
Systém nuceného větrání
s rekuperací tepla

Lokální systémy

Jak funguje rekuperátor?

HLAVNÍ VÝHODY 

INOVAČNÍ SÉRIE 
VENTILAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rekuperátor je decentralizovaný mechanický ventilační systém s napájením. 
Uvnitř pracovního modulu je obousměrný pohyb vzduchu: odsávaný teplý vzduch 
prochází měděným tepelným výměníkem a  přenáší teplo na čerstvý vzduch proudící 
z venku.

Větrací systém měděného tepelného výměníku zajišťuje trvale vysokou účinnost 
až 96% (třída úspory energie A +), což zaručuje vysokou úroveň úspory energie. 
Činností rekuperátoru je regulovat úroveň vlhkosti a zajistit zdravé mikroklima v 
místnosti, které zabraňuje vývoji plísní a zamlžení oken.

Rekuperátor se doporučuje pro použití v obytných a administrativních budovách: 
byty, soukromé domy, chaty, kanceláře, školící místnosti, školy, nemocnice, starší 
domy po rekonstrukci , atd. - všude ,kde je zapotřebí zajistit kvalitní a úsporné větrání.

STÁHNĚTE MOBILNÍ APLIKACI VE VAŠEM 
SMARTPHONE

Distribuce v ČR
TRADEMIX s.r.o. 

 tel.+420 733 262 262
www.pranacz.cz

Unikátní patentovaná ventilační
technologie založená na měděném 
tepelném výměníku.

Možnost samostatného ovládání množství 
přívodního a odpadního vzduchu.                                                                                                   

Inteligentní ovládání
(Mobilní aplikace Prana RC,
dálkové ovládání).

Režim AUTO je automatické ovládání
provozu ventilačního systému.

Vytváření bezpečného a zdravého vnitřního 
ovzduší.

Energeticky efektivní řešení větrání
pro: obytné, administrativní, vzdělávací
prostory.

Jemné čištění a přirozená dezinfekce 
přiváděného vzduchu.

KOMPAKTNÍ VELIKOSTI

Měděný tepelný výměník

Přirozená čerstvost vzduchu,
stabilizace mikroklima v interiéru

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Tichý noční režim

Spotřeba elektrické energie 6 - 54 W / h

SNADNÉ ŘÍZENÍ.
Dálkové ovládání a mobilní aplikace

SNADNÁ ÚDRŽBA

KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Účinnost až 96 %

Měděný
výměník tepla

Čerstvý
venkovní
vzduch

Náklon
jednotky

3-50

3-50 Ohřátý 
venkovní
vzduch

100-150 mm
od stropu

 Odsávání teplého 
vzduchu z místnosti

Odsátý vzduch z 
místnosti 

Přítok a odsávání
pracují současně

a nemíchají se
3-50
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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PRANA - 150 PRANA - 150
PREMIUM

PRANA - 150
PREMIUM PLUS

PRANA - 200 G PRANA - 200 G
PREMIUM

PRANA - 200 G
PREMIUM PLUS

PRANA - 200 C PRANA - 200 C
PREMIUM

PRANA - 200 C
PREMIUM PLUS
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Konfigurace systému

Samostatné ovládání
motoru

+

Čidlo vlhkosti +

Stanovení kontaminace filtru +

Datum a čas +

Časovač vypnutí +

Podpora Bluetooth +

Čidlo atmosférického tlaku +

Režim AUTO +

Čidlo teploty  1, 2* +

Funkce mini DOHŘEVU +

Funkce zimního režimu +

Časovač vypnutí +

Podpora Bluetooth +

Čidlo atmosférického tlaku +

Režim AUTO +

Čidlo oxidu uhličitého +

Konfigurace systému

Samostatné ovládání motoru +

Čidlo vlhkosti +

Stanovení kontaminace filtru +

Datum a čas +

Konfigurace systému

Samostatné ovládání motoru +

Časovač vypnutí +

Datum a čas +

Podpora Bluetooth +

Funkce mini DOHŘEVU +

Funkce zimního režimu +

* 1 - Teplota odpadního vzduchu před rekuperací, 0С;    2 - Teplota nasávaného vzduchu po rekuperaci, 0С ** 1 - Teplota odpadního vzduchu před rekuperací, 0С;    2 - Teplota nasávaného vzduchu po rekuperaci, 0С; 
3 - Teplota nasávaného vzduchu před rekuperací, 0С;  4 - Teplota odpadního vzduchu po rekuperaci, 0С.

Konfigurace systému PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C PREMIUM Konfigurace systému PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C PREMIUM PLUSKonfigurace systému PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C

Ukazatel úrovně účinnosti +

Čidlo kvality vzduchu, VOC +

Čidlo teploty 1, 2, 3, 4** +

Funkce mini DOHŘEVU +

Funkce zimního režimu +

Rekuperátory PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C 
jsou populární decentralizované ventilační systémy založené na 
měděném tepelném výměníku.

Rekuperátory se osvědčily ve větrání obytných, vzdělávacích, 
kancelářských, administrativních a průmyslových prostor.

Nová generace  -  PRANA PREMIUM PLUS jsou vybaveny dalšími 
možnostmi: Čidlo teploty, Čidlo vlhkosti, Čidlo tlaku vzduchu, Čidlo 
CO2, VOC kvalita vzduchu.

Informace o klimatizačním stavu jsou okamžitě dodány na 
ovládací desku a určují optimální režim provozu rekuperátoru v 
režimu „Auto“.


