4. NESİL ISI GERİ KAZANIMLI
AKILLI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

(A+)ENERJİ VERİMLİLİĞİ
YÜKSEK PERFORMANS

O₂

PRANA havalandırma sistemleri, sağlıklı
ve konforlu bir iç mekan mikro iklimi oluşturmak
ve sürdürmek için tasarlanmıştır. Bu sistemlerin
tüm yapılar da örneğin; (apartmanlar,
villalar, ofisler, sınıflar, kreşler vb.) Kullanılması
tavsiye edilir. Tüm PRANA sistemlerinin günün 24 saati
tam performans ve kalite sunar ayrıca bunu enerji mali
yetlerini artırmadan kaliteli bir iç ortam iklimi sunar.

СO₂

PRANA ÇALIŞMA PRENSİBİ
Prana cihazları, yaşadığınız veya çalıştığınız ortamı
sağlıklı hale getirmek için tasarlanmış, Isı Geri Kazanımlı
VMC sistemleridir.
Son teknoloji sistemlerimiz, 'hasta bina sendromu' ile ilgili
problemleri, yani duvarlar da oluşan küf , aşırı nem,
yoğuşma gibi zararlı maddelerin dalgalandığı bir ortam da
uzun süre kaldıktan sonra ortaya çıkan sağlık problemlerini
çözmek için tasarlanmıştır.
Prana ürünleri, odalarda bulunan duman , koku , co2
bakteri vb. bayat havayı dışarı atmanıza olarak tanır.
Ortam, zararlı maddelerden arındırılır ve en uygun
havalandırma koşullarına geri getirilir.
İç ortam havası sistemin içine çekilir ve dışarı atılır,
ancak temiz hava dışarıdan ayrı kanallardan verilirken ısısı
tutulur.
Isıyı geri kazanım yapmadan önce patentli bir siklonik
temizleme sistemi ve bakır eşanjör ile (doğal antiseptik) 7
ortama temiz ve arınmış ısı kazanımlı hava geri verilir.

KONTROL PANELİNDE BULUNAN GÖSTERGELER
- İç Mekan Hava Sıcaklığı, 0С
- Dış Hava Sıcaklığı, 0С
- Karbondioksit Seviyesi, CO2eq
- Hava Kalite Göstergesi, VOC
- İç Mekan Nem Seviyesi, %
- Isı Geri Kazanımı Verimlilik Seviyesi
- Atmosferik Basınç, mm Hg
- Bilgi Paneli
- Mini Isıtıcı Fonksiyonu
- Kış Modu Fonksiyonu
- “AUTO” ve “AUTO PLUS” Modu
Bilgiler, düğmeler kullanılarak (sola kaydır, sağa kaydır) reküperatör ekranında

- Uyku Zamanlayıcı

(ek menü) görüntülenir. Menü döngüseldir ve reküperatör ekranındaki bilgileri
(örneğin, reküperatör sensörlerinden gelen bilgiler, tarih ve saat vb.)
Görüntülemenizi sağlar.

!

- Hata Göstergesi

ANA FONKSİYONLAR

TARİH / SAAT

PRANA sistemini kullanırken daha fazla konfor için bir
tarih ve saat işlevi mevcuttur. Fonksiyon, ek menünün
etkinleştirilmesiyle etkinleştirilir. Tarih ve saat bilgileri,
senkronizasyon sırasında akıllı telefondan okunur. Sistem
güç kaynağından kapatıldığında, tarih ve saatin doğru
görüntülenmesi için senkronizasyonun tekrarlanması
gerekir. Ek menüde tarihi veya saati aktif bırakırsanız,
bilgi ekranını değiştirene kadar görüntülenir.
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‘‘GECE’’ MODU

Bilgi panelinde '' 1/10 '' - sistem '' Gece '' modunda çalışır.
Gece çalışması için tasarlanmış sistemdeki en düşük ve en
sessiz çalışma modu. Uzaktan kumandadaki bir düğme veya
mobil uygulamadaki düğme ile etkinleştirilir.
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TAM PERFORMANS

VERİMLİLİK GÖSTERGESİ

Bilgi panelinde "10/10" - sistem "Tam Performans"

Verimliliği belirlemek için sistem bir dizi ölçüm sağlar.

modunda çalışır. Havalandırma sisteminin maksimum

Sonuç, ek menüdeki reküperatör ekranında veya mobil

çalışma modu. ''Yüksek Performans'' işlevi, uzaktan kumanda

uygulamada görüntülenir. Fonksiyon, verimlilik göstergesinin

üzerindeki bir düğme veya mobil uygulamadaki bir

yaklaşık olarak belirlenmesi için tasarlanmıştır.

düğme ile etkinleştirilir.
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HAVA AKIŞLARININ
MANUEL KONTROL MODU

Bilgi panelinde '' 2 \ 10 '' .. '' 9 \ 10 '': sistem uygun modda çalışır.
Manuel mod, sistemin varsayılan işletim modu olarak
kullanılır. % 10'luk artışlarla maksimum hava değişim
hacminin% 10'u ile % 90'ı arasında sistem üretkenliği sağlar.
Yüksek hızlı çalışma modlarının değiştirilmesi, uzaktan
kumanda üzerindeki +/- düğmeleriyle veya mobil
uygulamada gerçekleştirilir.
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HAVA AKIŞLARININ
AYRI OLARAK KONTROLÜ
Bu işlev, besleme ve dönüş hava akışlarının ayrı ayrı
kontrolüne izin verir. Besleme ve dönüş havası hacimleri,
mobil uygulamada ve bilgi panelinde görüntülenebilir
(1'den 10'a kadar değerler). Uzaktan kumandadan hava
akışını kontrol etmek için - güç düğmesine veya çıkarma
düğmesine basın, ardından +/- düğmelerini kullanarak
gerekli hava hacmini ayarlayın. Mobil uygulamadan
hava akışını kontrol etmek için düğmesine basın, ardından
gerekli giriş ve çıkış hacmini +/- düğmelerini kullanarak
ayarlayın; burada giriş değeri solda ve çıkarma değeri sağda
olacaktır.
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MİNİ ISITICI MODU
İşlev, uzaktan kumanda üzerindeki düğme veya mobil
uygulamadaki düğme ile etkinleştirilir. Bilgi panelindeki
gösterge kırmızı yanar: '' Mini ısıtma '' işlevi etkin.
"Mini ısıtma" işlevi etkinleştirilirse, besleme havası sıcaklığı
3 - 5 ºº artar. Motorlar kapalıyken ve reküperatörün kapağı
açıkken, bu işlev aynı zamanda bir termal perde görevi görür.
Dış hava sıcaklığı +4 ºº'den düşük olduğunda, yoğuşma suyu
tahliyesi yolunda buz oluşumunu önlemek için, sistem
"Mini ısıtma" veya "Kış modu" fonksiyonu etkinleştirilmiş
olarak çalışmalıdır.

ANA FONKSİYONLAR

“KIŞ MODU”
Buz oluşumunu önlemek ve sıfırın altındaki dış sıcaklıklarda
sistemin doğru çalışmasını sağlamak için "Kış modunun"
kullanılması zorunludur. Bunu yapmak için, işlevi uzaktan
kumanda üzerindeki veya mobil uygulamadaki düğmeyle
etkinleştirin, ardından havalandırma sisteminin gerekli çalışma
modunu seçin. "Kış modu" zamanlayıcısı (1 dakika) sona erdiğinde,
havalandırma sistemi seçilen işletim modunda açılacaktır.
Bekleme sırasında, sistem '' (WAİT) BEKLE '' gösterir. Havalandırma
motorları ancak '' Kış modu '' zamanlayıcısı sona erdikten sonra
başlatılır. Motorları kapattıktan sonra, sistemde buz oluşumunu
önlemek için '' Kış modu '' 30 dakika daha çalışacaktır, bu da
verimde düşüşe veya yoğuşmanın giderilmesini zorlaştırabilir.

ANA FONKSİYONLAR

“AUTO” MODUNDA KIŞ MODU

Bilgi panelindeki gösterge beyaz yanar - fonksiyon aktiftir,
ısıtma elemanları pasif moddadır ve dış sıcaklık +4 ° C'nin
altına düştüğünde otomatik olarak açılır ve +6 ° C'de otomatik
olarak kapanır. '' Kış modu '', '' Mini ısıtma '' işlevini otomatik olarak
kontrol eder.
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“PASİF” MOD

Pasif mod, sistemin dahili terminal açık ve motorlar kapalıyken çalışmasıdır. Kontrolsüz hava akışlarının sistem içinden
hareketinden oluşur. Bu, odanın içindeki ve dışındaki basınç ve sıcaklık farkından kaynaklanmaktadır. Dış ve iç sıcaklık arasındaki
fark 50 C'yi geçmediğinde kullanıma izin verilir.
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‘‘AUTO’’ VE ‘‘AUTO PLUS’’ MODU
Mod, özel olarak geliştirilmiş algoritmalara * göre yalnızca
Enerji Kurtarma Performansı (Eco Energy-Life) kurtarma
modellerinde çalışır ve odadaki havayı hızlı bir şekilde optimum
kalite göstergelerine getirir.Maksimum sistem yapılandırmasında
(Eco Life) "OTOMATİK" mod , CO2eq, RH nem, VOC
(hava kalitesi) ve sıcaklık sensörlerinden gelen verilerle gerçek
zamanlı olarak yönlendirilir. Sistem sürümünde algoritmalar
nem ve hava sıcaklığı verilerine dayanır. '' AUTO '' modu, " Uzaktan
kumanda veya mobil uygulamada AUTO "düğmesi. Bilgi
panelindeki '' AUTO '' göstergesi yeşil yanar - '' AUTO '' modu
aktiftir. Standart versiyonlarda "OTOMATİK" mod
mevcut değildir.
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‘‘AUTO’’ VE ‘‘AUTO PLUS’’ MODU

“AUTO PLUS” modu için gösterge yoktur. Sistem, bilgi panelindeki
'' AUTO '' göstergesi ve bilgi panelinde '' AUTO PLUS '' kelimesini sadece
1 saniye görüntüleyerek modu başlatma işlemi hakkında bilgi verecektir.
PRANA, "AUTO" moduna benzer bir algoritmaya göre çalışır, ancak
hava değişiminde sınırlamalar vardır. İzin verilen maksimum motor devri
3'tür. Bu mod gece çalışması için önerilir. "AUTO PLUS" modu, uzaktan
kumanda üzerindeki "AUTO" düğmesine iki kez basılarak etkinleştirilir.
Sıcaklık sensörü okumalarına göre, "Mini ısıtma" ve "Kış modu" işlevleri
otomatik olarak etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır.

