
LG prezentuje zupełnie nowe rozwiązanie systemu VRF – MULTI V 5 z inteligentną kontrolą dual sensing
Wtorek, 28 Luty 2017 12:30

1 grudnia w Warszawie, 2016 odbyła się polska premiera nowego rozwiązania systemu ze
zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) MULTI V 5. Najnowsze urządzenie z serii
LG MULTI V przesuwa granice w jeszcze bardziej usprawnioną funkcjonalność optymalizując
efektywność energetyczną i maksymalnie zwiększając komfort użytkownika.
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MULTI V 5 jest wyposażony w innowacyjną technologię Dual Sensing Control, która monitoruje
poziom temperatury i wilgotności, aby efektywnie zarządzać chłodzeniem i ogrzewaniem. Dzięki
sprężarce inwerterowej LG Ultimate Inverter oraz wysokowydajnym jednostkom zewnętrznym
system MULTI V 5 stanowi doskonałe i niezawodne rozwiązanie do kontroli warunków
otoczenia.

  

„Jesteśmy niezwykle dumni z MULTI V 5, naszego nowego flagowego rozwiązania dla
systemów klimatyzacji", powiedział Jarosław Jóźwiak, Dyrektor Działu Klimatyzacji LG
Electronics Polska. "Nasza 5. generacja systemu VRF realizuje szereg innowacyjnych
technologii, które oferują klientom niezrównaną efektywność energetyczną i komfort. To
wiodące w branży rozwiązanie znacznie przybliża naszym klientom zaawansowaną technologię
kontroli klimatu oraz zapewnia znaczne oszczędności podczas eksploatacji, a także jeszcze
większy komfort."

  

  

Kontrola Dual Sensing
Jedną z najbardziej imponujących cech LG MULTI V 5 jest sterowanie Dual Sensing, które
wspomaga system klimatyzacji w bardzo dokładnej ocenie warunków klimatycznych. W
przeciwieństwie do konwencjonalnych klimatyzatorów, które rejestrują tylko temperaturę, MULTI
V 5 mierzy wartości temperatury i wilgotności dla warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
Taka wszechstronna analiza wielu czynników klimatycznych pomaga w precyzyjnym ustaleniu
parametrów pracy, co pozwala osiągnąć optymalną efektywność energetyczną oraz
maksymalny poziom komfortu w pomieszczeniu.
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  Wydajne systemy, jak inteligentne sterowanie obciążeniem Smart Load Control, umożliwiająsterowanie temperaturą czynnika chłodniczego rozprowadzanego z jednostek zewnętrznychzwiększając efektywność energetyczną o 15% do 31% w zależności od wilgotności otoczenia.W przypadku niskich zysków ciepła standardowe systemy VRF pracują w sposób nieciągływłączając się i wyłączając, co prowadzi do dyskomfortu użytkowników ze względu na wahaniatemperatury w pomieszczeniu. Urządzenia MULTI V 5 wyposażono w funkcję komfortowegochłodzenia wspomaganą kontrolą Dual Sensing, która w przypadku niskich zysków ciepła wpomieszczeniach nie przerwa pracy klimatyzatora, lecz podnosi temperaturę powietrzanawiewanego przez wzrost temperatury odparowania czynnika chłodniczego, utrzymując wsposób ciągły komfort użytkowników. Jednocześnie podniesienie temperatury odparowaniaczynnika chłodniczego drastycznie zwiększa efektywność energetyczną jednostki zewnętrznej.Sprężarka inwerterowa Ultimate Inverter CompressorNowa sprężarka inwerterowa LG Ultimate Inverter Compressor systemu MULTI V 5 oferujeniezrównaną wydajność, niezawodność i trwałość. Obecny system posiada ulepszony zakrespracy od 10Hz do 165Hz, w porównaniu do zakresu 15-150Hz swojego poprzednika. Takposzerzony zakres zwiększa efektywność przy obciążeniu częściowym i umożliwia MULTI V 5szybkie osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia. System MULTI V 5 charakteryzuje sięudoskonalonym układem łożysk wykonanym z polimeru PEEK (polieteroeteroketonu) – jednegoz najtwardszych znanych materiałów o właściwościach samosmarujących, na co dzieństosowanego w silnikach lotniczych. Ta wydajna konstrukcja pozwala MULTI V 5 na pracęprzez pewien czas zupełnie bez oleju. Ponadto czujniki inteligentnego zarządzania olejemsystemu MULTI V 5 w czasie rzeczywistym sprawdzają poziomu oleju w sprężarce,minimalizując w ten sposób zbędne operacje odzyskiwania oleju.    
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    Wysokowydajna jednostka zewnętrznaInnowacyjny, oparty na technologii biomimetycznej wentylator, 4-stronny wymiennik ciepła orazzwiększona wydajność sprężarki pozwoliły na stworzenie pojedynczej jednostki zewnętrznej owydajności 26 HP (72,8 kW). Wykorzystując badania prowadzone na Wydziale InżynieriiMechanicznej i Kosmicznej Państwowego Uniwersytetu w Seulu, inżynierowie pracujący nadMULTI V 5 podczas projektowania wentylatora inspirowali się unikalnym kształtem płetwwieloryba (humpbacka). Dzięki temu wentylator z zaawansowanymi rozwiązaniamibiomimetycznymi znacznie zwiększył swoją wydajność nawiewu przy zachowaniu niskiegopoziomu hałasu.    

 4 / 7



LG prezentuje zupełnie nowe rozwiązanie systemu VRF – MULTI V 5 z inteligentną kontrolą dual sensing
Wtorek, 28 Luty 2017 12:30

  Wymiennik ciepła Ocean Black FinOpracowane przez LG technologie Ocean Black Fin oraz Dual Protection – czylidwuwarstwowa, antykorozyjna i hydrofilowa, powłoka wymiennika ciepła, zabezpieczająurządzenia MULTI V 5 przed substancjami korozyjnymi, solą, piaskiem, zanieczyszczeniamiprzemysłowymi, dzięki czemu można je stosować w strefach przybrzeżnych i przemysłowych.Czarna powłoka wymiennika ciepła Ocean Black Fin zapobiega gromadzeniu się wodyminimalizując osadzanie się wilgoci. Taki wzrost trwałości wydłuża żywotność systemu i obniżakoszty konserwacji umożliwiając wyjątkowo długotrwałe działanie.    
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  Ciągłe grzanieFunkcję ciągłego grzania opartą dotychczas na technologii częściowego odszranianiawymiennika rozwinięto o technologię opóźnienia odszraniania, która do oceny warunkówwilogotnościowych powietrza zewnętrznego wykorzystuje dane pomiarowe z systemu DualSensing. Technologie pozwalają na utrzymanie komfortowych warunków w pomieszczeniu wsposób ciągły przy skrajnie niskich temperaturach powietrza zewnętrznego oraz redukcjępoboru energii elektrycznej. W przypadku standardowego systemu VRF energia cieplna wpomieszczeniach jest tracona poprzez zaprzestanie ich ogrzewania podczas procesu defrostuagregatu, a po zakończeniu tego procesu układ pracuje intensywniej, zużywając więcej energiielektrycznej, w celu ponownego wygrzania pomieszczenia. Innowacyjne rozwiązaniastosowane w systemie MULTI V 5 zapewniają 11% wzrost dziennego czasu ogrzewania oraz7% redukcję poboru energii elektrycznej.    
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    Nowe flagowe rozwiązanie systemu klimatyzacji, MULTI V 5, będzie dostępne w Polsce wpierwszym kwartale roku 2017.    Więcej informacji na:  www.lg.com/pl    
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http://www.lg.com/pl

