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TEHNIČNI LIST
Dovodno-odvodni sistem

prezračevanja
z rekuperacijo toplote

PRANA-340S
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Prezračevalni sistem industrijskega tipa «PRANA-340S» je namenjen za ustvarjanje in 
vzdrževanje mikroklime v zaprtih prostorih, v katerih se izvajajo različni tehnološki procesi.

Visoka energetska učinkovitost in velika izmenjava zraka omogoča uporabo 
prezračevalnega sistema za poslovne in bivalne prostore.

Bistvo tehnične rešitve prezračevanja z rekuperacijo je istočasno formiranje dveh 
nasprotnih tokov v enem monobloku. Topel zrak, ki se odvaja iz prostora na svoji poti prehaja 
skozi bakreni toplotni izmenjevalec in s svojo toploto ogreje hladen dovodni zrak. 

Prezračevalni sistem «PRANA-340S» je izdelan v naslednjih različicah :
- «АВ« - za vgradnjo na poljubno mesto v prostoru ( opcijsko – vgradnja med stropom in 

spuščenim delom stropa) s centralnim dovodom in 2-kanalskim simetričnim odvodom zraka 
(Slika 1a)

- «ВB» - (izdelava po naročilu) za vgradnjo na poljubno mesto v prostoru ( opcijsko – 
vgradnja med stropom in spuščenim delom stropa) s centralnim odvodom in 2-kanalskim 
simetričnim dovodom zraka (Slika 1b)

OPIS SISTEMA
Monobloki decentraliziranega direktnega dovodno-odvodnega sistema prezračevanja 

«PRANA -340S» sodijo v kategorijo inovativnih in zanesljivih proizvodov, ki so usmerjeni k 
ustvarjanju in ohranjanju zdrave mikroklime v prostorih z različno namembnostjo.

Med inovativne rešitve, zaradi katerih naprava konkurenčna in visoko operativno 
učinkovita ter zanesljiva , sodijo:

-direktni odvod izrabljenega zraka povečuje delovno storilnost, podaljšuje čas vzdrževanja 
in omogoča odstranjevanje vlage v plinastem stanju, kar rešuje problem zmrzovanja 
toplotnega izmenjevalca pri nizkih temperaturah;

-sistem ciklonskega čiščenja dovodnega zraka pri učinkovitem odstranjevanju prahu iz 
dovodnega zraka (med 85-91%) omogoča delovanje brez grobih fi ltrov;

-bakreni toplotni izmenjevalec omogoča visoko učinkovitost rekuperatorja;
-dezinfekcija dovodnega zraka. Pri tem se ohranja naravna energija zraka (ionska 

sestava) .
S tehničnega vidika je sistem prezračevanja monoblok z visoko efektivnim direktnim 

bakrenim toplotnim izmenjevalcem, ki je skladno s projektnimi nalogami in zahtevami 
pripravljen za uporabo.

Gre za energetsko visoko učinkovit in zanesljiv sistem. Glavni poudarek pri razvoju sistema 
je na upoštevanju posebnosti fi ziologije človeškega dihanja.

NAMEN
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dovod
odvod

pregrada

toplotni izmenjevalec ventilator

Slika 1a. Shema zračnih tokov za sistem tipa «AВ» s centralnim dovodom  in 2 
kanalskim simetričnim odvodom ( vgradnja na poljubno mesto v prostoru).

Slika 1b. Shema zračnih tokov za sistem tipa »BB« (izdelava po naročilu) s 
centralnim odvodom in 2 kanalskim simetričnim dovodom (vgradnja na 
poljubno mesto v prostoru).

dovododvod
toplotni izmenjevalec

ventilator
pregrada
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Slika 2. Princip delovanja prezračevalnega sistema PRANA-340S .

Osnova tehnične rešitve prezračevanja z rekuperacijo je direktni bakreni toplotni 
izmenjevalec z neprekinjenim toplotnim ciklom, ki omogoča, da se ustvarita dve različni 
smeri toka zraka znotraj enega cilindra (slika 2). 

Velika hitrost pretoka pri zadostni efektivnosti toplotne izmenjave zraka omogoča do 
90% odstranitev kondenzirane vlage v plinastem stanju, ter tako preprečuje zmrzovanje 
toplotnega izmenjevalca v primeru nizkih temperatur.

Delovanje rekuperatorja: pri »odvodu« topel zrak se odvaja iz prostora, pri tem prehaja 
skozi toplotni izmenjevalec in ga na svoji poti ogreje, sam pa se ohladi. Istočasno pa se 
nasprotni zračni tok (»dovod«) pri prehodu skozi ogreti toplotni izmenjevalec ogreje. 

Sistem omogoča uporabo toplote agregatnega stanja, kar povečuje splošni koefi cient 
rekuperacije in ohranja optimalno vlago. 

Ker so zračni tokovi razdeljeni glede na smer »dovod«-»odvod«, do mešanja zračnih tokov 
ne prihaja.

PRINCIP DELOVANJA
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PRANA-340S

Učinkovitost vračanja toplote, % 78-48

Energijski razred (od A+ do G) A

Količina izmenjave zraka pri rekuperaciji, 
m3/h (dovod in odvod delujeta istočasno):

- dovod
- odvod
- način »min«
- način »izklop« (pasivna izmenjava zraka)

1100
1020
110

15-30

Temperaturno območje delovanja:
v zaprtih prostorih
na prostem

0..+35 оС
-20..+45 оС

Poraba električne energije, W*h:
(odvisno od načina delovanja) 80-310

Napajanje, V AC: 230±10%

Zaščitni razred izolacije
Stopnja zaščite

II
IP 24

Zvočni tlak, dB (A):
na razdalji 3 m od naprave 52

Dinamični tlak, Pa 350

Premer delovnega modula, mm
s termoizolacijo, mm

340
350

Premer montažne odprtine, mm
(montaža v steno)

≥ 350

Upravljanje:
-krmilni blok z glavnim stikalom
-krmilni blok prezračevalnega sistema z 
električnim dogrevanjem

- Standardna oprema
- Oprema po naročilu

Teža naprave v posamični embalaži, kg ≥ 20

TEHNIČNI PODATKI

Pričakovana življenjska doba naprave je 10 let.
Garancijska doba – 2 leti.
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Grafi  prikazujejo tehnične zmogljivosti prezračevalnih sistemov serije PRANA-340S.

NAČIN DELOVANJA
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Slika 3. Produktivnost prezračevalnih sistemov PRANA-340S,m3/h

Slika 4. Porabna električne moči prezračevalnih
sistemov PRANA-340S v načinu «rekuperacije», W

Slika 5. Splošna raven zvočnega tlaka prezračevalnega
sistema PRANA-340S na razdalji 3 metre v načinu »rekuperacija«, dB (A).



7

80

70

60

50

40

30

20

10

0

340S

dB(A)

Hz

Slika 6. Raven zvočne moči v odnosu do okolice (LWA) pri maksimalni zmogljivosti v režimu 
»rekuperacija« za prezračevalni sistem PRANA-340S, dB (A).

Upravljanje prezračevalnega sistema serije «PRANA-340S» poteka s pomočjo krmilne 
enote Сontrol block Prana340S.

Krmilne enote imajo nadzor nad dovodom in odvodom zraka. Omogočene pa so tudi 
dodatne funkcije. Podrobne informacije o upravljanju najdete v priloženih navodilih za 
daljinski upravljalnik.

Prav tako so na voljo sistemi, ki so opremljeni s krmilno enoto Сontrol block А Prana340S 
reheating. Namenjeni so upravljanju prezračevalnega sistema «PRANA-340S», ki je priključen 
na električni grelec.

V opremi, katera ima priključitev na električni grelec je potrebno prebrati navodila za 
priključitev, ki so priložena tej različici krmilne enote.

UPRAVLJANJE

Dimenzije prezračevalnega sistema «PRANA-340S» za stensko vgradnjo.

DIMENZIJE

890
980
1030

204*60
Ø 150
Ø 200

970
1060
1110

с e, min b f a b f a
  350       190    290 230       330

center - odvod center - dovod K  - v prostoru;
М - zunaj;
 Р  - dovod;
V  - odvod.
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Dimenzije prezračevalnega sistema serije PRANA-340S,vgradnja je predvidena kot 
notranja enota.

204*60
204*60
204*60
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 200
Ø 200
Ø 200

850
940
990
940
1030
1080
990
1080
1130

K  - v prostoru;
М - zunaj;
 Р  - dovod;
V  - odvod.

930
1020
1070
1020
1110
1160
1070
1106
1210

Prezračevalni sistem serije «PRANA-340S» je monoblok, pripravljen za vgradnjo skladno s 
projektom in ostalimi pogoji.

Sistem ima centralni dovod, 2-kanalski simetrični odvod zraka in možnost vgradnje na 
poljubno mesto.

Prezračevalni sistem (rekuperator) «PRANA-340S»  se pritrdi na mesto vgradnje na nosilno 
površino s pomočjo nosilcev (nosilci niso vključeni v komplet).

Za zagotovitev medsebojne interakcije med prezračevalnim sistemom in zunanjim zrakom 
je v zunanjo steno stavbe potrebno narediti izvrtino ustreznega premera (priporočljiva 
dimenzija izvrtine je vsaj 160mm). Razdalja med izvrtinami dovoda in odvoda na zunanji steni 
mora biti vsaj 1500mm. V kolikor se ustrezne razdalje ne da zagotoviti, je dovoljena meja med 
posameznimi odprtinami do 500mm (pod pogojem uporabe ventilacijskih rešetk z defl ektorji 
in pritrditvijo na način, da bodo zračni tokovi na vhodu/izhodu usmerjeni v različne smeri).

Po namestitvi in pritrditvi naprave na nosilno površino, se skladno s projektom na napravo 
priklopijo cevovodi odvoda in dovoda.

Oprema je prilagojena standardnim cevovodom.

VGRADNJA

с e b a b a
230

center - odvod center - dovod

350204*60
Ø 150
Ø 200
204*60
Ø 150
Ø 200
204*60
Ø 150
Ø 200

i
190
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Če je prezračevalni sistem namenjen za vgradnjo v steno, je v vrhnjem delu zunanje stene 
potrebno narediti izvrtino s premerom ≥ 350 mm. Delovni modul se namesti na montažno 
peno ali druge vrste tesnilo. Odprtina mora biti narejena pod naklonom 3-5 stopinj proti 
zunanji strani zunanje stene (slika 8).

Za zagotavljanje pravilnega delovanja sistema «PRANA-340S» mora reža rekuperatorja 
segati čez zunanjo steno stavbe vsaj toliko, da se zagotovi prost pretok zraka skozi ventilacijski 
kanal na ohišju.

Slika 7. Primer sheme vgradnje in razvoda cevovodov
odvodno-dovodnega sistema prezračevanja serije «PRANA-340S».

Slika 8. Shema vgradnje prezračevalne naprave v steno.
Frontalni prerez in vzdolžni prerez.

3-5°
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Motor 1
EXTRACT

Motor 2
SUPPLY

~220V 50/60 Hz

- (L) črni, (N) modri
- (L) črni, (N) modri

Krmilni blok PRANA 340S

GNDGNDGND

POWEREXTRACTSUPPLYHEATER

LNLNLNLN

Sponka 1

Sponka 2

Temeljna shema priključitve prezračevalne enote na električno omrežje prikazana na 
sliki 9.

Vsi električni kablji, ki se uporabljajo pri vgradnji, morajo imeti presek vsaj 0,75 m2.

Slika 9. Prikaz priklopa prezračevalne naprave «PRANA-340S»
na krmilni blok (Сontrol block Prana340S).

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Sprednji ventilator
Škatla s priključki

Zadnji ventilator
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Med prevozom in skladiščenjem morajo biti zapakirane naprave v vodoravnem položaju. 
Maksimalna višina skladiščenja - 3 škatle. Rekuperator skladiščite v zaprtih prostorih (ali pod 
nadstreškom), pri relativni vlažnosti 70% in  temperaturi zraka  od - 20 °C do + 40 °C.

Kakovost naprave se zagotavlja s pomočjo sistema tehnične kontrole proizvodnega 
cikla, 100% vhodno kontrolo sestavnih delov, 48 urnim tehnološkim testom naprave pod 
spreminjajočimi se režimi delovanja in 2-stopenjskim sistemom primopredajnega testiranja.

- Prezračevalni sistem.
- Krmilni blok.
- Daljinec.
- Tehnični list.
- Navodila za daljinsko upravljanje.
- Navodila za priključitev grelcev (če so na voljo).
- Garancijski list.
- Embalaža.

Vsa priključitvena dela na električno omrežje lahko izvajajo le kvalifi cirani strokovnjaki.
Zagotoviti je potrebno, da se vgradnja naprave izvaja skladno z zahtevami za strojne in 

elektro naprave, opremo in inštalacije.
Po zagonu mora biti naprava v skladu z določbami naslednjih direktiv:
- Direktiva 2014/35 / EU. Nizkonapetostni električni aparati (LVD);
- Direktiva 2006/42 / EU. Varnost strojev in mehanizmov;
- Direktiva 2004/108 / EU. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC);
- Direktiva 2009/128 / EU. Ekodizajn (ErP);
- Direktiva 2011/65 / EU. Omejevanje škodljivih snovi (RoHS).

VSEBINA

         VARNOSTNE ZAHTEVE

POGOJI PREVOZA IN SKLADIŠČENJA

KAKOVOST
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