا  •  فاقيإ/ليغشت 

• إدارة المرشحات •  ةقاطلا ةبقارم  •  زجحلا  •  شيرلا يف مكحتلا 

@ ابحث عن "LG Smart ThinQ" في سوق Google أو Appstore ثم نزل التطبيق.
@ مودم Wi-Fi (PWFMDD200) مطلوب حسب الخيار.

مكيف دكت مخفي في السقف
هذا المنتج المخفي في السقف مناسب لالستخدام الذي يتطلب مستوى أرضي أو تكييف هواء على مستوى فردي للمباني التي يوجد بها العديد من 

الغرف أو القاعات كالمطاعم وقاعات الحفالت الموسيقية والفنادق.

.E.S.P

E.S.P يتم تثبيت حجم الهواء ومستوى الصوت كما هو ُمصمم بغض النظر عن التغييرات في

الطراز

(TR) السعة االسمية
دخل الطاقة (ك وات)

حد أدنى- 
مصنف-أقصى

مصنف

مكيف الهواء المجمع (الباكج):
التحكم في الضغط 

يمكن التشغيل بشكل أسرع وأكثر موثوقية باستخدام تقنية التحكم في الضغط. وقد تحسن مستوى الموثوقية باستخدام مستشعري ضغط مختلفين. 
كباس عاكس (مستشعر الضغط العالي/المنخفض)

Multi V
 / BLDC محرك مروحة

مروحة بايومترية جديدة 

زعنفة سوداء 
مستشعر 

درجة الحرارة

مستشعر 
الضغط

محرك 
BLDC

مروحة بايومترية 
جديدة 

ألومنيوم

طبقة مقاومة 
للتآكل

طبقة ممتصة 
للمياه

طبقة مقاومة 
الداخلللتآكل

الراجع

الطراز

(TR) السعة االسمية
دخل الطاقة (ك وات)
الوزن الصافي (كجم)

مكيف كاسيت سقفي
تحكم مستقل في الريش

تستخدم ميزة تشغيل الريشة المستقلة محركات منفصلة، مما يجعل من 

تشغيل كل الريش  تحكم مستقل في الريش 

@ تستخدم وحدة التحكم عن بعد 
(PQRCVSLO (QW السلكية

تدفق الهواء 
المباشر

تدفق الهواء غير 
المباشر

الطراز

(TR) السعة االسمية
دخل الطاقة (ك وات)

حد أدنى- 
مصنف-أقصى

مصنف

المكيف الحائطي ذو التبريد المزدوج
التنظيف التلقائي 

ينظف المرشح من خالل تدفق الهواء بشكل منتظم
تمنع وظيفة التنظيف التلقائي الشامل تكون البكتريا والعفن على المبادل الحراري 

وتوفير بيئة مريحة هادئة.

القضاء على الرطوبة والبكتيريا المتراكمة في مكيف الهواء.

الطراز

(TR) السعة االسمية
دخل الطاقة (ك وات)

حد أدنى- 
مصنف-أقصى

مصنف

Inner 02 CONFIRMEDInner 01 CONFIRMED

Back CONFIRMEDInner 04 CONFIRMED Cover - CONFIRMED

Inner 03 CONFIRMED
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