
Комерційна пропозиція

про ВироБниКа

Компанія прана - автор і виробник низки сучасних технологій у галузі енергозбереження, з яких у серійному 
виробництві сьогодні: 
- система вентиляції рекуператор прана; 
- система утеплення фасадів еКоТемп;
- система внутрішнього утеплення стін еКоТемп;
- теплошумоізоляційні міжкімнатні перегородки і система шумоізоляції стін еКоТемп.

наші принципи

екологія: жодних забруднень, небезпечних матеріалів чи сполук, усунення будь-яких негативних енергетичних 
впливів, максимальне збереження цілющих сил природи;

енергоефективність: економічно обґрунтоване зменшення енергетичних втрат будівлі та максимально можливе 
забезпечення її енергетичних потреб за рахунок перерозподілу енергії, що є у навколишньому просторі;

економіка: використання ефективних матеріалів, технологій та проектних рішень дає чудові результати.

ми працюємо на ринку енергозбереження понад 11 років. Тому пропонуємо Вам випробувані часом енергозбе-
рігальні продукти і системи, що пройшли випробування не лише українськими споживачами, а й міжнародною 
спільнотою.

Компанія прана брала участь у роботі першого інтернаціонального форуму Bauhaus.SOLAR ERFURT (німеч-
чина, 2008р.), де представила «Біоенергетичну концепцію комфорту», вентиляційну систему прана і систему 
теплошумоізоляції еКоТемп. запатентоване конструкційне рішення запропонованої широкому загалу системи 
вентиляції і до сьогодні не має аналогів у світі.
У 2010 році системи вентиляції, системи утеплення стін і міжкімнатні перегородки, які ми пропонуємо Вам, були 
представлені на міжнародних спеціалізованих будівельних виставках у Жешуві (польща, вересень 2010р.,) та 
Вроцлаві (польща, грудень 2010р.), а також на виставці з енергоефективності GRAZ (австрія, 2007р.), де їх  визна-
нали кращими.

Дипломи і паТенТи
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принцип роБоТи реКУпераТора прана

повітряні потоки проходять через систему мідних теплообмінників, розташованих всередині робочого модуля, 
при цьому розділені між собою як всередині робочого модуля, так і на „вході-виході“ і не перемішуються.
У вентиляційній системі „прана“ тепле відпрацьоване повітря, що виводиться з приміщення нагріває холодне 
повітря, що потрапляє знадвору. Влітку навпаки – охолоджує.
Система не має фільтрів, а мідні теплообмінники забезпечують знезараження повітря. завдяки тому, що пові-
троводи прямоточні, а їх довжина не велика, зберігається іонний склад і природна енергетична складова повітря 
„пране“.

яК резУльТаТ:

«прана» не тільки провітрює приміщення, а також забезпечує достатньою кількістю попередньо прогрітого «ву-
личного» повітря, яке насичене киснем і природними іонами. До того ж ця система дає змогу суттєво знизити 
витрати на обігрів житла взимку та охолодження влітку завдяки ефективному теплообміннику.

оСноВні переВаги реКУпераТора прана:

Компактні габарити: діаметр корпусу робочого модуля – 150, 200, 250, 340 мм. Довжина регулюється в залежності 
від товщини стіни.
мідний теплообмінник: по-перше, міді властива чудова теплопередача. по-друге, завдяки тому, що мідь є при-
родним  антисептиком (максимально наближена до срібла) у рекуператорі створюється середовище, що забезпечує 
знезараження повітря, тобто віруси, бактерії, мікроби втрачають життєдіяльність.
ККД до 83%: досягається за рахунок проходження зустрічних витяжних та приточних повітряних потоків, що не 
пересікаються між собою, через систему мідних теплообмінників (рекуператорів);
швидкість та легкість монтажу: робиться наскрізний отвір на вулицю, в який на монтажну піну або інший 
ущільнювач встановлюється робочий модуль. Також є моделі для розміщення вентиляційного блоку всередині 
приміщення (в якості внутрішнього блоку). Видимими залишаються лише вентиляційні решітки: одна - всередині 
приміщення, інша - на фасаді.
Без витратних матеріалів.
Доступність та простота обслуговування.
максимальний рівень споживання електроенергії від 32Вт/год – 310Вт/год, залежно від моделі.
зручна та проста система керування: пульт дистанційного управління або димер (реостат).
Безшумний при нічному режимі (побутова серія).
гарантійний період 2 роки.
Справедлива і доступна ціна за конкурентно спроможним співвідношенням “ціна-якість”.
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моДельний ряД ВенТиляційних СиСТем прана 
поБУТоВа Серія

Дані моделі застосовують на об’єктах побутового призначення (приватні квартири, будинки, офісні приміщення, 
навчальні та дошкільні заклади тощо). Корпус утеплений. подвійний захист від фронтального продування. До-
даткова функція “міні догрів”. рівень шуму на відстані 3 метрів від приладу при максимальному режимі роботи 
децентралізованої системи вентиляції не перевищує 38 дБ, у режимі «ніч» - 25 дБ. 

реКУпераТор «прана-150»
Діаметр корпусу робочого модуля - 150 мм; 
Діаметр монтажного отвору - 162 мм;
Довжина робочого модуля - від 535 мм; 
рекомендована площа приміщення - до 60 м2;
обсяги повітрообміну при рекуперації: 
приток: 115 м3/год, 
Витяжка: 105 м3/год, 
У режимі «ніч» - 25 м3/год;
ККД% - 83; 
Споживання електроенергії - від 7 Вт/год до 32 Вт/год, 
залежно від режиму роботи; 
Система управління: пульт дистанційного управління або димер (реостат). 
Функція “міні догрів”
завдяки ламаним каналам мідного теплообмінника рівень шуму зменшується у 7-8 разів від початкового рівня.

реКУпераТор “прана-200G”
Діаметр корпусу робочого модуля — 200 мм;
Діаметр монтажного отвору – 220 (250) мм;
Довжина робочого модуля - від 430 мм;
рекомендована площа приміщення - до 60 м2;
обсяги повітрообміну при рекуперації: 
приток: 135 м3/год, 
Витяжка: 125 м3/год, 
У режимі «ніч» - 25 м3/год;
ККД% - 74;
Споживання електроенергії - від 7 Вт/год до 32 Вт/год, залежно від режиму роботи. 
Функція “міні догрів”.
завдяки ламаним каналам мідного теплообмінника поглинання шуму відбувається у 8-9 разів.

напіВпромиСлоВа Серія

моделі напівпромислової серії застосовують на об’єктах громадського призначення: закладах громадського хар-
чування, розважальних і навчальних закладах, санаторно-оздоровчих закладах, саунах, офісних приміщеннях, 
приміщеннях call-центрів, готельно - туристичних комплексах, релігійних спорудах (храмах) тощо. можлива до-
даткова функція “міні догрів”. рівень шуму на відстані 3 метрів від приладу при максимальному режимі роботи 
децентралізованої системи вентиляції не перевищує 39 дБ, в режимі «ніч» - 26 дБ.

реКУпераТор “прана-200C”
Діаметр корпусу робочого модуля — 200 мм;
Діаметр монтажного отвору - 220 (250) мм;
Довжина робочого модуля - від 560 мм;
обсяги повітрообміну при рекуперації:
приток: 235 м3/год,
Витяжка: 220 м3/год,
У режимі «ніч» - 40 м3/год;
ККД% - 67;
Споживання електроенергії - від 12 Вт/год до 54Вт/год, залежно від режиму роботи;
Система управління: пульт дистанційного управління або димер (реостат); 
Функція “міні догрів”.
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Комплектується
пультом або реостатом

або



промиСлоВа Серія
 

розроблена з метою забезпечення вентиляцією приміщень великої площі або/та з особливими умовами експлуатації, 
запущена в серійне виробництво з відповідними технічними властивостями. Дана модель застосовується на об’єктах 
виробничо-промислового призначення (заводи, торгівельні центри, спортивно-розважальні комплекси, басейни, 
приміщення сільськогосподарського сектору тощо).

реКУпераТор “прана-250”

Діаметр корпусу робочого модуля – 250 мм;
обсяги повітрообміну при рекуперації:
приток: 650 м3/год, 
витяжка: 610 м3/год.
ККД% - 51-74.
Споживання електроенергії: від 15 Вт/год до 90 Вт/год залежно від режиму роботи. 
модель застосовується на об’єктах виробничо-промислового призначення (заводи, торговельні центри, спортивно-
розважальні комплекси, басейни, приміщення сільськогосподарського сектору тощо).
з метою забезпечення безпечних умов експлуатації в умовах підвищеної вологості передбачено, що живлення системи 
прана-250 забезпечується від джерела постійного струму напругою +24В. підключення до мережі перемінного 
струму 220В відбувається через AC/DC перетворювач (адаптер).  Керування системою відбувається за допомогою 
професійного блоку управління, який вже містить адаптер до мережі 220V. під замовлення комплектується 
пиловологозахищеним електронним блоком управління або 2-во модульним електронним блоком з кріпленням на 
панель або DIN рейку.
Система призначена для монтажу всередині приміщення. при необхідності система передбачає підключення
довгих розгалужених вентиляційних витяжних та/або припливних каналів (Σ∆р500pа). 

реКУпераТор “прана-340A”

Діаметр корпусу робочого модуля – 340 мм;
Діаметр монтажного отвору – 350 мм;
обсяги повітрообміну при рекуперації:
приток: 540 м3/год, витяжка: 520 м3/год.
обсяги повітрообміну при односторонньому русі вентиляторів:
приток: 1100 м3/год, витяжка: 1100 м3/год.
ККД% - 78-54.
Споживання електроенергії: від 30 Вт/год до 110 Вт/год, залежно від режиму роботи.
при необхідності система дає змогу підключення коротких вентиляційних витяжних та/або припливних каналів 
(Σ∆р50pа). Також система може бути виготовлена як для монтажу в стіні, так і для розміщення всередині приміщення.
Керування системою відбувається за допомогою 1-2-х димерів або за допомогою професійного електронного блоку 
управління (комплектується під замовлення), який дає змогу встановити для вентиляційної системи п’ять основних 
режимів роботи: пасив, зворотня рекуперація, витяжка, притік, рекуперація.

реКУпераТор «прана-340S»

Діаметр корпусу робочого модуля – 340 мм
Діаметр монтажного отвору – 350 мм
обсяги повітрообміну при рекуперації:
приток: 1100 м3/год, в
Витяжка: 1020 м3/год,
ККД% - до 78 - 48;
Споживання електроенергії: від 80 Вт/год -  310 Вт/год, 
залежно від режиму роботи.
Система дає змогу підключити розгалужених припливних 
та витяжних каналів (Σ∆р≤350ра). 
Також система може бути виготовлена як для монтажу в стіні, 
так і для розміщення всередині приміщення. Управління системою вентиляції відбувається за допомогою 1-2-х 
димерів (стандартна комплектація) або професійних блоків управління (комплектується під замовлення).
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Технічні хараКТериСТиКи ДеценТралізоВаних СиСТем ВенТиляції прана

ФУнКція “міні-ДогріВ”

Функція “міні догрів” дає змогу розширити температурний діапазон застосування систем вентиляції прана до 
-25 ºС (-30 °С).
Функція може працювати автономно, незалежно від роботи вентиляторів та вмикається/вимикається з пДУ. В 
пасивному режимі система може використовуватись як теплова завіса. при роботі за екстремальних температур 
запобігатиме обмерзанню зовнішнього вентилятора. В режимі “ніч” роботи рекуператора додатково збільшує 
температуру приточного повітря на 6-7 ºС. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ VENTILATION SYSTEMS ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ VENTILATION SYSTEMS

5

Функція «міні догрів» 
для моделі:
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«прана-200G» (побутова)

«прана-200C» (напівпромислова)

обсяги повітрообміну 
при рекуперації, м³/год

ціна роздр., 
грн./шт.



монТаЖ Та ВСТаноВлення 
побутової та напівпромислової серії

монтується у верхній частині стіни, що межує з вулицею. робиться наскрізний отвір на вулицю відповідного 
діаметру, в залежності від моделі, в який на монтажну піну або інший ущільнювач встановлюється робочий 
модуль. Таким чином, весь робочий модуль знаходиться у товщині стіни, а помітними залишаються лише 
вентиляційні решітки: одна всередині приміщення, друга на фасаді. наскрізний отвір робиться під кутом 1-3  
градусів в сторону вулиці.
Для забезпечення нормальної роботи системи вентиляції необхідно, щоб її вихідний патрубок (на вулиці) 
виступав за межі стіни на відстань не менше 10-15мм. робочий модуль виготовляється довжиною, що відповідає 
товщині стіни, де планується монтаж.
підключається система вентиляції до стаціонарної мережі з напругою 220Вт і частотою 50гц.

промислової серії
Вентиляційні модулі промислової серії, що призначені для вільного розміщення всередині приміщення, 
кріпляться до тримальної поверхні за допомогою кронштейнів або хомутів. До вентиляційної системи 
під’єднуються повітроводи витяжки і притоку повітря відповідно до проекту системи вентиляції.

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ VENTILATION SYSTEMS
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під замовлення виготовляємо вентиляційні системи з іншими технічними характеристиками.
Компанія «прана» забезпечує індивідуальний підхід до клієнта та завжди готова до співпраці.

якщо робочий модуль призначений для монтажу в стіні, то у верхній частині, що межує з вулицею, необхідно 
зробити наскрізний отвір відповідного діаметру із нахилом 3-5 градусів у бік вулиці. робочий модуль 
встановлюється в отвір на монтажну піну або інший ущільнювач.
Для забезпечення нормальної роботи системи вентиляції необхідно, щоб її вихідний патрубок (на вулиці) 
виступав за межі стіни на таку відстань, аби забезпечувався вільний приток/витяжка через вентиляційний канал 
на корпусі.

під замовлення систему можна комплектувати виходами під розведення приточних та/або витяжних 
вентиляційних каналів всередині приміщення.


