
VGRADNJA DECENTRALIZIRANIH 
PREZRAČEVALNIH SISTEMOV



Osnova tehnične rešitve prezračevalnja z 
rekuperacijo je direktni bakreni toplotni 
izmenjevalnik z neprekinjenim toplotnim 
ciklom, ki omogoča, da se ustvarita dve različni 
smeri toka zraka znotraj enega cilindra.

Topel zrak se odvaja iz prostora, pri tem prehaja 
skozi bakreni toplotni izmenjevalnik in ga na 
svoji poti ogreje. Istočasno pa dovodni zrak pri 
prehodu skozi ogreti toplotni izmenjevalnik se 
ogreje.

Osnova tehnične rešitve prezračevalnja z 
rekuperacijo je direktni bakreni toplotni 
izmenjevalnik z neprekinjenim toplotnim 
ciklom, ki omogoča, da se ustvarita dve različni 

Topel zrak se odvaja iz prostora, pri tem prehaja 
skozi bakreni toplotni izmenjevalnik in ga na 
svoji poti ogreje. Istočasno pa dovodni zrak pri 
prehodu skozi ogreti toplotni izmenjevalnik se 

PRINCIP DELOVANJA SISTEMA
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1. Bakreni toplotni izmenjevalnik 
2. Smart nadzorna plošča

3. Zaslon
4. Motorja (2 kom.)

5. Grelec
6. Odvod kondenzata

SESTAVNI DELI  REKUPERATORJA PRANA



NAČELA PREZRAČEVANJA:



Ko je temperatura dovodnega zraka nižja od sobne, se izvaja prezračevanje s pomočjo potiskanja zraka.

Dovodni zrak z nižjo temperaturo se v prostoru spusti na nižjo raven, s čimer  topel uporabljen zrak izpodriva na zgornjo raven, 
torej v delovno območje odvodnih kanalov rekuperatorja.

KADAR JE DOVODNI ZRAK HLADEN DELUJE PRINCIP POTISKANJA ZRAKA



Pri enakih notranjih in zunanjih temperaturah se izvaja prezračevanje z mešanjem zraka.

Dovodni zrak, ki se dovaja  v prostor, spodbuja mešanje zračne mase. Gibanje zraka, ki ga povzroči pretok zraka, kmalu temeljito 
premeša ves zrak v prostoru.

KADAR JE TEMPERATURA NOTRANJEGA IN ZUNAJEGA ZRAKA ENAKA DELUJE PRINCIP MEŠANJA ZRAKA



OPREDELITEV MESTA MONTAŽE:



A) Najmanjša razdalja do stene in stropa je 100 mm za modele 150/160. in 150 mm za modele 200/210.

Če je notranji zračnik nameščen preblizu ravne površine (stene ali stropa), se dovodni zrak preusmeri proti površini in začne teči 
neposredno po njej.

Ta učinek nastane kot posledica tvorbe vakuuma med tokom in površino. Ker ni možnosti mešanja zraka s strani površine, se 
tok odkloni proti njej. . Ta pojav se imenuje učinek Coandă.

MIN 100MM MIN 150MM



B) Izbira mesta namestitve rekuperatorja za zagotovitev pravilnega 
konvekcijskega območja:

● ne prekrivajte z zavesami, s predmeti pohištva itd. 

Ovire na poti pretoka dovodnega zraka ga dejansko 
ustavijo, tlak in pretok bosta blizu ničli.

V skladu s tem odvodni kanal rekuperatorja 
takoj odstrani dovodni zrak iz prostora in učinek 
prezračevanja bo samo znotraj ovire.



C) Ko nameščate napravo v prostore za počitek in spanje, naj bodo sistemi nameščeni na nasprotni strani od območja stalnega 
bivanja osebe.

V hladni sezoni bo temperatura dovodnega zraka malo nižja od sobne temperature,zato se bo dovodni zrak spuščal v območje 
stalne prisotnosti ljudi, kar lahko povzroči nelagodje, ker ustvarja občutek  prepiha.



D) PRANA in klimatska naprava Ko sta PRANA in klimatska naprava nameščeni v neposredni bližini, se bodo zračne mase, ki jih 
ogreva / hladi klimatska naprava,   takoj odvajale skozi izpušne kanale rekuperatorja, kar bo znatno zmanjšalo učinkovitost obeh 
naprav.

Tudi zmogljivost klimatskih naprav glede na pretok zraka je veliko večja kot pri decentraliziranih prezračevalnih sistemih. Zato 
zračni tokovi, ki jih klimatska naprava ustvari, pomembno vplivajo na konvekcijsko območje, ki ga ustvari rekuperator, in ga 
omejujejo, kar znatno zmanjša učinek prezračevanja.

MINIMALNO 300 MM MINIMALNO 300 MM PREPOVEDANO!



OSNOVNI KORAKI MONTAŽE:



1. Pritrditev svedra pod kotom

ОСНОВНІ КРОКИ МОНТАЖУ

2. Vrtanje



3. Napajanje
4. Preverjanje položaja grelca. kondenzata.

ОСНОВНІ КРОКИ МОНТАЖУ

5. Preverjanje položaja odprtine za odvod kondenzata
6. Pregled hermetičnosti kanalov



7. Namestitev in tesnjenje rekuperatorja.
8. Električna napeljava

ОСНОВНІ КРОКИ МОНТАЖУ

9. Prvi zagon sistema



OBVEZNA PRAVILA MONTAŽE:



OBVEZNA PRAVILA MONTAŽE

● Naklon rekuperatorja (izvrtine)
najmanj 3 stopinje na zunanjo stran.



OBVEZNA PRAVILA MONTAŽE

● Odprtina za odtok kondenzata se nahaja na najnižji radialni točki.
● Grelec kondenzata se nahaja v spodnjem delu, njegov konec pa je viden v odprtini za odtok kondenzata.



OBVEZNA PRAVILA MONTAŽE

● Najmanjša razdalja od zunanje strani stene do prezračevalne rešetke je najmanj 10 mm.
● Zunanji pokrov ne sme biti obrnjen.



OBVEZNA PRAVILA MONTAŽE

● Premer izvrtin  je odvisen od modela rekuperatorja:
                           

      ● PRANA 150/160 min 162 mm;
● PRANA 200/210G (200/210С) min 220 mm;

D = ≥162 D = ≥220



MOŽNE NAPAKE PRI MONTAŽI:



Napaka Posledica
Neupoštevanje kota naklona naprave: ● Kondenzat steče po steni v prostor

● Kratek stik 
● Okvara klimatskih senzorjev in krmilnega sistema

Nepravilna smer odtoka kondenzata: ● Kondenzat steče po steni v prostor 
● Kratek stik 
● Zamrznitev sistema, zaledenitev zadnjega motorja
● Okvara klimatskih senzorjev in krmilnega sistema

Med prezračevalno rešetko in  zunanjo steno
ni zadostne razdalje:

● Ni dovoda zraka
● Okvara motorja
● Okvara klimatskih senzorjev in krmilnega sistema

Radialni premik sistema v ohišju: ● Kondenzat steče po steni v prostor
● Kratek stik
● Zamrznitev (zaledenitev) odvodnega motorja
● Okvara klimatskih senzorjev in krmilnega sistema

Ohišje sistema ni dovolj zatesnjeno v steni: ● Zamrznitev sistema
● Zamrznitev stene
● Infi ltracija v razpoki med rekuperatorjem in steno

Nepooblaščen poseg v električni sistem rekuperatorja: ● Kratek stik
● Okvara sistema





Odvajanje
toplega zraka

iz prostora

Dovod in odvod  delujeta
istočasno.

Do mešanja zračnih
tokov ne prihaja.

Bakreni toplotni
izmenjevalnik

Segreti zunanji zrak

Odvajanje
toplega

zraka
iz prostora

Kot naklona
naprave 

3-50

3-50

100-150 mm
od sten in stropa

Zunanji
zrak


