


           Firma PRANA jest autorem i producentem szeregu nowoczesnych technologii w sferze oszczędności 
energetycznej.energetycznej. Po ponad piętnastu latach funkcjonowania w branży energii odnawialnych i komfortu 
zamieszkania firma Prana dokonała niemal niemożliwego – stworzyła doskonały system komfortu 
bioenergetycznego w pomieszczeniach. Okazało się, że wiele z tego czego uczono nas w szkołach dziś 
nabiera zupełnie innego spojrzenia, a wiele z tego co obecnie jest reklamowane jako zdrowe, może być nawet 
niebezpieczne. Naszym zdaniem ludzkość za własne i niemałe środki sama stworzyła sobie problem. Podjęte 
próby rozwiązania go na „chybił – trafił” nie doprowadziły do niczego dobrego. Według statystyk, obecnie 
połowapołowa domów należy do kategorii „chorych”, a ilość chorób alergicznych corocznie zwiększa się o jedną 
trzecią.

Rozumiemy potrzeby rynku i Klienta. Zapewniamy komfort zamieszkania przy zastosowaniu najzdrowszych 
materiałów i optymalnych rozwiązań. Większość z tych rozwiązań opracowaliśmy od podstaw idąc własną 
ścieżką, nie naśladując tych powszechnie stosowanych.

Rekuperator PRANA to prostoliniowy (strumieniowy) system wentylacji mechanicznej           
z rekuperacją. W obudowie z trwałego tworzywa ABS umieszczono wysoce skuteczny 
MIEDZIANY wymiennik ciepła wraz z elektroniką i wentylatorami produkcji niemieckiej. 
System wentylacji Prana wyprowadza z pomieszczenia zanieczyszczone powietrze w tym 
mikrocząsteczki kurzu i dymu, wprowadzając do środka czyste i świeże powietrze                  
z zewnątrz. System nie wymaga filtrowania powietrza a miedziany wymiennik ciepła 
zabezpiecza i dezynfekuje przepływający strumień. Dodatkowo system utrzymuje skład 
jonowy i naturalny komponent energetyczny powietrza „prana”.jonowy i naturalny komponent energetyczny powietrza „prana”.

Powietrze napływające i wypływające przepływa przez odseparowane od siebie kanały         
i nie ulega zmieszaniu. W procesie wentylacji dochodzi do przekazania ciepła za 
pośrednictwem miedzianego wymiennika ciepła, co zapewnia skuteczność energetyczną 
układu o każdej porze roku. W zimie ogrzewanie, latem zaś klimatyzację powietrza. 



       Rekuperatory Prana nie tylko wietrzą pomieszczenie, ale także zapewniają dostateczną ilość uprzednio
nagrzanego powietrza „zewnętrznego”, nasyconego tlenem i jonami naturalnymi. System pozwala istotnie 
zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania w zimie i schładzania latem.

Kompaktowe wymiary: średnica obudowy modułu operacyjnego - 150, 200, 250, 340 mm. Długość można
regulować w zależności od grubości ścian.

Miedziany wymiennik ciepła: podstawową cechą miedzi jest doskonała przewodność cieplna, ponadto 
miedź jest antyseptykiem (maksymalnie zbliżonym do srebra). W rekuperatorze powstaje środowisko, 
zapewniające odkażanie powietrza. Wirusy i bakterie tracą zdolność do rozwoju i życia.

SprawnośćSprawność wynosząca do 91%: osiągana jest dzięki przechodzeniu strumieni powietrza wylotowych                       
i wlotowych w odseparowanych kanałach, bez możliwości krzyżowania się wzajemnie.

Szybkość i łatwość montowania: W celu zamontowania rekuperatora w systemie rozproszonym, należy 
wykonać otwór w zewnętrznej ścianie budynku, w którym za pomocą pianki montażowej lub innego 
uszczelniacza montuje się moduł operacyjny. 
W naszej ofercie znajdą Państwo również rekuperatory w systemie centralnym. Są to moduły przygotowane 
do montażu wewnątrz pomieszczenia (z rozprowadzeniem kanałowym powietrza).

Bez materiałów eksploatacyjnych.Bez materiałów eksploatacyjnych.

Dostępność i łatwość obsługi.

Poziom zużycia energii elektrycznej: od 6W/h – 310W/h, w zależności od modułu.

Prosty i intuicyjny system sterowania: pilot zdalnego sterowania lub opornica.

Bezszumny w reżimie nocnym (seria domowa).

Okres gwarancyjny 2 lata.

Konkurencyjna cena: najniższa cena w tej klasie, najlepsza relacja jakości do ceny.

EKOLOGIA: żadnych zanieczyszczeń, niebezpiecznych materiałów i ich połączeń, eliminacja wszelkich 
negatywnych odziaływań energetycznych, maksymalne wykorzystanie uzdrowicielskiej mocy natury.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: ekonomicznie uzasadniona redukcja strat energetycznych                          
oraz zmaksymalizowane zapewnienie potrzeb energetycznych drogą redystrybucji energii w otaczającym 
środowisku.

EKONOMIKA: wykorzystanie efektywnych materiałów, technologii i rozwiązań projektowych.









Rekuperatory Prana 150 / 200G / 200C wyposażone są systemem oprogramowania, 
które pozwala adaptować rekuperator do istniejącej sieci napięcia elektrycznego             
w przypadku, kiedy nie odpowiada ona standartam krajowym. 
Zarządzanie oprogramowaniem prowadzi się przez pilot zdalnego sterowania. 
Takie rozwiązanie pozwala zapewnić poziom szumu całego systemu 
zgodnie z dokumentacją techniczną.



Moduły wentylacyjne z serii przemysłowej (PRANA 250 lub PRANA 340) przeznaczone są do swobodnego 
umieszczania w pomieszczeniach za pomocą zacisków lub wsporników. Do systemu wentylacyjnego 
podłącza się przewody wentylacyjne w zależności od konstrukcji systemu wentylacyjnego. Układ może być 
umieszczony w sposób dowolny na powierzchni nośnej lub na ścianie. Mocuje się go do powierzchni nośnej 
za pomocą stojaków lub zacisków (nie wchodzą do kompletu).
RekuperatoryRekuperatory należy zabezpieczyć w ogrodzonej konstrukcji, graniczącej ze ścianą zewnętrzną. Otwory          
w ścianie powinny mieć odpowiednie średnice (nie mniejsze niż 160 mm). Odległość między otworami 
napływu i wyciągu powietrza w ogrodzonej konstrukcji powinna wynosić nie mniej niż 1500 mm.                          
W przypadku, gdy zabezpieczenie obowiązkowej odległości nie wydaje się możliwe, dopuszcza się redukcję 
odległości między otworami do 500 mm pod warunkiem wykorzystania krat wentylacyjnych z deflektorami          
i umocowania ich w taki sposób, żeby strumienie powietrzne na wejściu/wyjściu zostały ukierunkowane            
w różne strony).
JeśliJeśli moduł operacyjny przeznaczony jest do montowania na ścianie, to w górnej części ściany zewnętrznej 
budynku, należy zrobić mały otwór o odpowiedniej średnicy o nachyleniu 3-5° w kierunku zewnętrznym.

Rekuperatory serii PRANA 150 oraz 200 montujemy w górnej części ściany zewnętrznej budynku. Podczas 
montażu należy wykonać otwór przelotowy na zewnątrz o odpowiedniej średnicy, w którym za pomocą 
kompaktora instaluje się moduł operacyjny. W ten sposób cały moduł operacyjny znajduje się wewnątrz 
ściany, widoczne pozostają tylko kraty wentylacyjne: jedna – wewnątrz pomieszczenia, druga – na elewacji. 
Otwór przelotowy wykonać należy pod kątem 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym.
Średnice otworów, jakie wykonujemy dla poszczególnych modeli:
 «PRANA 150» – otwór 160 mm ;
 «PRANA 200G» – otwór 210 mm ; «PRANA 200G» – otwór 210 mm ;
 «PRANA 200C» – otwór 210 mm ;
Długość modułu operacyjnego odpowiada grubości ściany 
w której jest zamontowane, z uwzględnieniem konieczności wysunięcia części wylotowej rekuperatora nie 
mniej niż 5mm. System wentylacji podłącza się do sieci stacjonarnej o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.


