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Porneşte/opreşte funcţia 
«Preîncălzire»

Scade/creşte viteza
fluxului de aer

Regimul de ventilare
"Noapte"

Porneşte/opreşte 
recuperator

Funcţia « Antiîngheţ»

Funcţia
«Sleep Timer»

Regimul ventilaţie
«Aerisire»

Reglarea luminozităţii 
afişajului
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Reglarea luminozităţii
afişajului

Porneşte funcţia 
«Preîncălzire»

Scade/creşte viteza
fluxului de aer

Regimul de ventilare
"Noapte"

Porneşte/opreşte 
recuperator

z
z z

Funcţia « Antiîngheţ»

Funcţia
«Sleep Timer»

Regimul ventilaţie
«Aerisire»

Opreşte funcţia 
«Preîncălzire»
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1.Prima Pornire

11:59

Verificați dacă sistemul de ventilație este conectat la alimentarea elec-
trica.

Daca nu există INDICAȚII pe display - curentul electric nu este conectat 
la aparat, sistemul de ventilatie este oprit.

“-” - curentul electric intră în aparat, sistemul de ventilatie este oprit.

Lansați aplicația mobilă din Play Store sau App Store sau descați apli-
cația mobilă de la adresa:      https://prana.org.ua/download

Funcția Bluetooth va porni automat și aplicația se va conecta la sistemul 
de ventilație. Sistemul este gata de utilizare.

2.Reglarea luminozităţii afişajului
Pentru a asigura confortul funcționării sistemului în întuneric, în timpul 

zilei, au fost concepte  6 niveluri de strălucire a afişajului pe display.

Luminozitatea afișajului poate fi reglată cu butonul         de pe telecoman-
dă sau cu butonul         din aplicația mobilă.
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11:59

«L» (LOW)  este indicat pe display - sistemul funcționează în regimul  
«Noapte».
Este regimul minim de funcționare al sistemului de ventilație.
Este activat de butonul       de pe telecomandă sau de butonul       din 
aplicația mobilă.

Debitul de aer în regimul «Noapte»,  m³/oră: 

             150    |  200G |  200C | Model
              25     |   25     |   40     |   Admisie
              22     |   22     |   36     |   Evacuare

Eficienţa recuperării căldurii, %:
 
               91    |     92   |    93

Nivelul de zgomot la distanţa de 3m, dB:
 
                5     |      4    |     4

3.Funţia ventilare  «Noapte»
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11:59

/105

Cifrele de la  2 până la 9 din display-ul sistemul indică viteza de funcţion-
are corespunzătoare numărului afişat.

Debitul sistemului de ventilaţie de la 20 % până la   90% creşte viteza 
schimbului de aer cu paşi de aproximativ 8% . Comută vitezele de operare 
cu ajutorul butoanelor +/- de pe telecomandă sau +/- din aplicația mobilă.

*- Parametrii specificați în grafice pot fluctua în limite+/- 4%  fata de 
parametrii declarați în funcție de condițiile meteorologice, presiunea atmos-
ferică, umiditatea relativă etc.

4.Funcţionarea în vitezele 2-9
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11:59

/1010
«H» (HIGH) pe display - sistemul funcționează în regimul  “Aerisire”. 

Funcționarea sistemului la capacitate maximă.

Funţia ventilare  «Aerisire» este activata de butonul        de pe teleco-
mandă sau de butonul        din aplicația mobilă.

Debitul de aer în regimul «Aerisire», m³/oră:

             150    |  200G |  200C | Model
             115    |   135   |   235   |   Admisie
             105    |   125   |   220   |   Evacuare

Eficienţa recuperării căldurii, %:
 
               67    |     70   |    62

Nivelul de zgomot la distanţa de 3m, dB:
 
               30    |     29   |    34

5.Funcţia  ventilare «Aerisire»
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6.Funcţia «Sleep Timer»

11:59

/101

00:10:00

Pe display este afișat intermitent, timp de  - 5 sec - “S”

Funţia ventilare  «Sleep Timer» este activata de
butonul              de pe telecomandă sau de butonul        din aplicația 
mobilă.

Durata temporizării este setată de butoanele +/- de pe telecomandă sau 
+/- din aplicația mobilă.

În mod implicit, sunt disponibile 9 configurații de timer. Când selectați 
setarea timerului, modul selectat este indicat de numerele de la 1 la 9 din 
panoul afișajului.

Setarea timerului:
1 - 10 min.
2 - 20 min.
3 – 30 min.
4 – 1 oră.
5 – 1 oră. 30min.
6 – 2 ore.
7 – 3 ore.
8 – 5 ore.
9 – 9 ore.

5SEC

8 9
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Cand este pornită funcţia  «Preîncălzire», afişajul de pe display devine  
intermitent permanent.

Pentru a avea un confort suplimentar în locuinţă,  sistemele de ventilație 
rezidențiale  PRANA sunt prevăzute cu funcţia  «Preîncălzire» pentru aerul 
admis în încapere.

Aceasta funcţie este activată de butonul       de pe telecomandă sau de 
butonul       din aplicația mobilă.

Atunci când funcţia  «Preîncălzire»  este activată, temperatura aerului 
admis în încapere creşte suplimentar cu 3-5 grade Celsius.

ATENȚIE! Dacă temperatura aerului pe afară scade sub 0° С, iar în  
încăpere  umiditatea aerului este de peste 55% , pentru a preveni blocarea 
canalului de drenaj al condensului trebuie pornită  funcţia  «Preîncălzire». 

7.Funcţia «Preîncălzire»
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1SEC 1SEC
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/103

00:00:58

Dacă pe display este afișat intermitent  lângă regimul de viteză indicator-
ul «.», atunci elementul de încălzire funcționează.

Dacă pe display este afișat permanent  lângă regimul de viteză indi-
catorul «.», atunci elementul de încălzire este în modul pasiv și va porni 
automat dacă va fi necesar.

Funcţia « Antiîngheţ» are rolul de a împiedica înghețarea drenajului con-
densului în timpul sezonului rece sau  înghețarea gaurii de condens.

ATENȚIE!  În timpul sezonului rece, la pornirea sistemului de ventilație,  
porniți şi funcţia «Antiîngheţ».

Pentru a face acest lucru, activați funcția cu butonul        de pe teleco-
mandă sau         din aplicația mobilă, apoi selectați modul de funcționare 
dorit al sistemului de ventilație.

8.Funcţia «Antiîngheţ»

1SEC 1SEC
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