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- Energiahatékony
- Környezetbarát
- Költséghatékony beruházás és üzemeltetés 

- Fürdővíz, kézmosás, mosás 

- Konyhai melegvíz ellátás

- Szerkezet temperálás

- Hagyományos hőleadók

Helyiségek fűtése, hűtése Használati melegvíz 

A kényelmes, komfortos és mindezek mellett gazdaságos és környezettudatos 

épületgépészeti kialakítás napjainkban már alapkövetelmény egy új épületnél vagy egy 

komplex épület rekonstrukció felújítás során 



Használati melegvíz

20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃

Magas hőmérsékletű radiátor

Alacsony hőmérsékletű radiátor

Padlófűtés

Fan coil

Fő tulajdonságok



Product
Water

Temperature

(C/H)

Refrigerant Power

Capacity (kW)

5 7 9 12 14 16 25

Therma V Monobloc

5℃ / 65℃ R32

1ø

230V

3ø

400V

Therma V Spilt Hydro Box Type

5℃ / 65℃ R32
1ø

230V

Hydro Box Type

5℃ / 57℃

R410A

1ø

230V

3ø

400V

DHW Tank 

Integrated 
7℃ / 58℃

1ø

230V

3ø

400V

Therma V 
High temp

High Temp

(Heating only)
80℃

R410A +

R134a

1ø

230V

Therma V Split New IWT

2020 5℃ / 65℃
R32

1ø

230V

Therma V 
Hydrosplit

New

2020
5℃ / 65℃ R32

1ø

230V

3ø

400V

5.5(5.5) 7.0(7.0) 9.0(9.0) 12.0(12.0) 14.0(14.0) 16.0(16.0)

12.0(12.0) 14.0(14.0) 16.0(16.0)

10.4(12.0) 12.0(14.0) 13.0(16.0)

10.4(12.0) 12.0(14.0) 13.0(16.0)

10.4(12.0) 11.0(14.0) 12.0(16.0)

10.4(12.0) 11.0(14.0) 12.0(16.0)

(16.0)

5.5(5.5) 7.0(7.0) 9.0(9.0)

*(Heating Capa.)

Aktuális Termékplaletta

5.5(5.5) 7.0(7.0) 9.0(9.0)

12.0(12.0) 14.0(14.0) 16.0(16.0)

12.0(12.0) 14.0(14.0) 16.0(16.0)



• Segítséget nyújt az épület igényeihez 
illeszkedő berendezés kiválasztásában.

• Bemeneti adatok megadása után 
zölddel kiemeli az ajánlott géptípust.

FIGYELEM:
Épület hővesztesége ≠ Hőszivattyú 
teljesítménye



A széles üzemi tartománynak köszönhetően az alkalmazási lehetőségek kibővültek. 

• Hűtési üzemi tartomány • Fűtési üzemi tartomány

Hűtési üzemmód Fűtési üzemmód
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Fan Coil egység

(FCU)

Felülethűtés
HMV hőszivattyús üzemben: max 55℃
HMV elektromos fűtőbetét rásegítéssel : max 80℃
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Előremenő vízhőmérséklet (℃)
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: folyamatos üzem

: folyamatos üzem nem garantált

: csak elektromos fűtés



GWP 675
2088

R32 R410A

Kisebb töltet mennyiség

20%↓

Összetétel: Egykomponensű
Többkomponensű

R32 50%

R125 50%

Üvegházhatás

Fő tulajdonságok



Csövezési hossz 3-irányú csatlakozás

Össz csövezési

hossz

Max. 50 m

Szintkülönbség

Max. 30 m

 A csöveket 3 irányból csatlakoztathatjuk

A hosszú csövezési hossz ill. a 3-irányú csatlakozási lehetőség egyszerű telepítést és karbantartást

biztosít.

Elölről
Oldalról

Hátulról



• Amennyiben a hőszivattyú közvetlen összeköttetésben van a hőleadó rendszerrel, úgy Bypass
szelep alkalmazása szükséges.

• Ebben az esetben nincs szükség szekunder oldali szabályozásra, a hőszivattyú vezérlőjét 
szobatermosztátként* is alkalmazhatjuk.

Bypass szelep

* Csak az R32-es split és monobloc berendezések távirányítói rendelkeznek beépített hőmérséklet érzékelővel. Az R410A 
gépekben a távirányító ezen funkciója még nem érhető el.



• Hőszivattyúk kapcsolásának legpreferáltabb példája, amellyel elkerülhető a hőszivattyú körében az 
áramlási hiba kialakulása.

• Az áramlási hibát okozhatja a fűtési rendszerben kialakuló rövidzár (összes szelep egyidejű lezárása) 
vagy alacsony áramlási sebesség.

• Ebben az esetben szekunder oldali szivattyúra van szükség, amelynek a szabályozását is meg kell 
oldani.

Szekunder oldali 

szivattyú

Hidrováltó



Az összes fő alkatrész a kültéri egységben található.

Minden egyben koncepció1) Kompakt berendezés, egyszerű telepítés

 3 csavar eltávolítása a szervízeléshez

 A burkolat könnyen eltávolítható

 A fő egységek (szivattyú, szűrő…) könnyen hozzáférhetőek

 Hidraulikus blokk a berendezésben.

 Nincs szükség hűtőközeg bekötésére.

A vízoldali rendszerelemek a berendezés részei

Monobloc 

1) Az előző modellektől eltérően a fűtőpatron külön rendelendő!

Légtelenítő

Tágulási tartály

Szűrő

Keringtető

szivattyú

LHCS

Áramlásőr



AG -13℃

BN -7℃

CZ -16℃

UK -5℃ DG -14℃

ES -4℃

FS -7℃

HS -3℃

IS -6℃

MK -13℃

PL -20℃

PT 4℃

RO -16℃

SW -23℃

LA -20℃

Russia

Kaliningrad
Belarus

Ukraine

Moldova

Sweden

Norway

Finland

Lithuania

Latvia

Estonia

Poland

Czech Rep.
Slovakia

Romania

Germany

Denmark

Netherland

Belgium
Luxembourg

United 

Kingdom

Ireland

France

Spain

Portugal

Italy

Greece

Hungary

Croatia

Bosnia Serbia

Albania
Macedonia

Bulgaria

Austria
Switzerland Slovenia

Iceland

RA -40℃

UR -21℃

High Temp Split

Monobloc

Split

1) ASHRAE

Operating H/P 

without heater

(LWT 55℃)

Méretezési hőmérséklet1)

Az alábbi funkciók nem érhetőek el fűtőbetét nélkül:

- Vész-üzemmód

- Üzemet segítő funciók (leolvasztás, beüzemelés)

ÚJ!



• Ebben az esetben a fűtési vezetékek kilépnek az épületből, ezért a rendszert fagyállóval (pl. glikollal) 
kevert vízzel kell feltölteni.

• Ideális megoldás egy leválasztó hőcserélő beépítése, így csak a hőcserélő és a hőszivattyú közötti 
vízkört kell glikolos közeggel feltölteni.

• Így azonban nem lehet elkerülni a szekunder oldali szivattyú(k) beépítését és vezérlését.

Szekunder oldali 

szivattyú

Hőcserélő



Alátét

AnyaGépkeret

H-gerenda

Beton
alap

Rezgéscsillapító
gumilemez

Min. 4db 
tőcsavar a 
betonba

• Az ábrán Monobloc berendezés látható, de ezekkel a 
távolságokkal a Split kültérinél is lehet kalkulálni.

• A készülék fölött megfelelő helyet kell hagyni a 
kondenzátoron keresztül leadott hő akadálytalan 
távozásához, ha a készülék fölé előtető kerül.

• A készülék telepítésénél minimum az ábrán jelölt 
távolságokat biztosítani kell a megfelelő működéshez.

• A kültéri egységet mindig a hóhatár fölé kell telepíteni, hó 
nem kerülhet a kültéri egység belsejébe.

• A leolvasztási üzemben gépből távozó olvadékvíz miatt a 
kültéri egységet min. 20cm-rel meg kell emelni a 
gépalaphoz képest. Ellenkező esetben az olvadékvíz jég 
formájában újra megjelenik a kondenzátoron, amely a 
szükségesnél gyakoribb leolvasztásokat eredményez.

• A gépalapot úgy kell kialakítani, hogy a berendezés súlyát 
elbírja.



A kiválasztott telepítési hely:
• Ne legyen „fagyzugos” (hideg levegő megrekedésére 

hajlamos).
• Ne legyen túlzott napsütésnek kitéve (külső hőmérséklet 

érzékelő magasabb értéket fog mérni, ezért időjáráskövető
szabályozás esetén visszaveszi a gép teljesítményét, amely 
elégtelen fűtést eredményez).

• Ne legyen a kültéri egység helyiségbe zárva.
• Lapostetőn való elhelyezéskor szélfogó fal kialakítása 

javasolt az időjárási viszontagságok csökkentése 
érdekében.

Jó példa rossz telepítésre



• A beltéri egység telepítésénél az ábrán jelölt minimum 
távolságokat be kell tartani a szervizelhetőség érdekében.

• A beltéri egységet olyan helyre kell telepíteni, ahol az 
időjárási  hatásoknak (hó, eső, szél, fagy) nincs kitéve.

• Split készüléknél a kültéri és beltéri egység telepítését, 
csövezését követően:
o Hűtőköri nyomáspróbát kell végezni nitrogénnel

(39 bar, 24 óra)
o Vákuumtartási próbát kell végezni

(-0,5 bar, 1 óra)

• A hidraulikus rendszerben az ajánlott üzemi nyomás 2,0-2,5 
bar.  3,0 barnál nagyobb nyomás esetén a biztonsági 
szelepen keresztül a többletet el kell engedni. 



Az új hőszivattyúk új távvezérlővel vannak felszerelve. 

Prémium kialakítás

Intuitív menü

Hatékonyabb vezérlés

Kényelmi funkciók



Ha eltömődik a szűrő → El kell távolítani az idegen anyagokat (por, törmelék)

1) Hogyan tisztítható a szűrő (általános hőszivattyú esetében)

① El kell zárni az elzáró szelepeket (9) a szűrő előtt és után (a készüléket le kell állítani)

② El kell távolítani a szűrő alját
③ Ellenőrizni kell a szűrőbetét állapotát és

koszolódás esetén ki kell tisztítani
④ A tisztítás után össze kell szerelni a szűrőt
⑤ Ki kell nyitni az elzáró szelepeket



2) Monoblock készülék szűrőjének kiszerelése és tisztásának lépései
1. El kell zárni a belépő és kilépő csatlakozó szelepet
2. Le kell szerelni a készülék előlapját
3. El kell távolítani a szűrőrögzítő bilincset
4. Ki kell húzni a szűrőt és meg kell tisztítani
5. A szelepek megnyitása előtt össze kell szerelni a szűrőt és a készüléket



Mágneses iszapleválasztó funkciója
A fűtési és hűtési rendszerekben keringő szennyeződések károsíthatják 
a főbb rendszerelemeket, úgy mint szivattyúk, szabályozó szelepek. 
Lerakódásokat eredményezhetnek továbbá a hőcserélőkben, 
fűtőelemekben és csövekben, amely a rendszer hatékonyságának 
csökkenéséhez vezet.
Az iszapleválasztó leválasztja ezeket a rendszerben keringő
szennyeződéseket. A szennyeződések először az iszapleválasztón
haladnak át, majd egy iszapgyűjtő tartályba kerülnek, amelyből akár
működés közben is üríthetők. A vastartalmú szennyeződések is
csapdába esnek a készülék belsejében két mágnesnek köszönhetően.



Működési elve
A multifunkciós berendezés működési elve két különböző elem soros kombinációján alapszik:
1. Az iszapleválasztó (1), amely leválasztja a rendszerben található szennyeződéseket.
Az iszapleválasztó belső eleme (2) radiális rácsos felületek összességéből áll. A vízben található
szennyeződések, a felületen ütközve leválasztásra és az alsó részbe (3) kerülnek, ahol összegyűlnek. Az
iszapleválasztó belsejében a ferromágneses részecskék is csapdába esnek a két mágnesnek (4)
köszönhetően, amelyek egy levehető külső gyűrűn helyezkednek el. Az iszapleválasztó nagy belső térfogata
lelassítja a folyadék áramlását, ezáltal elősegítve az akár ezred milliméteres nagyságrendű részecskék
leválasztását.

2. Egy cserélhető szűrőbetét (5), amely
mechanikusan gátolja a hőhordozó
közegben található szennyeződések
útját. A szűrőbetét mechanikus
leválasztás útján választja le a
szennyeződéseket azok mérete alapján,
egy speciális fém szűrőhálón keresztül.



Vastartalmú szennyeződések leválasztása
A beépített mágnessel rendelkező iszapleválasztó sorozat nagyobb hatékonyságot biztosít a vastartalmú
szennyeződések leválasztásában és összegyűjtésében. Ezen anyagokat a külső gyűrűn elhelyezkedő
mágnesek által gerjesztett erős mágneses tér ejti csapdába az iszapleválasztó belsejében.
A külső gyűrű levehető, így megengedve a szennyeződések leülepedését és későbbi eltávolítását a rendszer
működése közben. A mágnes eltávolítása a berendezés hidraulikus tulajdonságait nem befolyásolja, ugyanis
az iszapleválasztó külső részén helyezkedik el.

Iszap leeresztés
Távolítsa el a mágneseket 
tartalmazó gyűrűt (1. ábra) 
és végezze el a 
szennyeződések 
leeresztését a tartozékként 
járó kulccsal, akár a 
rendszer működése közben.

https://www.youtube.com/watch?v=q_WS9gE7pVw&t=57s

https://www.youtube.com/watch?v=q_WS9gE7pVw&t=57s


LGE Internal Use Only



LGE Internal Use Only

Miért szükséges ERV?

A természetes szellőztetéssel hűtési, fűtési energiát veszítünk.

Az ERV-ben lévő hőcserélő egység hasznosítja a hűtési, fűtési energiát, így energiát takarítunk meg.



LGE Internal Use Only

Termékpaletta

ERV Kereskedelmi ● ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERV DX

Párásító funkció 

nélkül ● ● ●

Párásító 

funkcióval ● ● ●

Termékpaletta és főbb funkciók



LGE Internal Use Only

ERV – Hővisszanyerő szellőztető berendezés



LGE Internal Use Only

ERV – Hővisszanyerő szellőztető berendezés DX hőcserélővel

Figyelem:

A direkt elpárologtatásos 

hőcserélővel rendelkező 

készülékekhez a CO2 szenzor 

kiegészítőként vásárolható meg 

(AHCS100H0).
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LG ERV energiatakarékos technológia

Az LG ERV különböző funkciók alkalmazásával energiát takarít meg a hagyományos szellőztetéshez 

képest

Megkülönböztetett funkciók



LGE Internal Use Only

Delay Operation – energiatakarékos technológia(2)

A beltéri egység és az ERV egyidejű bekapcsolása esetén a késleltetett működés csökkentheti a 

szükségtelen fűtési és hűtési energiaveszteséget, így lelassítva az ERV működését.

* „Késleltetett működés” üzemmód a távirányítón (csak MultiV rendszereknél, a késleltetés

Időtartama 1÷60 perc között állítható.)

** Az energiamegtakarítási arány függ az éghajlati viszonyoktól.

※ Test Condition

- Office (49,000 ft2 ) / Occupancy : 30  / Area : London, UK

- ERV (1 000 CMH) + MULTI V 4 (12 HP) Unit Combination

- Other conditions are subject to BREEAM.
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CO2 Auto Operation – energiatakarékos technológia(3)

LG ERV csökkenti a hőveszteséget a CO2 koncentrációtól függő ventilátor fordulatszám szabályozással. 

* Az energiamegtakarítási arány függ az éghajlati viszonyoktól. ※ Test Condition

- Office (49,000 ft2 ) / Occupancy : 30  / Area : London, UK

- ERV (1 000 CMH) + MULTI V 4 (12 HP) Unit Combination

- Other conditions are subject to BREEAM.



LGE Internal Use Only

Seasonal Auto Operation – energiatakarékos technológia(4)

Az LG ERV érzékeli a külső hőmérsékletet és automatikusan üzemel az időjárási viszonyoktól függően.

Outdoor 

Temperature

Room

Temperature

* This function is operated with ‘Auto’ mode by wired remote control. 

** Energy saving ratio can be differed by weather condition.

※ Test Condition

- Office (49,000 ft2 ) / Occupancy : 30  / Area : London, UK

- ERV (1 000 CMH) + MULTI V 4 (12 HP) Unit Combination

- Other conditions are subject to BREEAM.
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CO2 szint monitorozás

CO2 szenzor érzékeli a CO2 koncentrációt a helyiségben.

A felhasználók ellenőrizhetik a CO2 koncentrációt az új vezetékes távirányítón, az ERV pedig 

automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét a koncentrációtól függően.

.

Date / Time

comfort 

level

fine dust

CO2

monitoring

* A funkció csak a Standard III távirányítóval érhető el.

CO2 szint kijelzés

CO2

CO2

severe
CO2
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Levegő szűrő rendszer (3 lépéses)

Az LG ERV hatékonyan képes eltávolítani a káros anyagokat, finom porokat és baktériumokat.

Opcióként nagy hatékonyságú szűrő is választható, amely a mikro porokat is megköti.

1
2 3

1

2

3
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Filter Model AHFT035H0 AHFT050H0 AHFT100H0 AHFT100H0

Prodcut Model LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA4
LZ-H050GBA4
LZ-H035GBA5
LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA4 LZ-H100GBA4 LZ-H150GBA4 LZ-H200GBA4

Dimension

A

mm

420 420 420 520 520 520 520

B 137 137 195 192 192 192 192

C 25 25 25 25 25 25 25

Quantity EA 2 2 2 2 2 4 4

A

B

C
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Megoldás párásításra

Az LG ERV direkt elpárologtatós hőcserélővel rendelkező készülék egy lehetséges megoldás a 

párásításra és párátlanításra.

Alkalmazása ideális abban az esetben, hogy hőmérsékletet és páratartalmat is szabályozni kell.
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Könnyen kezelhető távirányító

Date / Time

Air-conditioning Ventilation

Auto

monitoring

comfort 
level

CO2
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Könnyen kezelhető távirányító

Vezetékes távirányítóval az ERV készülékek a következő 3 üzemmódban használhatók:

Ennél az üzemmódnál a befújt friss levegő és a kidobott elhasznált levegő 

áthalad a hőcserélőn és energiát ad át egymásnak. 

Ezt az üzemmódot általában nyáron vagy télen alkalmazzuk, amikor a 

benti / kinti hőmérséklet különbség nagy.

Ennél az üzemmódnál a helyiségből elszívott levegő a hőcserélőt elkerülve 

távozik az épületből.

Ezt az üzemmódot általában tavasszal vagy ősszel alkalmazzuk, ha a 

hővisszanyerés nem szükséges, és a szabad hűtés vagy fűtés a kültéri 

levegő állapotából eredően biztosítható.

Ennél az üzemmódnál automatikusan az optimumon üzemel a készülék a 

fenti két üzemmód közötti váltással a beltéri / kültéri hőmérsékletnek 

megfelelően.

A ventilátor sebességnél 3 opció van: Super-High, High és Low illetve egy 

Auto beállítás, ahol a ventilátor sebesség automatikusan kerül beállításra az 

előző opciók közül.

Figyelem: Az Auto ventilátor beállítás csak CO2 szenzorral használható. 
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Csoportvezérlés

Egy vezetékes távirányítóval maximum 16 ERV vezérelhető (beleértve a klíma beltéri egységeket is).

Ezzel csökkenthető a távirányítók telepítési költsége.

Several units combination
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Könnyű telepítés

Az LG ERV készülékek akár fejjel lefelé is telepíthetők és csak panel eltávolítása szükséges a 

karbantartáshoz.

Figyelem: Ez csak a normál szellőztető berendezésekre igaz, a DX hőcserélősekre nem!
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Rugalmas vezérlési lehetőségek

Az LG ERV készülékek vezérelhetők akár egyedileg, akár klímaberendezésekkel együtt.

Energiatakarékos üzem, kombinált vezérlés vagy monitorozás egyaránt elérhető.

Egyedi vezérlési megoldás Központi vezérlős megoldás Külső vezérlési megoldás
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Kényelmes tervező program

Az LG speciális programokat biztosít az ERV-k kiválasztásához a LATS HVAC illetve LATS CAD 

szoftverek formájában.

LATS HVAC LATS CAD
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Csatlakozási lehetőség központi vezérlőhöz

Type
PI485

kit

Connect with
communication 
line of Multi V 

indoor

Normal Vent.
↔

Central 
controller

○ X

DX Vent.
↔

Central 
controller

X ○

ERV ERV DX

LZ-H025GBA3/4 LZ-H050GXN0/4 LZ-H050GXH0/4

LZ-H035GBA3/4/5 LZ-H080GXN0/4 LZ-H080GXH0/4

LZ-H050GBA2/4/5 LZ-H100GXN0/4 LZ-H100GXH0/4

LZ-H080GBA2/4/5 - -

LZ-H100GBA2/4/5 - -

LZ-H150GBA2/4/5 - -

LZ-H200GBA2/4/5 - -

• A normál szellőztető ERV berendezést egyedileg kell a központi vezérlőhöz csatlakoztatni a beltéri 
egységekhez való PI485 illesztőkártya segítségével, és nem kell a MultiV beltéri egységek 
kommunikációs vezetékére kötni.
•DX hőcserélős ERV készülékek esetén nincs szükség PI485 illesztőkártyára, azok a MultiV beltéri 
egységek kommunikációs vezetékén keresztül csatlakoztathatók a központi vezérlőhöz.
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Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 


