
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ PRANA -
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЯКІСНОГО ПОВІТРООБМІНУ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОСЕЛЮ
СВІЖИМ ТА ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ?

Сучасна людина проводить більше 90% часу в приміщенні. В офісі, школі або садочку, 
у фітнес-центрі, торговому центрі, закладах сфери гостинності. Повертаючись додому, 
люди очікують відчути комфорт та безпеку. Проте, першим відчуттям при вході в житло 
часто є задуха та затхлість повітря. Рука інстинктивно тягнеться відкрити вікна для 
провітрювання, але погода не завжди дозволяє тримати вікна постійно відкритими. 
До того ж, через вікна у кімнати потрапляє шум з вулиці, пил, алергени, автомобільні 
викиди.

Компанія PRANA PLATINUM вже понад 15 років займається вивченням проблем 
мікроклімату приміщень. Наші комплексні рішення вентиляції та підтримки 
чистоти повітря створюють комфорт та підтримують здоров’я людей у понад 42 
країнах світу.



ЖИТИ В ТАКОМУ 
МІКРОКЛІМАТІ 

НАСЛІДКИ
ГЕРМЕТИЗАЦІЇ
ПРИМІЩЕНЬ

НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я !

Псування
ремонту

Понаднормова
вологість повітря

Грибок,
пліснява

Конденсат
на вікнах

Неприємні
запахи

Отруєння
чадним газом

Задуха



ПРО КОМПАНІЮ

Компанія PRANA — автор та виробник сучасних технологій у сфері 
енергозбереження. Вже 15 років комплексні енергоефективні 
рішення вентиляції під торгівельною маркою PRANA приносять 
комфорт та заощаджують кошти користувачам по всьому світу.

На сьогоднішній день компанія випускає четверте покоління 
рекуператорів повітря на основі мідного теплообмінника. У 
розпорядженні  інженерів  PRANA  є  власна  кліматична  лабораторія, 
яка дозволяє розробляти та виводити на ринок нові апробовані 
моделі.

Команда інженерів, проектантів, електротехніків працює над 
постійним вдосконаленням наявних та розробкою нових моделей 
рекуператорів. Власне виробництво повного циклу дає змогу 
виробляти необхідну кількість обладнання у найкоротші строки.

Компанія завжди готова запропонувати індивідуальні рішення 
вентиляції    для    експлуатації  за  різних  кліматичних  умов  у   
приміщеннях різного призначення: офісах, школах, дитсадках, 
медичних закладах, спортивних залах, басейнах, торгово-
розважальних  комплексах,  готелях,  промислових об’єктах, 
квартирах  та  приватних  будинках.



ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ УКРАЇНЦЯМ ВАРТО 
ЗАМИСЛИТИСЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ PRANA?

ПРИЧИНА № 1

МОЖЛИВІСТЬ ЛЕГКО 
ВСТАНОВИТИ СУЧАСНУ 
МЕХАНІЧНУ СИСТЕМУ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ ПІД ЧАС 
ВІДНОВЛЕННЯ АБО 
РЕКОНСТРУКЦІЇ

У більшості будинків, збудованих 10 та більше років тому, система 
вентиляції відсутня або не здатна повністю забезпечити якісний 
повітрообмін приміщень.  Цю проблему легко вирішити, встановивши 
механічну систему вентиляції Prana. Легше всього зробити це під час 
ремонту або реконструкції, що особливо актуально під час планування і 
проведення відновлення будинків, пошкоджених під час бойових дій.

ВСТАНОВЛЕННЯ PRANA ВИРІШУЄ ВІДРАЗУ КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ 
ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МІКРОКЛІМАТОМ: 

- Забезпечує якісний повітрообмін приміщення 24 години на добу;
- Допомагає заощадити до 96% тепла та суттєво заощадити на опаленні;
- Нормалізує рівень вологості у приміщенні та допомагає попередити 
появу плісняви, грибку, неприємного запаху, конденсату на вікнах, а 
також, запобігти псуванню меблів;
- Стильний та компактний дизайн з широкими можливостями 
індивідуалізації ідеально пасуватиме до будь-якого інтер’єру.
- Можливість віддаленого керування пристроєм забезпечить додатковий 
комфорт та відчуття впевненості, де б ви не перебували у даний час.



ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ УКРАЇНЦЯМ ВАРТО 
ЗАМИСЛИТИСЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ PRANA?

ПРИЧИНА № 2

ВЕНТИЛЯЦІЯ 
БОМБОСХОВИЩ 

В умовах війни, питання організації безпечних бомбосховищ стало 
надзвичайно актуальним у всіх сферах життя українців: від приватного 
будинку до виробничого підприємства.

За умови скупчення людей, у таких приміщеннях спостерігається 
критично високий рівень СО2, що негативно впливає на здоров’я 
та самопочуття. Це може призвести до відчуття задухи, зниження 
концентрації та уваги, сонливості, ускладнення дихання, подразнення 
слизових оболонок, загострення алергічних реакцій.

ВСТАНОВИВШИ У БОМБОСХОВИЩІ РЕКУПЕРАТОР PRANA, ВИ 
ЗАБЕЗПЕЧИТЕ:
- якісну вентиляцію 24/7;
- зниження рівня СО2;
- видалення неприємних запахів;
- зменшення енерговитрат;
- внормування рівня вологості;
- захист від алергенів;
- зручне керування з пульта та смартфону;
- режими «AUTO» ТА «AUTO PLUS» (в системах серії ECO);
- постійний контроль та аналіз якості повітря(в системах серії ECO).

На жаль, у більшості  приміщень 
бомбосховища відсутні або перебувають у 
критичному стані.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

- відсутність ефективної вентиляції;
- неприємний запах;
- підвищений рівень вологості;
- пліснява та грибок.



ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ УКРАЇНЦЯМ ВАРТО 
ЗАМИСЛИТИСЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ PRANA?

ПРИЧИНА № 3

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ВСТАНОВИВШИ PRANA

ЗАОЩАДЖУЄТЕ 
до 96% тепла

В умовах війни опалювальний сезон 2022 стане справжнім 
випробуванням для енергетичної системи України. Чи вистачить 
енергоносіїв для достатнього обігріву і скільки доведеться заплатити за 
тепло в оселі – питання, які зараз хвилюють кожного українця.

Високоефективний мідний теплообмінник всередині рекуператора 
дозволяє максимально передавати тепло (або прохолоду влітку) 
відпрацьованого повітря свіжому повітрю з вулиці.

Це забезпечує постійний приплив свіжого, енергетично 
зарядженого повітря без втрати електрики на його нагрівання.

Ефективність вентиляційних систем українського виробника 
підтверджена численними міжнародними сертифікатами і 
нагородами.



МІДНІ РЕКУПЕРАТОРИ - ПРОТИДІЯ 
ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ

Головна рекомендація адаптації будівель до епідемії - організація 
ефективної системи вентиляції. 

Мідний теплообмінник - біоцидне середовище!

Перспектива - “Вентиляційні сертифікати” для кожної будівлі.
Документ, який підтверджує продуктивність повітрообміну у будинку. 

Коронавірус COVID-19 повністю втрачає життєздатність на мідній поверхні за 2 години
(дослідження Саутгемптонского університету). 

На міді НЕ розвиваються віруси, грибки, бактерії. 

Безпечна вентиляція - запорука здорового та тривалого життя людей.

Рекуператори PRANA забезпечують надійний захист повітря приміщень від небезпечних газів: 
Радону, СО2, СО, Nox



2-30

100 - 150 мм
від стелі

видалення
відпрацьованого

повітря з приміщення

повітря
з вулиці

свіже повітря
з вулиці

свіже повітря
з вулиці приплив і витяжка

одночасно
працюють

та не змішуються

мідний
теплообмінник

видалене з
приміщення

повітря

Рекуператори PRANA - це надійні системи вентиляції квартир, 
таунхаусів, котеджів, особняків, офісних та комерційних приміщень. 

Мідний теплообмінник всередині системи забезпечує високу 
енергоефективність приладу. Відпрацьоване повітря з неприємним 
запахом  та  високим  вмістом  вологи  і  вуглекислого  газу проходить 
через теплообмінник, віддаючи мідній поверхні своє тепло або 
прохолоду. Зустрічний потік свіжого повітря з вулиці отримує тепло 
/ прохолоду теплообмінника, тому повітря подається у приміщення 
комфортної кімнатної температури. Приплив і витяжка працюють 
одночасно та не змішуються.

СИСТЕМИ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ PRANA



CO₂

ЗАДУХА ПРОТЯГИ НЕПРИЄМНІ
ЗАПАХИ

АЛЕРГЕНИ

!!!

СО2 ТА ІНШІ
НЕБЕЗПЕЧНІ

ГАЗИ

РІЗКА ЗМІНА
ТЕМПЕРАТУРИ

В КІМНАТІ

ВИТРАТИ ТЕПЛА
ЧЕРЕЗ ВІКНА

ГРИБОК
ТА ПЛІСНЯВА

ШУМ І ПИЛ
З ВУЛИЦІ

ВОГКІСТЬ
ПОВІТРЯ

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄ
РЕКУПЕРАТОР?



PRANA - 150 STANDART

PRANA - 150 ECO ENERGY

PRANA - 150 ECO LIFE

Ø робочого модуля, мм
Ø з теплоізоляцією, мм
Ø монтажного отвору, мм
ККД, %
Приплив, м3/год                 
Витяжка, м3/год
Споживання е/е, Вт*год
рекуператор
«міні-догрів»
 
Європейский сертифікат якості

150
160
≥162
95 %
105
97

4-17
51

Ø робочого модуля, мм
Ø з теплоізоляцією, мм
Ø монтажного отвору, мм
ККД, %
Приплив, м3/год                 
Витяжка, м3/год
Споживання е/е, Вт*год
рекуператор
«міні-догрів»
 
Європейский сертифікат якості

200
210
≥220
93 %
185
177

4-35
56

A
A+
A+

PRANA - 200C STANDART

PRANA - 200C ECO ENERGY

PRANA - 200C ECO LIFE

A
A+
A+

Конфігурація системи
PRANA-150 ECO LIFE

Ø робочого модуля, мм
Ø з теплоізоляцією, мм
Ø монтажного отвору, мм
ККД, %
Приплив, м3/год                 
Витяжка, м3/год
Споживання е/е, Вт*год
рекуператор
«міні-догрів»
 
Європейский сертифікат якості

200
210
≥220
96 %
108
100

4-17
51

PRANA - 200G STANDART

PRANA - 200G ECO ENERGY

PRANA - 200G ECO LIFE

A
A+
A+

Конфігурація системи
PRANA-200G ECO LIFE

Конфігурація системи
PRANA-200C ECO LIFE

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОЇ СЕРІЇ
РЕКУПЕРАТОРІВ PRANA



СЕРІЯ STANDART

СЕРІЯ ECO ENERGY

СЕРІЯ ECO LIFE
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STANDART ECO ENERGY ECO LIFEКОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМИ

Роздільне керування двигунами

Таймер сну

Підтримка Bluetooth, WI-FI

Функція “Міні - догрів“

Функція “Зимовий режим“

Дата та годинник

Визначення стану фільтра

Датчик вологості повітря

Датчик атмосферного тиску

Режим роботи AUTO, AUTO PLUS

Датчик еквіваленту вуглекислого газу, CO2eq

Показник рівня ККД

Датчик якості повітря, TVOC

1 - температура витяжного повітря до рекуперації

2 - температура припливного повітря після рекуперації

3 - температура припливного повітря до рекуперації

4 - температура витяжного повітря після рекуперації

КОНФІГУРАЦІЯ ПОБУТОВИХ
СИСТЕМ PRANA



PRANA - 250

Ø робочого модуля, мм
Ø монтажного отвору, мм
ККД, %
Приплив, м3/год                 
Витяжка, м3/год
Споживання е/е, Вт*год
Підключення до каналів

Європейский сертифікат якості

250
260
74-51 %
650
610
20-120

Ø робочого модуля, мм
Ø монтажного отвору, мм
ККД, %
Приплив, м3/год                 
Витяжка, м3/год
Споживання е/е, Вт*год
Підключення до каналів

Європейська декларація якості

340
350
78-48 %
1100
1020
80-380

PRANA - 340S

A

круглих
прямокрутних

круглих
прямокрутних

A

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПРОМИСЛОВОЇ СЕРІЇ
РЕКУПЕРАТОРІВ PRANA



Реалізація проєктів «під ключ»:
від проєктування до монтажу
обладнання на об’єкті

Супровід кваліфікованих
інженерів-проєктувальників

Підбір обладнання та аксесуарів

Індивідуальний підхід

Професійне сервісне обслуговування
систем вентиляції

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ
«ПІД КЛЮЧ»







Керувати рекуператором - просто та комфортно. Системи припливно-витяжної вентиляції PRANA 
підтримують керування за допомогою пульта дистанційного керування, мобільного додатку PRANA 
Online та автоматичних режимів.

РУЧНЕ КЕРУВАННЯ РЕКУПЕРАТОРОМ:

- Перемикання швидкостей роботи
від 1 до 10

- Увімкнення режимів: «Таймер сну», 
«Нічний»,  «Провітрювання», «Зимовий 
режим»

- Роздільне керування припливом і 
витяжкою

- Гортання меню дисплея рекуператора

Автоматична робота рекуператора
(залежить від якості повітря в кімнаті, 

орієнтується на дані датчиків).

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

КЕРУВАННЯ РЕКУПЕРАТОРОМ за 
допомогою додатку:
- Додаток доступний для iOS і Android 
смартфонів та планшетів

- Доступне Bluetooth і Wi-Fi з’єднання

- Захищений акаунт користувача

- Показники якості повітря

- Статистика якості повітря

- Користувацькі сценарії роботи системи



ВИБІР КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ

Фарбування стандартної внутрішньої та зовнішньої  кришок у вибраний колір, що допомагає краще 
підлаштувати кришку під Ваш інтер’єр.

За замовчуванням колір внутрішньої та зовнішньої кришки є білим. Інші кольори обираються індивідуально під замовлення із 
кольорової палітри RAL.

ВНУТРІШНЯ
КРИШКА

ЗОВНІШНЯ
КРИШКА

зі сторони фасаду

зі сторони приміщення



АКСЕСУАРИ ДО РЕКУПЕРАТОРІВ PRANA

Для покращення комфорту та естетики експлуатації рекуператорів PRANA побутової серії користувач має 
змогу обладнати рекуператор додатковими аксесуарами

ВІТРОЗАХИСНА КРИШКА ФІЛЬТРИ ДЕКОРАТИВНІ КІЛЬЦЯ

- захист від вітру та опадів, шумозахист;
- нержавіюча сталь;
- монтується зсередини приміщення

- використовуються для додаткової грубої   
очистки припливного повітря;
- багаторазові;
- клас G2, G3, G4 вугільний

- використовуються для надання отвору 
ззовні естетичного вигляду та приховання 
нещільностей між корпусом системи та 
монтажним отвором;
- пластикові та металеві



Сучасне виробництво повного циклу дає змогу реалізовувати як стандартні, так і індивідуальні замовлення. Завод обладнаний 
професійною кліматичною лабораторією, що дозволяє проводити тестування наявних та нових моделей рекуператорів на стадії 
розробки. 

Багатокроковий технологічний контроль комплектуючих та готового обладнання гарантує високу якість вентсистем. А фінальне 
24-годинне тестування рекуператорів у різних режимах роботи забезпечує надійну та тривалу роботу вентобладнання. 

Інженери, проєктувальники та інші технічні спеціалісти компанії надають кваліфіковану допомогу на всіх етапах реалізації проєкту: 
від проєктування до монтажу систем вентиляції. 

Інноваційність та корисність систем вентиляції PRANA принесли компанії міжнародні нагороди та відзнаки: 

Golden Medal, Poland
Zloty Medal-2018
Zloty Medal-2019
Zloty Medal-2020

Best Sales Heat
Recovery Units,

IQ Energy (2019),
Україна

Special Climate 
Innovation Award, (2018) 

FINTECC, EBRD

Bringing climate 
innovation for consumer 
(2019), FINTECC, EBRD, 

Greencubator

Climate Innovation
Vouchers (2018), 
FINTECC, EBRD, 

Greencubator

Срібна Будівельна
Колона - Instal System

2019 (2019), Польща

ЧОМУ ВАРТО ОБИРАТИ PRANA?



МИ ПРОПОНУЄМО

ЛОЯЛЬНА ПОЛІТИКА
ПАРТНЕРСТВА

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
ІНЖЕНЕРІВ

СЕРВІСНА
ПІДТРИМКА

ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО

ВЛАСНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ВІДДІЛ

ГАРАНТІЯ
ВІД ВИРОБНИКА



ТзОВ «ПРАНА ПЛАТІНУМ»
Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, 59

+38 (032) 232 53 39, +38 (067) 153 99 31,
+38 (050) 538 82 92, +38 (063) 991 71 77

sales@prana.org.ua
www.prana.ua


