TECHNICZNY
PASZPORT
URZĄDZENIA
SERIA DOMOWA

rekuperatory

Użyj kodu QR lub odwiedź stronę: ecoventeam.com
w celu sprawdzenia informacji o urządzeniu,
instrukc ji obsługi i innych przydatny ch inf ormacji.

• Podane w dokumentacji charakterystyki urządzeń uzyskano w warunkach
laboratoryjnych.
• Niektóre treści mogą różnić się od urządzenia w zależności od modelu, regionu
lub wersji oprogramowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
• W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia należy przede
wszystkim uważnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące środków
bezpieczeństwa.
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, a także
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych,
umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli będą
nadzorowane lub poinstruowane, aby obsługiwać urządzenie w
bezpieczny sposób i zrozumieć niebezpieczeństwa związane z jego
używaniem. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie
i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci.
• Podczas pracy urządzenia obraca się w nim wentylator. Unikaj
dostania się obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas
pracy. Może to prowadzić do obrażeń.
• Użytkownik bez odpowiednich kwalifikacji nie może samodzielnie
montować, przenosić, demontować, modyfikować ani naprawiać
rekuperatora.
• Nie zamykaj kanałów dopływowych i wyciągowych, obniży to
wskaźniki jakości rekuperatora i może spowodować zatrzymanie pracy
systemu.
• Przed użyciem należy upewnić się, że instalacja jest zgodna z
normami mechanicznymi i elektrycznymi obowiązującymi w kraju, w
którym została przeprowadzona instalacja.
• Nie umieszczaj urządzeń grzewczych na ścieżce wlotu powietrza
przez urządzenie. Produkty niepełnego spalania paliwa mogą
prowadzić do wypadku.
• W pr z yp ad ku k or z ys t a nia z r e ku pe r at or a w t ym sa my m
pomieszczeniu co inne działające systemy wentylacyjne
charakterystyka urządzenia może różnić się od podanych w tej
dokumentacji technicznej. Wynika to z wpływu tych systemów na
wydajność, geometrię przepływu powietrza i tak dalej.
• Obecność nadmiaru zewnętrznego podpory wiatrowej może
wpływać na wydajność systemu.
• Unikaj wstrząsów i uszkodzeń systemu (rekuperatora).
• Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa podczas pracy systemu
wentylacyjnego PRANA opisano w krótkiej instrukcji obsługi.
• Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa dotyczące instalacji systemu
wentylacyjnego PRANA są opisane w instrukcji montażu.
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OPIS SYSTEMÓW
Monobloki zdecentralizowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej
PRANA należą do kategorii innowacyjnych i niezawodnych produktów,
które koncentrują się na tworzeniu i utrzymaniu zdrowego mikroklimatu
w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym.
Technologicznie system jest monoblokiem z wysokowydajnym
przeciwprądowym miedzianym wymiennikiem ciepła, gotowym do
użycia zgodnie z wymaganiami technicznymi i warunkami. Wysoka
efektywność energetyczna i znaczne możliwości wymiany powietrza
pozwalają na zastosowanie rekuperatorów do organizacji wentylacji
domowej.
PRZEZNACZENIE SYSTEMÓW
Syst em y we nt ylacyjne PRANA zosta ły zaprojektowa ne w
celu zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach, co t worzy i
utrzymuje zdrowy mikroklimat. Systemy te są zalecane do
stosowania w obiektach użyteczności publicznej (mieszkania,
rezydencje, pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, przedszkola itp.).
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Niektóre dane i funkcje mogą różnić się od urządzenia użytkownika
w zależności od modelu, regionu, wersji oprogramowania i mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. Rekuperator PRANA jest urządzeniem
sterowanym ze smartfona, więc działanie niektórych funkcji,
produktywność i wydajność mogą ulec zmianie. Zawsze możesz
zapoznać się ze zaktualizowaną instrukcją pod linkiem:
(prana.help/r54).
Aktualizacja jest możliwa tylko przy zainstalowanym module Wi-Fi
(Opcjonalnie), i jeśli połączenie jest wykonane przez kabel internetowy.
W krótkim przewodniku (dostarczana w komplektacji standardowej) w
sekcji "Konfiguracja systemów" możesz sprawdzić obecność tego
modułu w rekuperatorze.
Możesz również skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania
pomocy za pośrednictwem kontakt ów wskazanych na karcie
gwarancyjnej (karta gwarancyjna znajduje się w karcie technicznej
produktu).
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ZASADA DZIAŁANIA
Podstawą technicznego rozwiązania wentylacji z rekuperacją jest
przeciwprądowy, z ciągłym cyklem cieplnym, miedziany wymiennik
ciepła, który pozwala na utworzenie dwóch wielokierunkowych
przepływów powietrza w objętości jednego cylindra.
W takim przypadku ciepłe lub zimne powietrze, które jest usuwane z
pomieszczenia ("Wywiew"), przechodząc przez miedziany wymiennik
ciepła, przekazuje mu swoją energię cieplną, która jest wykorzystywana
do ogrzewania zimnego powietrza nawiewanego lub jego chłodzenia w
przypadku zachowania energii chłodu.
Biorąc pod uwagę, że przepływy powietrza są rozdzielane i
rozliczane na poziomach "nawiew" - "Wywiew", nie ma mieszania
wielokierunkowych przepływów powietrza.
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• 1 - Miedziany wymiennik ciepła;
• 2 - Nawiew i wywiew pracują jednocześnie i nie mieszają się;
• 3 - Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia;
• 4 - Usuwanie powietrza wywiewanego z pomieszczenia;
• 5 - Ogrodzenie zewnętrzne;
• 6 - Usunięte z pomieszczenia, powietrze wywiewane;
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ZAWARTOŚĆ DOSTAWY
Pakiet zawiera *:
• Pudełko do pakowania;
• System wentylacji;
• Pilot zdalnego sterowania;
• Baterie do pilota;
• Techniczny paszport urządzenia
• Skrócona Instrukcja obsługi
• Instrukcja montażu (seria domowa)
* - Niektóre dane dotyczące wyposażenia mogą się różnić i mogą
się różnić w zależności od modelu, regionu lub dostawcy, a także
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
JAKOŚĆ
Proces technologiczny zapewnia 100% wejściową kontrolę jakości
wszystkich komponentów, a także podwójną 100% kontrolę wyjściową
po produkcji systemów. Systemy wentylacyjne PRANA poddawane są
24-godzinnym testom w trybie maksymalnego obciążenia. Ustalona
żywotność systemu wynosi 10 lat.
ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
Transport i przechowywanie produktów w indywidualnych
opakowaniach jest zapewnione w pozycji poziomej zgodnie ze znakiem
na opakowaniu. Maksymalna dopuszczalna wysokość układania
pudełek opakowaniowych wynosi 2 poziomy (2 paczki wysokości).
Rekuperator należy przechowywać pod zadaszeniem przy względnej
wilgotności powietrza nie większej niż 70% i temperaturze powietrza od
-20°C do +40°C.
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
Po uruchomieniu, system wentylacji musi być zgodny z przepisami
dyrektyw:
• Dyrektywa 2004/108/EU. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC);
• Dyrektywa 2006/42/EU. Bezpieczeństwo maszyn i mechanizmów;
• Dyrektywa 2009/128/EU. Ekoprojekt (ErP);
• Dyrektywa 2011/65/EU. Zawartość substancji szkodliwych (RoHS);
• Dyrektywa 2014/35/UE. Urządzenia elektryczne niskiego napięcia (LVD).
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DANE TECHNICZNE
Tabela specyfikacji technicznych:
Seria 150
Seria 200G
Seria 200C
Ilości wymiany powietrza podczas rekuperacji
(praca nawiewno-wywiewna jednocześnie):

105 м /godzinę
3

97 м3/godzinę
12 м3/godzinę
≈ 6 м3/godzinę *

Nawiew:
108 м3/godzinę
Wywiew:
100 м3/godzinę
Noc / minimum:
12 м3/godzinę
Tryb pasywny:
≈ 10 м3/godzinę *

185 м3/godzinę
177 м3/godzinę
21 м3/godzinę
≈ 10 м3/godzinę *

Zużycie energii:
4-17 W/godzinę
0-51 W/godzinę

Rekuperator:
4-17 W/godzinę
«Mini ocieplenie» ** :
0-51 W/godzinę

4-35 W/godzinę
0-56 W/godzinę

Efektywność rekuperacji *** :
do 95%

do 96%

do 93%

Ciśnienie akustyczne w odległości 3 metrów:
14/52 dB(a)

13/50 dB(a)

15/54 dB(a)

Waga systemu indywidualnie pakowana:
≥ 4,3 kg

≥ 5,8 kg

≥ 6 kg

Rozmiar pudełka do pakowania, mm (DxSxW):
≥750х210х210
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≥750х260х260

≥750х260х260

Opis funkcji i zarządzanie nimi opisano w instrukcji obsługi.
Zasilanie. AC 230 ± 10% V.
Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP 24.
Zastosowanie systemu przeznaczone jest do długotrwałej pracy w
temperaturze zewnętrznej w zakresie od -30°C do +50°C, oraz w
temperaturze wewnętrznej od +10°C do +40°C.
* - Wydajność systemu w trybie pasywnym zależy od różnicy ciśnień
w pomieszczeniu i na zewnątrz, kierunku niekontrolowanych
przepływów, dlatego wartości mogą ulegać wahaniom i nie odpowiadać
podanym w tabeli.
** - wartość zużycia energii, która została określona, gdy system
działał w minimalnym rozmiarze.
*** - wartość wydajności osiągana jest w warunkach laboratoryjnych
i zależy od prędkości wentylatorów.
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WYMIARY GABARYTOWE
Schemat wymiarów systemów wentylacyjnych PRANA serii domowej.

D2
D3

D1

L2

L4

L3

L5

D4

L1
Systemy o długości modułu roboczego L4 do 1000mm produkowane
są w formie monobloku.
Systemy o długości modułu roboczego L4 od 1001 do 2000mm
produkowane są w postaci konstrukcji dwuczęściowej.
Systemy o długości modułu roboczego L4 powyżej 2001mm
wykonywane są na specjalne zamówienie na indywidualne życzenie.
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Seria 150

Seria 200G

Seria 200C

D1 (Średnica pokrywy wewnętrznej)
175 mm

235 mm

235 mm

D2 (Średnica pokrywy zewnętrznej)
150 mm

200 mm

200 mm

D3 (Średnica wewnętrzna pokrywy zewnętrznej)
95 mm

115 mm

115 mm

D4 (Średnica modułu roboczego)
160 mm

210 mm

210 mm

L1 (Długość mechanizmu podnoszenia)
0-25 mm

0-30 mm

0-30 mm

L2 (Długość z otwartym mechanizmem podnoszenia)
50-75 mm

50-75 mm

50-75 mm

L3 (Odległość od modułu roboczego do kołnierza)
10 mm

15 mm

15 mm

L4 (Minimalna długość modułu roboczego)
≥ 450 mm

≥ 440 mm

≥ 500 mm

L4 (Minimalna długość modułu roboczego RS)
495 mm

X

510 mm

L5 (Długość osłony zewnętrznej)
40 mm

40 mm

40 mm
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