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LG AR CONDICIONADO

SOLUÇÃO DE AQUECIMENTO DE ÁGUAS DE ELEVADA EFICIÊNCIA 



de uma forma económica e amiga do Ambiente. Ao longo dos anos, a LG tem-se esforçado para ir 
de encontro às exigências de soluções de ar condicionado de elevada qualidade, com cada vez maior 

eficiência energética, ao mesmo tempo que reduz os custos de electricidade para o consumidor e 
protege o ambiente. São esperadas cada vez maiores poupanças energéticas, ao longo da vida útil dos 
equipamentos, o que se traduzirá em consideráveis reduções de custos na sua casa e no seu negocio. 

Para além disso, os ares condicionados da LG são produtos robustos e fiáveis, com tempos de vida 
prolongados, concebidos para lhe proporcionar anos de desempenho sem preocupações. 

VITALIZANDO 
CADA AMBIENTE

A LG MELHORA A SUA QUALIDADE DE VIDA  



O LG THERMA V, com a sua tecnologia Inverter, está 

bem preparado para esta mudança na legislação, 

visto que o seu consumo de energia se adapta à 

carga calorífica que, por sua vez, está dependente 

da temperatura exterior. E tudo devido à superior 

tecnologia Inverter da LG. 

PORQUÊ LG AWHP?



Superior Eficiência Energética
Utilizando toda a tecnologia Inverter,  
COP até 4.5

Aquecimento Fiável e Seguro  
A nova tecnologia permite um desempenho 
rápido e estável. 

Comportamento Superior  
pelo Utilizador
Fácil de usar pelo Utilizador, ao oferecer 
diversas opções de controlo. 

Aplicações Flexíveis
Permite expansão devido à sua 
compatibilidade.
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O Therma V é o novo sistema LG de aquecimento de água especialmente concebido 
para casas novas ou renovadas, especialmente concebido pela avançada tecnologia 
de aquecimento da LG, com poupança de energia. O Therma V pode ser usado com 
várias soluções de aquecimento, desde o piso radiante até ao aquecimento de água 
com múltiplas fontes de calor. 

O QUE É O 

Radiador

Unidade Interior
(THERMA V)

Reservatório de
Águas Sanitárias

Pavimento
radiante

Unidade Exterior
(THERMA V)

Painel Solar



7

75%

25%

Ar exterior Aquecimento
Águas Quentes

75% of 
Energia Livre

O Therma V é a melhor solução de aquecimento central e de águas sanitárias devido à tecnologia Inverter da LG. É 4 vezes 
mais eficiente em termos energéticos do que o sistema de caldeira, visto que absorve energia do ambiente exterior. 

O Therma V pode ser a melhor alternativa ao sistema convencional de caldeira na renovação de casas ou como um sistema 
híbrido, como apoio à caldeira. 

Therma V é a solução de aquecimento mais eficaz para a sua casa

Melhor soução para casas novas e renovações 

Unidade Exterior Unidade Exterior

Unid. Interior 
(THERMA V)

Unid. Interior 
(THERMA V)

Reservatório 
de água quente

Reservatório 
de água quente

Casas Novas Renovações 

Caldeira
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SUPERIOR EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Com o controlo PI, a temperatura desejada é alcançada 
rapidamente, e a eficácia do ar condicionado aumenta em 
30%, oferecendo assim não apenas rapidez mas também 
um potente funcionamento do ar condicionado.

Com o avanço da tecnologia Inverter, os sistemas de ar condicionado tornam-se mais silenciosos, económicos e potentes. O 
sistema de ar condicionado da LG é fabricado com base na tecnologia de onda senoidal e PFC, o que torna possível reduzir 
o nível de ruído, aumentar a eficiência, diminuir a vibração do compressor e alargar o intervalo de funcionamento. 

Inverter Step-up: com tecnologia de controlo da onda senoidal e PFC.
comparado com o convencional. 

Funcionamento rápido e potente com o controlo PI

Tecnologia Inverter

*PI: Proportional-Integral

A voltagem de funcionamento é aumentada de DC 280V para DC 380 V. 
Isto significa que em condições de grande carga haverá menos consumo de energia, enquanto que em condições de pequena carga o consumo de energia.

Com a função de controlo da onda senoidal da voltagem, o funcionamento torna-se mais suave e eficiente. 

Te
m

p.

Convencional

Performance  
rápida e potente

Inverter

30%

Controlo PFC (PFC: Correcção do Factor de Potência) na entrada de corrente 

Controlo da onda senoidal no compressor BLDC

DC 280V DC 380V
(Boot up)

Ligação parcial Ligação total da onda senoidal

*V: voltagem de entrada // *I: corrente eléctrica de entrada

Onda recarregável

Onda senoidal
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O motor da ventoinha BLDC da LG oferece poupanças 
energéticas adicionais até 40% em velocidades baixas e 20% 
em velocidades altas, em comparação com um motor AC.

Motor da Ventoinha Inverter BLDC

Velocidade do motor (RPM
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O Therma V está equipado com um compressor BLDC 
com um poderoso íman de neodímio. Este compressor 
tem uma eficácia melhorada, em comparação com o 
compressor do Standard AC Inverter e é optimizado para 
uma eficiência sazonal. 

Poderoso compressor BLDC

Frequência (Hz)
40Hz 60Hz 80Hz

8% 4%

CO
P

BLDC Inverter Compressor

Standard AC Compressor

Convencional
Bobine de distribuição

Novo
Bobine concentrada

• Circulação de óleo mínima

• Motor de elevada eficiência

• Compressão optimizada

• Ruído e vibração optimizados

• Elevada fiabilidade
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100100 100100

HHCC HHCC

Arrefecimento 128%

123%Aquecimento

Taxa de Permuta de Calor (%)

• Deflector alargado
   Eficiência do Permutador de Calor melhorada em 28% 
• Distribuição do Permutador de Calor optimizada
   Eficiência do ciclo melhorada em 5% com distribuição uniforme.

A eficiência e a performance melhoraram porque o deflector foi alargado e a distribuição foi optimizada.

Melhoria do Permutador de Calor

Convencional 
Distribuição Desigual

Novo
Distribuição Uniforme

O Therma V consegue minimizar o consumo ao desligar o 
PCB, excepto no caso do MICOM, que recebe sinais.

Minimizando o Consumo em Stand-by
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15W

2W

NovoConvencional

87%

SUPERIOR EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

* Baseado no modelo HM163M
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O Therma V está equipado com uma bomba de água altamente eficiente que minimiza o consumo energético durante o 
stand-by e em funcionamento, durante o tempo de utilização. 
 (potencia de entrada em funcionamento 130W       45W) 

Bomba de Água Inverter Altamente Eficiente

O LG Therma V alcançou um dos mais elevados níveis de eficiência com o compressor Inverter BLDC e um design de ciclo optimizado. 
Todos os modelos têm um COP de aquecimento acima de 4.1. (Comparação com o modelo monobloco 1/220~240/50

Eficiência Topo de Gama

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

3.9

3.8

7 9 12 14 16

LG

Companhia A

Companhia B

* Condições: Entrada/Saída da Temperatura de Água: 30oC / 35oC. Temperatura exterior do ar: 7oC DB / 6oC WB 

COP de Aquecimento

Modelo (kW)
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AQUECIMENTO 
FIÁVEL E SEGURO 

Elevada Fiabilidade com Controlo de Pressão

Convencional

LG Inverter

Sensor de temperatura

Sensor de temperatura Sensor de pressão

avalia a temperatura 
do fluido frigorigénio, e 
a temperatura interior 
e exterior.

Sente a pressão e a temperatura simultaneamente, 
assegurando que o compressor está pronto para a operação 
de arrefecimento marcada. 

Passo 1

Passo 1

Passo2
Calcula a pressão alvo registada 
para funcionamento do compressor 
com base nos correspondentes 
dados da temperatura.

É mais provável que 
este algoritmo sofra 
impacto pela alteração de 
temperatura, demorando 
mais tempo para calcular 
qual a variação apropriada 
de funcionamento do 
compressor até ao alvo.

Isto assegura que o 
ponto de desempenho 
desejado é alcançado 
sem que a fiabilidade 
do funcionamento seja 
comprometida.

40

Controlo de temperatura

Controlo de pressão

3 5
Tempo (Min.)

Temperatura da Água a sair (ºC)

44%

O controlo de pressão demora menos 44% do tempo para 
chegar à temperatura desejada com um elevado nível de 
precisão e estabilidade. 

Rápida resposta de funcionamento
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• No caso de um problema menor (causado sobretudo pelo sensor) 
- Funcionamento forçado com o contacto seco na unidade interior

• Em caso de problema sério (causado sobretudo pela unidade exterior)
- Funcionamento forçado através de aquecimento eléctrico.

Problema 
menor  
nível 1

Problema 
sério 

nível 2

No caso de um súbito erro do produto, o Therma V assegura um estável funcionamento do aquecimento aplicando dois 
passos para controlo de emergências.

A forma da nova grelha na unidade exterior ajuda a dispersar o ar mais facilmente, o que por sua vez melhora a permuta de calor e 
reduz o nível de ruído. O novo formato axial do ventilador possuí uma aresta frontal mais espessa e uma aresta posterior suave que 
proporcionam uma alta eficiência com baixo ruído, uma lâmina mais larga e melhora a taxa de caudal de ar / fluxo de ar.

Funcionamento de Emergência

Ventilador e Grelha melhorados 

* Aplicado a modelos de 12, 14, 16 kW * Aplicado a modelos de 3, 5, 7, 9 kW

Aresta 
frontal espessa

Aresta posterior em
dente de serra

Tipo 1Grade Tipo 2

Eixo invertido

Lâmina estreita no eixo

526mm
460mm

Aresta posterior com 
forma de plataforma de 
salto na neve
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Modo InícioTemperatura exterior  
mais elevada

Noite

Capacidade

Nível de Ruído

Modo Fim

Pré-aquecimento
X

Secagem suave da placa
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Nota: algumas funções diferem consoante o tipo de split.

COMPORTAMENTO  
SUPERIOR PELO UTILIZADOR 

Se o utilizador escolher este modo, a temperatura irá 
ajustar-se automaticamente à temperatura exterior. 
Se a temperatura exterior diminuir, a capacidade de 
aquecimento da casa aumentará logo de modo a manter 
as divisões com uma temperatura constante.

O modo de Funcionamento Nocturno pode reduzir o nível 
de ruído à noite, bastando apenas activar o interruptor 
adequado no painel de comando da unidade interior. 

O Therma V tem um programa automático para secar a placa de acordo com uma sequencia pré-definida de 18 dias.

Funcionamento dependente do tempo 

Modo Silencioso + Programador

Função de Secagem da Placa

Temperatura exterior (°C)

55

34

-10°C 15°C
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Devido à tecnologia Inverter do BLDC é possível conceber um sistema com um comprimento de tubagem topo de gama e 
uma diferença de elevação. Esta característica permite um design mais eficiente e uma instalação mais flexível. 

Uma instalação e manutenção fáceis e eficazes da unidade exterior torna mais confortável o trabalho do instalador.

Aumento do comprimento da tubagem e elevação

Manutenção Fácil

Unidade Exterior

H30m

L50m

*Tipo de Split para modelo de temperatura média e elevada. 

Ez SVC

3 pieces of screw

• Design compacto e SVC fácil
- Retirar os 3 parafusos do SVC
- Sistema de remoção do painel frontal 

• Acesso fácil
- As peças do SVC, tais como a bomba de água e o compressor, têm um acesso mais fácil. 
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Unidade Exterior Aquecimento por água quenteTherma V Alta Temperatura

Ar - Fluido frigorigénico 

Ar 

Ar 

Bomba de águaCiclo do Fluido 
frigorigénico 
(R134a)

Tubagem de Fluido 
frigorigénico 
(R410a)

80°C

Pr
es

sã
o

Entalpia

Primeiro nível

segundo nível 

Água

R134A

Ar

R410A

THERMA V ALTA TEMPERATURA

Diagrama de Ciclo

O Therma V Alta Temperatura consegue produzir água quente até uma temperatura máxima de 80°C com uma eficiência 
três vezes superior em comparação com uma caldeira de combustível.

A água quente com uma temperatura máxima de 80°C pode 
ser gerada através da tecnologia de compressor BLDC Cascata 
R410A para R134A. Esta tecnologia pode ser aplicável ao 
sistema de caldeira de aquecimento pré-existente que exige 
um fornecimento de água quente.

Performance e Eficiência Melhoradas

Através da tecnologia de controlo do compressor R134A 
o tempo necessário para a operação de descongelamento 
foi eficazmente minimizado. (Patente LG)

Tempo 2 min. 4 min. 6 min. 8 min.

Desconge-
lamento 
Standard

Desconge-
lamento 
Híbrido

Descongelamento RápidoTecnologia de Compressão em 
dois níveis de cascata

Baixa eficiência
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Alta eficiência

50
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0 2.001.00 3.00 4.00 5.00 COP

Eficiência 
melhorada

Caldeira de 
combustível 

Caldeira de 
condensação

90

Tipo Monobloco 
e Split

Alta temperatura

Performance 
melhorada

Temperatura elevada através da tecnologia do ciclo de cascata 
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Split Unid HU161H.U32

Unidade Exterior

Alimentação Ø / V / Hz   1/220-240/50 

Capacidade 
Aquecimento kw 16.00 

Arrefecimento kw -

Consumo Nominal
Aquecimento kw 6.13 

Arrefecimento kw -

COP Aquecimento W/W 2.61 

EER Arrefecimento W/W -

Nível de Pressão Sonora 
Aquecimento dB(A) 53

Arrefecimento dB(A) -

Nível de Potência Sonora Aquecimento dB(A) -

Limites de Operação 

(Min.~Max.) 

Aquec. (Temperatura Exterior) °C DB -15~35

Domestic Hot water °C DB  25~80

Dimensões Unid (LxAxP) mm   950x1,380x330 

Peso Unid kg 105

Compressor Tipo -   Hermetic Motor 

Fluido Frigorigéneo Tipo -   R410A 

Comprimento Tubagem

Minimum m 5

Standard m 7.5

Maximum m 50

Desnível Tubagem Maximum m 30

Split Unid HN1610H.NK2

Unidade Interior

Alimentação Ø / V / Hz   1/220-240/50 

Dimensões Unid (LxAxP) mm 520x1,080x330

Peso Unid kg 94 

Compressor Tipo - Twin Rotary Inverter

Fluido Frigorigéneo Tipo -   R134A 

Permutador de Calor Tipo -  Blazed Plate HEX  

Nível de Pressão Sonora Aquecimento dB(A) 43

Note : 

 1. Capacities and Consumo Nominals are based on the following conditions:     

     - Heating Condition : Inlet / Outlet Water Temperature 55°C / 65°C, Outdoor Air Temperature 7°C DB / 6°C WB       

     - Comprimento Tubagem : Interconnected Pipe Length = 7.5m     

     - Difference Limit of Elevation (Outdoor ~ Indoor Unit) is Zero.     

 2. The specification may be subject to change without prior notice for purpose of improvement.     

TIPO ALTA TEMPERATURA (1Ø 220V~240V)




