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Рекуператор PRANA –  це унікальна 
система вентиляції повітря.

Вентиляційна система – рекуператор 
PRANA – це інноваційний продукт, який був 
розроблений з метою ліквідації негативних 
явищ, пов’язаних із «синдромом хворого 
будинку»: підвищена вологість повітря, 
цвіль, грибок, а також з метою створення 
комфортних умов проживання та праці 
для людей.

Система, яка була створена в 
результаті, дозволяє отримувати в 
приміщенні чисте знезаражене повітря із 
збереженням енергетичної складової, в 
тому числі з природним іонним складом 
та тонкими енергіями.

Система видаляє з приміщення 
повітря, яке забруднено мікрочастками 
пилу та диму і забезпечує приплив 
свіжого і чистого повітря ззовні. При цьому 
припливне та витяжне повітря проходить 
різними каналами і не змішується. Під 
час вентиляції відбувається міжканальна 
передача тепла, що, власне, й забезпечує 
енергоефективність системи у будь-яку 
пору року. Можливість регулювати обсяг 
повітря, що надходить і видаляється, 
забезпечує комфорт в приміщенні.

Коли вентиляція працює у літній період, 
у рекуператорі відбувається зворотній 
процес - кондиціювання. 

Рекуператор тепла – найбільш 
сучасний метод збереження енергії, а 
рекуператори Прана – це найкраще 
рішення у вентиляції.

PRANA heat exchanger  is a unique 
system of air ventilation.

The ventilation system - heat exchanger 
PRANA –  an innovative product that was 
designed to eliminate the negative effects 
associated with «the syndrome of sick 
house»: high humidity, mold, fungus, and 
to create a comfortable living and working 
conditions for people.

The system, which was created, provides 
a clean disinfected air with saving energy 
component, including natural ionic 
composition and subtle energies to the 
premise.

The system removes air that contains 
microparticles of dust and smoke from the 
premises and provides the infl ow of fresh 
and clean air from the outside. Thereby 
exhaust and supply  air that passes through 
the various channels  do not mix. During the 
ventilation heat is transferred  between the 
channels, that, in fact, provides effi ciency 
of the system at any time of the year. The 
ability to regulate the amount of air that is 
supplied and removed, provides comfort in 
the premises.

In the summer, recuperator works in such 
way that  the reverse process – conditioning 
takes place.

Heat exchanger  is  the most modern 
method of energy conservation and 
recuperators Prana - are the best solution 
in the ventilation process.  



Banks
Банки
PRANA -150



Kindergarden
Дитячі садки
PRANA - 340A

PRANA - 150



Flats
Квартири
PRANA -150



Pools, Saunas
Басейни, 
Сауни
PRANA - 250

PRANA - 340S

PRANA - 200C



Shops
Магазини

PRANA - 340S

PRANA - 340A

PRANA - 150



Hotels
Готелі
PRANA - 340S

PRANA - 150



Schools
Школи
PRANA -200С



Sport clubs
Спортивні
клуби
PRANA - 340A

PRANA - 200С



Ofices
Офіси

PRANA - 340S

PRANA - 150



Medical 
institutions
Медзаклади

PRANA -150



Churches
Церкви

PRANA -200С



Industrial 
facilities
Промислові
об’єкти

PRANA - 340S




