
Sisteme de ventilare
cu recuperare de căldură

recuperators

www.g-m.ro
www.g-m-store.ro



recuperators

GAMA DE PRODUSE A SISTEMELOR DE VENTILARE «PRANA»

GAMA  REZIDENŢIALĂ

Aceasta categorie de produse este potrivită pentru aplicaţii rezidenţiale (apartamente, vile case, 
spaţii de birouri, instituţii şcolare şi preşcolare etc.). Carcasa este izolată. Protecţie dublă contra 
formării unor curenţi de aer frontali. Funcţia suplimentară: «PREÎNCĂLZIRE». Nivel de zgomot în timpul 
funcţionării la capacitate maximă 38dB, iar în modul de funcţionare «NOAPTE» - 25dB.

RECUPERATORUL «PRANA-150»

Diametru recuperator 150 mm
Diametrul găurii de montare 165 mm
Lungime recuperator, de la 475 mm
Suprafaţa de ventilare recomandată 60 m²
Debit admisie aer 115 m³/oră
Debit evacuare aer 105 m³/oră
Debit în regimul de funcţionare «NOAPTE» - 25 m³/oră
Sistem dublu fl ux, cu admisia şi evacuarea simultană
Schimbător de căldură din Cupru
Efi cienţă energetică 91%
Clasa de efi cienţă energetică A+
Consum de energie electrică între 6 şi 32 Wh
Funcţia «PREÎNCĂLZIRE»* (cu rezistenţă electrică)
Izolaţie termică şi fonică 
Nivel de zgomot în regimul «NOAPTE»  - 25dB
Sistem de control, telecomandă sau variator
Certifi cat european de calitate CE

RECUPERATORUL «PRANA-200G»

Diametru recuperator 200 mm
Diametrul găurii de montare 220 (250) mm
Lungime recuperator, de la 440 mm
Suprafaţa de ventilare recomandată 60 m²
Debit admisie aer 135 m³/oră
Debit evacuare aer 125 m³/oră
Debit  în regimul de funcţionare «NOAPTE» - 25 m³/oră
Sistem dublu fl ux, cu admisia şi evacuarea simultană
Schimbător de căldură din Cupru
Efi cienţă energetică 88%
Clasa de efi cienţă energetică A+
Consum de energie electrică între 6 şi 32 Wh
Funcţia «PREÎNCĂLZIRE»* (cu rezistenţă electrică)
Izolaţie termică şi fonică 
Nivel de zgomot în regimul «NOAPTE»  - 25dB
Sistem de control, telecomandă sau variator
Certifi cat european de calitate CE
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GAMA  COMERCIALĂ

Conceput special pentru a asigura ventilarea spaţiilor cu o suprafaţă medie şi/sau cu condiţii speciale 
de funcţionare, cu caracteristici tehnice relevante. Acest model este utilizat în unităţi de producţie 
(fabrici, centre comerciale, spaţii de birouri, centre sportive şi de divertisment, piscine, facilităţi pentru 
agricultură, etc.).

RECUPERATORUL «PRANA-200C»

Diametru recuperator 200 mm
Diametrul găurii de montare 220 (250) mm
Lungime recuperator, de la 500 mm
Debit admisie aer 235 m³/oră
Debit evacuare aer 220 m³/oră
Debit  în regimul de funcţionare «NOAPTE» - 40 m³/oră
Sistem dublu fl ux, cu admisia şi evacuarea simultană
Schimbător de căldură din Cupru
Efi cienţă energetică 79%
Clasa de efi cienţă energetică A
Consum de energie electrică între 6 şi 32 Wh
Funcţia «PREÎNCĂLZIRE»* (cu rezistenţă electrică)
Izolaţie termică şi fonică 
Nivel de zgomot în regimul «NOAPTE»  - 25dB
Sistem de control, telecomandă sau variator
Certifi cat european de calitate CE

GAMA  INDUSTRIALĂ

Conceput special pentru a asigura ventilarea spaţiilor cu o suprafaţă mare şi/sau cu condiţii speciale 
de funcţionare, cu posibilitatea de conectare la canale de ventilare ramifi cate, cu caracteristici 
tehnice relevante. Acest model este utilizat în unităţi de producţie (fabrici, centre comerciale, centre 
sportive şi de divertisment, piscine, facilităţi pentru agricultură, etc.).

RECUPERATORUL «PRANA-250»

Diametru recuperator 250 mm
Debit admisie aer 650 m³/oră
Debit evacuare aer 610 m³/oră
Sistem dublu fl ux, cu admisia şi evacuarea simultană
Schimbător de căldură din Cupru
Efi cienţă energetică 51-74%
Clasa de efi cienţă energetică A
Consum de energie electrică între 20 şi 120 Wh
Sistemul este conceput pentru montarea în încăpere
Sistemul are posibilitatea de conectare la canale de 
ventilare ramifi cate de admisie-evacuare (ΣΔр350Pа)
Pentru a se asigura condiţii de siguranţă, în condiţii de exploatare cu umezeală, alimentarea se face 
de la  sursă electrică cu tensiunea de  24V cu ajutorul unui adaptor de la 220V.
Pachetul standard include: 1. Telecomandă, 2. Panoul de comandă profesional 
DP Prana250, 3. Unitatea de alimentare cu energie
Opţional: carcasă anti praf pentru DP Prana250 cu posibilitate de conectare la 
reţea 
Certifi cat european de calitate CE
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RECUPERATORUL «PRANA-340A»

Diametru recuperator 340 mm
Diametrul găurii de montare 350 mm
Debit admisie aer 540 m³/oră
Debit evacuare aer 520 m³/oră
Sistem dublu fl ux, cu admisia şi evacuarea simultană
Debit cu admisie/evacuare în aceiaşi direcţie 1100 m³/
oră
Schimbător de căldură din Cupru
Efi cienţă energetică 54-78%
Clasa de efi cienţă energetică A
Consum de energie electrică între 30 şi 110 Wh
Sistemul poate fi   montat atât în perete cât şi în încăpere
Sistemul are posibilitatea de conectare la canale de ventilare ramifi cate de admisie-evacuare 
(ΣΔр50Pа)
Comanda sistemului se face cu ajutorul unui variator, sau cu ajutorul unui panou de comandă 
profesional care permite utilizatorului să stabilească cinci moduri de funcţionare: «Pasiv», «Recuperare 
inversă», «Admisie», «Evacuare» şi «Recuperare». De asemenea, permite un reglaj fi n al fl uxul de aer, 
care satisface orice cerinţe privind calitatea aerului.
Certifi cat european de calitate CE.

     
*FUNCŢIA  «PREÎNCĂLZIRE»

Pentru a se adapta la condiţiile vitrege de iarnă, inginerii noştri au dezvoltat funcţia “PREÎNCĂLZIRE”, 
aceasta vă încălzeşte aerul admis in casa cu 6 - 7 °C vă permite să extindeţi gama de temperatură 
de utilizare confortabilă a sistemelor de ventilare “Prana” pana la -30°C. Această funcţie poate fi  
comandată suplimentar pentru gama rezidenţială şi comercială. Consumul suplimentar de energie 
pentru funcţia “PREÎNCĂLZIRE” este - de la 30W *oră până la 55 W*oră.
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CARACTERISTICI  TEHNICE  ALE  SISTEMELOR  DE  VENTILARE  CU  RECUPERARE  DE  
CĂLDURĂ  «PRANA» 

Denumire 
produs

Debit de aer cu recuperare de 
căldură Diametrul 

corpului 
unităţii 

mm

Suprafaţa 
de ventilare 
recomandată   
m² 

           
                       Presiune,
                 Pa

Consum 
de energie  

W*oră

Efi cienţa 
energetică

a recuperării
%

Natural
m³/oră

Admisie
m³/oră

Evacuare
m³/oră

Noapte
m³/oră

Gama rezidenţială

Prana
150 7-8 115 105 25 150 60                  — 6-32 91

Prana
200G 3-5 135 125 25 200 60                  — 6-32 88

Gama comercială

Prana
200C 9-15 235 220 40 200 120               — 12-54 79

Gama industrială

Prana
250 17-27 650 610 80 250     —

              ΣΔр350Pa 20-120 74-51

Prana
340A 15-20

540 520
50 340     —

              ΣΔр50Pa 30-110 78-54
1100 1100

Prana
340S 15-20 1100 1020 110 340     —

              ΣΔр350Pa 80-310 78-48

Prana
340S+ 15-20 1600 1520 140 340

    —
      

            ΣΔр 350Pa
 70 -490 78-37

250 V

230 V

180 V

Modelele PRANA-150/200G/200C au posibilitatea de a fi  programate cu ajutorul telecomenzii, să 
funcţioneze la o tensiune electrică diferită. Aceasta asigură funcţionarea în 
parametrii declaraţi de debit şi de zgomot.
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MONTAJUL  ŞI  INSTALAREA

GAMA REZIDENŢIALĂ, GAMA COMERCIALĂ

Montajul recuperatoarelor din gama Rezidenţială şi Comercială se face în partea superioară a unui 
perete exterior. Pentru aceasta se execută o gaură în perete la un unghi de 3-5 grade înspre exterior, 
cu diametrul corespunzător modelului. Unitatea este montată în perete cu spumă poliuretanică, 3. 
sau garnituri de etanşare. 

Specialiştii montează recuperatoarele Prana în aproximativ 2 ore, fără să fi e nevoie ulterior de alte 
lucrări de reparaţie.

GAMA INDUSTRIALĂ

Recuperatoarele din gama Industrială sunt proiectate pentru montarea într-un perete exterior, sau 
în interiorul încăperii, fi xate pe construcţii portante. Aceste modele pot fi  conectate la diferite tipuri de  
canale de ventilare ramifi cate de admisie-evacuare, în funcţie de proiectarea sistemului de ventilaţie.

ATENŢIE!

1. Lungimea unităţii de lucru trebuie comandată  în conformitate cu grosimea peretelui în care este 
planifi cat montajul.

2. Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului de ventilare este necesar că grila de admisie 
a aerului (din exterior) să fi e ieşită din perete cel puţin 5 mm.
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