
KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

Modu  HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep  wod
u ytkow  czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC.
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Brak konieczno ci budowy instalacji odprowadzania spalin oraz kompaktowe wymiary modu u HYDRO KIT znacznie u atwiaj  
czynno ci instalacyjne.

atwa instalacja

W trosce o rodowisko naturalne modu  HYDRO KIT przyczynia si  do zmniejszania emisji CO
2
.

Proekologiczne rozwi zanie

System konwencjonalny Emisja CO2

100%
76%

30%

MULTI V IV + kocio  olejowy MULTI V IV + HYDRO KIT

Ciep a woda 
u ytkowa

Ch odzenie

Zbiornik oleju 
opa owego

Zbiornik c.w.u. Zbiornik c.w.u.
Modu  Hydro Kit

Ogrzewanie pod ogowe

Kocio  
grzewczy

Ogrzewanie pod ogowe

Ch odzenie

HYDRO KIT

Ciep a woda 
u ytkowa
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(€)

2,500

2,000

1,500

1000

500

Kocio  
olejowy

Kocio  
gazowy

229%

171%

100%

Wysoka op acalno  dzi ki oszcz dno ciom energii
Koszty instalacji modu u Hydro Kit s  porównywalne z kosztami instalacji konwencjonalnego ogrzewania gazowego i olejowego, przy czym 
koszty jego u ytkowania s  ju  nieporównywalnie ni sze.

Oszcz dno  energii dzi ki odzyskowi ciep a
Obni enie kosztów dzi ki odzyskowi energii wydzielanej przez system klimatyzacji w trybie ch odzenia.

Za o enia symulacji kosztów
- Typ budynku: akademik, mieszkania
-  Ch odzenie / ogrzewanie pod ogowe /ciep a woda u ytkowa przez 10 lat
- Ch odzenie: klimatyzatory systemu MULTI V IV
- Ogrzewanie pod ogowe: Hydro Kit rednich temperatur (1 szt.)
-  Ciep a woda u ytk.: Hydro Kit wysokich temperatur (2 szt.), zbiorniki c.w.u. 
- Koszt energii elektrycznej: redni koszt w UE
- Koszt gazu: redni koszt w UE
- Koszt oleju opa owego:  redni koszt w UE

Jednostka odzysku ciep a

Zbiornik c.w.u.

Modu  HYDRO KIT

MULTI V IV HR 
(odzysk ciep a)

Ciep a woda u ytkowa

Tryb ch odzenia

Propozycja 1: MULTI V IV + Modu  HYDRO KIT
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Propozycja 2: MULTI V IV + kocio  gazowy
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Propozycja 3: MULTI V IV + kocio  olejowy
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Roczne koszty u ytkowaniaKoszty pocz tkowe

(€)
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Kocio  
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95%90%
100%

(lata)1
10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Globalne koszty u ytkowania
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Kocio  olejowy
Kocio  gazowy

(€)
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ciep a

Ch odzone pomieszczenie

Emisja
ciep a
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Wysokotemperaturowy modu  HYDRO KIT, zapewniaj cy wod  o temperaturze nawet 80°C dzi ki inwerterowej technologii 
podwójnego cyklu kaskadowego, znajduje zastosowanie w budynkach o du ym zapotrzebowaniu na ciep  wod .

Modu  HYDRO KIT wysokich temperatur - za o enia

Inwerterowa technologia podwójnego cyklu kaskadowego 
- Wydajno  wy sza nawet o 55% w stosunku do modu u HYDRO KIT rednich temperatur.
- Redukcja kosztów ogrzewania o 20% w porównaniu z modu em HYDRO KIT rednich temperatur.
- Kaskada czynnika R410A do R134A spr arki inwerterowej

Du a ilo  ciep ej wody u ytkowej
- Ogrzanie do wy szej temperatury wody gromadzonej w zbiorniku c.w.u. daje w efekcie 

u ytkownikowi wi ksz  ilo  ciep ej wody b d cej mieszank  wody gor cej i zimnej.

Modu  Hydro Kit wysokich temperatur - schemat cyklu

Jednostka zewn trzna HYDRO KIT wysokich temp. Zbiornik C.W.U.

Technologia wysokich temperatur

Ci
ni

en
ie

Entalpia

2. Cykl

1. Cykl

Woda

Powietrze

R410A

R134A

Powietrze

powietrze - czynnik ch odniczy R410A czynnik ch odniczy R134A - 
woda

Woda

czynnik ch odniczy R410A -
czynnik ch odniczy R134A

50°C 80°C
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Ró norodne zastosowanie
Mo liwo  zastosowania w ró nych obiektach wymagaj cych dostarczania ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej np.: w budynkach u yteczno ci 
publicznej, domach mieszkalnych, hotelach itd.

Zastosowanie w biurowcach
Podczas pracy systemu klimatyzacji w trybie ch odzenia 
jednostka odzysku ciep a przekazuje energi  do zbiornika 
c.w.u. spo ytkowuj c straty energii.

Biurowiec

Centrum handlowe

Uniwersytet

Hotel

Szpital

Budynek fabryczny

Zastosowanie w hotelach
Jednoczesne ch odzenie i ogrzewanie jest mo liwe w sezonie 
letnim praktycznie bez przerwy. Energia odzyskiwana 
z jednostek klimatyzacji w procesie ch odzenia jest 
wykorzystywana do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej.
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Typ Modu  redniotemperaturowy Modu  redniotemperaturowy

Model ARNH04GK2A2 ARNH10GK2A2
Zasilanie ø/ V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

Wydajno  ( rednia)
Ch odzenie kW 12.3 28
Grzanie kW 13.8 31.5

Pobór mocy
Ch odzenie Max kW 0.01 0.01
Grzanie Max kW 0.01 0.01

Temperatura wody
wlot/wylot

Ch odzenie Min. °C 6 6
Grzanie Max °C 50 50

Obudowa Stalowa, malowana proszkowo Stalowa, malowana proszkowo
Wymiary Obudowa S×W×G mm  520 × 631 × 330 520 × 631 × 330
Waga Netto kg 30.4 35.0

Wymiennik ciep a Czynnik ch odniczy-woda
Typ  Wymiennik p ytowy Wymiennik p ytowy

redni przep yw wody l/min. 39.6 92.0
Straty ci nienia kPa 41.0 69.0

Przy cza rur
Woda

Wej cie cale  1 1
Wyj cie cale 1 1

Czynnik ch odniczy
Ciecz  mm (cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz  mm (cale) 15.88(5/8) 22.2(7/8)

Przy cze odprowadzania skroplin cale 1 1
Poziom ci nienia
akustycznego

Ch odzenie dB(A)  26 26
Grzanie dB(A)  26 26

Przewód zasilania il. × mm2 3 × 2.5 3 × 2.5
Przewód sterowania Ekranowany (2C × CVV-SB) il. × mm2 2 × 1.0~1.5 2 × 1.0~1.5

Czynnik ch odniczy Czynnik ch odniczy-woda
Typ  R410A R410A
Sterowanie  Zawór EEV  Zawór EEV

Zakres pracy
Z pomp  ciep a

Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 35°C -20°C ~ 35°C

Z odzyskiem ciep a
Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 43°C -20°C ~ 43°C

Wspó czynnik kon  guracji
Tylko HYDRO KIT Min.~Max % 50 ~ 100 50 ~ 100
HYDRO KIT+jedn. wewn. Min.~Max % 50 ~ 130 50 ~ 130

ARNH04GK2A2  ARNH10GK2A2  

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 ch odzenie - temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB), temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB), 
    parametry wody: wej cie 23°C / wyj cie 18°C,
 grzanie -   temp. wewn.  20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB), Outdoor 7°C suchy (DB) termometr / 6°C mokry termometr (WB),
   parametry wody: wej cie 30°C / wyj cie 35°C, 

3. D ugo  przy czy freonowych = 7,5m.
4. Ró nica poziomów (jedn. zewn. ~ jedn. wewn.) = 0m.
5. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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Typ Modu  wysokotemperaturowy

Model ARNH08GK3A2
Zasilanie ø/ V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50
Wydajno  ( rednia) Grzanie kW 25.2
Pobór mocy Grzanie kW 5.00
Temperatura wody
wlot/wylot Grzanie Max °C 80

Obudowa Stalowa, malowana proszkowo
Wymiary Obudowa S×W×G mm  520 × 1 080 × 330
Waga Netto kg 94.0

Wymiennik ciep a
Czynnik ch .-woda

Typ Wymiennik p ytowy
redni przep yw wody l/min 36.0

Straty ci nienia kPa 30.0
Czynnik ch .-czynnik ch . Typ Wymiennik p ytowy

Spr arka Typ Inwerterowa 2-rotacyjna

Przy cza rur
Woda

Wej cie cale  1
Wyj cie cale 1

Czynnik ch odniczy
Ciecz  mm (cale) 9.52(3/8)
Gaz  mm (cale) 19.05(3/4)

Przy cze odprowadzania skroplin mm (cale) 1
Poziom ci nienia
akustycznego Grzanie dB(A)  43

Przewód zasilania il. x mm2 3 × 4.0
Przewód sterowania Ekranowany (2C × CVV-SB) il. x mm2 2 × 1.0~1.5

Czynnik ch odniczy 

Czynnik ch .-czynnik ch .
Typ  R410A
Sterowanie   Zawór EEV

Czynnik ch .-woda
Typ R134A

adunek kg 3.0
Sterowanie  Zawór EEV

Zakres pracy
Z pomp  ciep a

Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 35°C

Z odzyskiem ciep a
Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 43°C

Wspó czynnik kon  guracji
Tylko HYDRO KIT Min.~Max % 50 ~ 100
HYDRO KIT+jedn. wewn. Min.~Max % 50 ~ 130

ARNH08GK3A2

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 ch odzenie - temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB), temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB), 
    parametry wody: wej cie 23°C / wyj cie 18°C,
 grzanie -   temp. wewn.  20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB), Outdoor 7°C suchy (DB) termometr / 6°C mokry termometr (WB),
   parametry wody: wej cie  55°C  / wyj cie 65°C.

3. D ugo  przy czy freonowych = 7,5m.
4. Ró nica poziomów (jedn. zewn. ~ jedn. wewn.) = 0m.
5. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.


