
LINHA DE
AR-CONDICIONADO

Até 60% de economia de energia
Economia de até R$ 99 por mês
na conta de energia

Refrigeração até 30% mais rápida
Mais conforto em menos tempo

Mais silencioso
Nível de ruído a partir de 21dB

Maior durabilidade
Serpentina de cobre e 10 anos
de garantia no compressor

Confira a tabela de economia estimada
e as especificações técnicas do produto

COMPACT



A evolução da Tecnologia Inverter

O principal diferencial da linha LG DUAL Inverter 
está no compressor do produto. Ele é o coração do  
ar-condicionado e os modelos LG DUAL Inverter são 
os únicos que possuem rotor duplo em todas as capacidades.

Até 60% de
economia
de energia

Até 30% de
refrigeração
mais rápida 

Compressor
Convencional
Não Inverter

Velocidade Fixa
60 Hz

Compressor
Inverter

Rotor Simples

20 Hz           100 Hz

Compressor
DUAL Inverter

Rotor Duplo

10 Hz              120 Hz

O balanceamento do rotor duplo usado no compressor
do LG DUAL Inverter COMPACT  garante maior 
estabilidade e redução de vibração, proporcionando até 
60%  de economia de energia e uma refrigeração até 30% 
mais rápida através do controle mais amplo da velocidade.

COMPACT



***Economia estimada considerando o uso de 8 horas por dia, 20 dias por mês, 
com o custo de R$ 0,63  por kWh. Performance baseada em teste realizados
com normas de avaliação internas da LG, comparando um modelo DUAL Inverter 
com um modelo não Inverter. Os valores podem variar de acordo com a capacidade 
do equipamento, condições de instalação e operação.

Com a redução da velocidade, o LG DUAL Inverter COMPACT 
diminui drasticamente o número de partidas do compressor, 
economizando até 60% de energia elétrica quando 
comparado com um modelo convencional não Inverter.

Até 60% de economia de energia

Exemplo de economia: considerando um modelo 
convencional, de 9.000 BTU/h, que gaste R$ 83/mês.
O LG DUAL Inverter COMPACT, nas mesmas condições, terá 
um gasto estimado de apenas R$ 33/mês, o que poderá 
representar uma economia de até R$ 594 em 12 meses.

Veja a seguir a economia estimada de acordo com 
a capacidade, considerando o uso de 8 horas por dia, 
20 dias por mês, com o custo de R$ 0,63 por kWh:

Tabela de economia estimada

Capacidade Economia***
Mensal Estimada

Economia***
em 12 meses Estimada

9.000 BTU/h R$ 50 R$ 600

12.000 BTU/h R$ 66 R$ 792

18.000 BTU/h R$ 99 R$ 1.188

comparado com um modelo convencional não Inverter.



Devido ao funcionamento preciso do compressor, o LG DUAL 
Inverter COMPACT atinge a temperatura desejada até 30% 
mais rápido quando comparado a um modelo convencional 
não Inverter. Além disso, o compressor se mantém estável, 
deixando o ambiente ainda mais confortável. 

A placa eletrônica do LG DUAL Inverter COMPACT
foi projetada para suportar picos de tensão,
garantindo  maior segurança e durabilidade
ao condicionador de ar.

Refrigeração até 30% mais rápida

Segurança contra a oscilação
da voltagem da rede elétrica

não Inverter. Além disso, o compressor se mantém estável, 
deixando o ambiente ainda mais confortável. 



Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG DUAL 
Inverter COMPACT é muito silencioso. Já com o nível  de ruído 
a partir de 21dB.

Mais silencioso

Biblioteca Ar-Condicionado 
Convencional

DUAL Inverter
COMPACT



O LG DUAL Inverter COMPACT possui características
técnicas que garantem maior qualidade e tranquilidade 
ao consumidor:

• Garantia de 10 anos no compressor DUAL Inverter*
• Serpentina de cobre com tratamento Gold Fin™ 
  anticorrosão
• Sistema de proteção contra surtos de tensão
• Smart Diagnosis™
• Fluido R410A que não agride a camada de ozônio
• Design exclusivo para fácil instalação

A cobertura dourada nas aletas previne corrosão, 
estendendo a vida útil do seu ar-condicionado.

Maior durabilidade

Serpentina de cobre 
com aletas Gold Fin™

Camada hidrofílica
Camada anticorrosiva

Aleta
Camada anticorrosiva

“Aprovado 
    pelos melhores 
  profissionais
          do setor.“
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Até 60% de economia de energia

Refrigeração até 30% mais rápida

Supersilencioso

1  

2  

3  

Conforto com Economia

9.000 BTU/h

Alimentação elétrica: 220V para todos os modelos.
**Os valores de área por modelo são referenciais, considerando uma residência padrão com nível de insolação moderado e até 2 pessoas no ambiente. É recomendado consultar o simulador de capacidade LG ou um especialista para levantamento da carga térmica do ambiente.

Linha de Produto Ciclo
Área do

ambiente**
[m²]

Família
Faixa de capacidade

Min / Nominal / 
Máximo

Modelo
Corrente
nominal

[A]

Diâmetro
tubulação

[pol.]

Largura x Altura x Profundidade

Unid. Interna
[mm]

Unid. Externa
[mm]

DUAL Inverter COMPACT Frio

até 15  9.000 2.660 / 9.000 / 10.000 S4-Q09WA5AA 4,5 1/4 e 3/8 756 x 265 x 184 717 x 483 x 230

de 16 até 20  12.000 3.000 / 11.000 / 12.000 S4-Q12JA3AD 6,0 1/4 e 3/8 837 x 308 x 189 717 x 483 x 230

de 21 até 30  18.000 3.685 / 19.000 / 20.000 S4-Q18KL3AA 7,8 1/4 e 1/2 998 x 330 x 210 770 x 545 x 288

Compressor
DUAL

10 anos
de Garantia

Serpentina 
de Cobre

Comfort
Sleep

COMPACT
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Até 60%  de economia de energia

Refrigeração até 30% mais rápida

Supersilencioso

1  

2  

3  

Conforto com Economia

12.000 BTU/h

Alimentação elétrica: 220V para todos os modelos.
**Os valores de área por modelo são referenciais, considerando uma residência padrão com nível de insolação moderado e até 2 pessoas no ambiente. É recomendado consultar o simulador de capacidade LG ou um especialista para levantamento da carga térmica do ambiente.

Linha de Produto Ciclo
Área do

ambiente**
[m²]

Família
Faixa de capacidade

Min / Nominal / 
Máximo

Modelo
Corrente
nominal

[A]

Diâmetro
tubulação

[pol.]

Largura x Altura x Profundidade

Unid. Interna
[mm]

Unid. Externa
[mm]

DUAL Inverter COMPACT Frio

até 15  9.000 2.660 / 9.000 / 10.000 S4-Q09WA5AA 4,5 1/4 e 3/8 756 x 265 x 184 717 x 483 x 230

de 16 até 20  12.000 3.000 / 11.000 / 12.000 S4-Q12JA3AD 6,0 1/4 e 3/8 837 x 308 x 189 717 x 483 x 230

de 21 até 30  18.000 3.685 / 19.000 / 20.000 S4-Q18KL3AA 7,8 1/4 e 1/2 998 x 330 x 210 770 x 545 x 288

Compressor
DUAL

10 anos
de Garantia

Serpentina 
de Cobre

Comfort
Sleep

COMPACT



Conforto com Economia

18.000 BTU/h

Alimentação elétrica: 220V para todos os modelos.
**Os valores de área por modelo são referenciais, considerando uma residência padrão com nível de insolação moderado e até 2 pessoas no ambiente. É recomendado consultar o simulador de capacidade LG ou um especialista para levantamento da carga térmica do ambiente.

1  

2  

3  

Até 60% de economia de energia

Refrigeração até 30% mais rápida

Supersilencioso

Linha de Produto Ciclo
Área do

ambiente**
[m²]

Família
Faixa de capacidade

Min / Nominal / 
Máximo

Modelo
Corrente
nominal

[A]

Diâmetro
tubulação

[pol.]

Largura x Altura x Profundidade

Unid. Interna
[mm]

Unid. Externa
[mm]

DUAL Inverter COMPACT Frio

até 15  9.000 2.660 / 9.000 / 10.000 S4-Q09WA5AA 4,5 1/4 e 3/8 756 x 265 x 184 717 x 483 x 230

de 16 até 20  12.000 3.000 / 11.000 / 12.000 S4-Q12JA3AD 6,0 1/4 e 3/8 837 x 308 x 189 717 x 483 x 230

de 21 até 30  18.000 3.685 / 19.000 / 20.000 S4-Q18KL3AA 7,8 1/4 e 1/2 998 x 330 x 210 770 x 545 x 288

Compressor
DUAL

10 anos
de Garantia

Serpentina 
de Cobre

Comfort
Sleep

COMPACT



www.lg.com/br

Os valores máximos de 60% de economia de energia e de até 30% de refrigeração mais  
rápida são baseados em testes, verificados pela TÜV Rheinland, que foram realizados em  
laboratório da LG, usando normas técnicas internas da LG, comparando-se um modelo LG DUAL  
Inverter com um modelo LG convencional não Inverter. Os valores reais de economia de energia  e de 
performance de refrigeração variam de acordo com o modelo do equipamento, condições 
de uso, manutenção e instalação. Consulte as condições de garantia no certificado que  
acompanha o produto. Imagens meramente ilustrativas.




