
recuperadores
NOVA GERAÇÃO DE RECUPERADORES

SÉRIE DOMÉSTICA

ERP
ERP PRO



O microclima e o ar limpo são um direito inalienáveis de todas 
as pessoas!

A nova geração de recuperadores PRANA permite controlar a qualidade 
de ar que respira você e toda a sua família. 



CRIAMOS NOVOS E SEGUROS 
SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

AS NOVAS FUNÇÕES do recuperador 
PRANA permitem: 

normalizar o nível de CO2, 
humidade, qualidade do ar, 
garantir um microclima saudável 
no interior; 

garantir a gestão automática 
da ventilação; 

realizar a troca do ar eficaz 
no interior das divisões;  

prevenir a intoxicação das 
pessoas com poluentes 
perigosos (alérgenos, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, rádon, etc.);

organizar uma filtragem 
eficaz do ar que entra. 

O₂

СO₂



Controlo de motores separado

Sensor de humidade 

Modo de trabalho AUTO

Determinação do estado do fi ltro

Data e hora

Timer "sleep"

Suporte Bluetooth

Sensor de pressão atmosférica 

Sensor de temperatura 1, 2:

Temperatura da extração do ar depois de recuperação, 0C
Temperatura da extração do ar antes de recuperação, 0C

VENTILAÇÃO COM 
EFICÁCIA DE ENERGIA

RECUPERADOR
ERP 

NOVAS FUNÇÕES DO RECUPERADOR



Controlo de motores separado

Sensor de humidade 

Modo de trabalho AUTO

Determinação do estado do fi ltro 

Data e hora

Timer "sleep"

Suporte Bluetooth

Sensor de pressão atmosférica

Indicador de Efi cácia Energética

Sensor de qualidade de ar, VOC

Sensor de dióxido de carbono

Sensor de temperatura 1, 2, 3, 4:
Temperatura da extração do ar depois de recuperação, 0C;
Temperatura da extração do ar antes de recuperação, 0C;
Temperatura do afl uxo do ar depois de recuperação, 0C;
Temperatura da extração do ar depois de recuperação, 0C

VENTILAÇÃO COM 
EFICÁCIA DE ENERGIA

RECUPERADOR
ERP  PRO

NOVAS FUNÇÕES DO RECUPERADOR



UPGRADE
da placa de controlo Integração de novos sensores

Esquema de sensores de 
temperatura (interiores e exteriores) 

Sensor de qualidade de ar, VOC

Sensor de qualidade de ar

Sensor do nível de CO2

Sensor de pressão atmosférica 

Sensor do estado do fi ltro

Sensor de poluição do ar (СО, СО2, 
alérgenos (pólen), rádon, etc.)



AUTO

CO2

O2

CO2

Ao receber informações em tempo real das condições do ar dos sensores, 
o recuperador PRANA gere, no modo “AUTO”, de forma autónoma a 

produtividade da ventilação, sem a intervenção do utilizador.  

AGORA É A PRANA QUEM VAI CUIDAR DO SEU AR 

Modo de trabalho AUTO
Piloto automático em esfera de ventilação



VOC
0ppb
CO2eq

400 ppm
Humidity
79%

Air pressure
742mm

18.6oc 5.0oc

20.0oc 6.4oc
SUPER

220VAC @ 50Hz

11:59

ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA
DE GESTÃO

Gestão confortável dos recuperadores

Harmonização dos sistemas de ventilação
(se existirem vários recuperadores na divisão)

Aplicação atualizada Prana RC

Opções de gestão avançadas 

Indicador de data e hora

Temporizador "sleep" fácil de usar

Indicador de sujidade do fi ltro

Modo "AUTO" para o trabalho autónomo da 
ventilação

Indicador do nível de efi ciência do 
recuperador

Gestão separada de afl uxo e de 
extração do ar



VOC
0ppb
CO2eq

400 ppm
Humidity
79%

Air pressure
742mm

18.6oc 5.0oc

20.0oc 6.4oc
SUPER

220VAC @ 50Hz

11:59

O nosso principal valor é a segurança e o fornecimento 
razoável de energia com o mínimo de consumo!

Recuperadores PRANA de série ERP e ERP PRO são a solução moderna de ventilação de espaços 

habitacionais, comercias e outros. 

A ventilação PRANA lida, de uma forma efi caz,   com a reabilitação de edifícios civis com alto teor 

de humidade, gás Radon, dióxido de carbono e monóxido de carbono. 

Quando está a trabalhar no modo "AUTO", o recuperador adapta a produtividade de troca de ar 

ao estado do mesmo, diminuindo constantemente a concentração de agentes poluidores. 

Recuperador PRANA economiza até 70 % de energia elétrica 
durante o condicionamento (com uma efi ciência energética 
consistentemente alta).

O recuperador PRANA economiza até 30 % de energia térmica 
durante o período de aquecimento (com uma efi ciência 
energética consistentemente alta).

!

!

PRANA 150
ERP
ERP PRO

PRANA 200 G
ERP
ERP PRO

PRANA 200 C
ERP
ERP PRO



CO2

2
РОКИ

Recuperadores PRANA de série ERP e ERP PRO 
estão disponíveis para encomenda!

PROJETO DE 
VENTILAÇÃO 
GRATUITO

MONTAGEM RÁPIDA

GARANTIA DE
2 ANOS

MEDIÇÕES DO NÍVEL 
DE CO2



CO2

2
РОКИ

Climate
Innova�on
Vouchers

Ao longo dos anos de trabalho 
frutífero, recebemos os seguintes 
prémios

TRABALHAMOS 
PARA SI!

Recuperadores PRANA foram 
distinguidos com um prémio 
especial do Banco Europeu para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento 
- Special Climate Innovation Award

A empresa recebeu um voucher 
de Inovação Climática do Banco 
Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento

Recuperadores PRANA foram 
considerados como melhor produto 
inovador em "ventilação" na 
exposição internacional BUDMA, 
durante 2 anos consecutivos. 


