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PRINCIPIUL FUNCŢIONĂRII

DESTINAŢIA

DESCRIERE

Sistemele de ventilare cu recuperare de căldură cu dublu fl ux, «PRANA-150» şi 
«PRANA-200» fac parte din categoria tehnologiilor inovatoare proiectate special pentru 
a asigura permanent aer proaspăt şi curat în încăpere şi pentru a elimina fenomenele 
negative ca: umiditate ridicată, mirosuri neplăcute, dioxid de carbon, mucegai şi igrasie. Şi 
sunt concepute cu scopul de a crea condiţii confortabile de viaţă pentru oameni.

Efi cienţa energetică obţinută este ridicată datorită trecerii simultane şi continue a 
fl uxurilor de admisie şi evacuare, prin schimbătorul de căldură din cupru.

Sistemele de ventilare «PRANA-150» şi «PRANA-200»  sunt axate pe crearea şi menţinerea 
unui microclimat sănătos în încăperi cu funcţionalităţi diferite.

Aceste sisteme de ventilare sunt potrivite si atractive pentru montarea în apartamente, 
vile, case, cabinete medicale, spaţii de birouri, instituţii şcolare şi preşcolare etc.

В Principiul de funcţionare al recuperatorului este următorul: aerul cald evacuat 
cedează căldura aerului rece admis prin pereţii schimbătorului de căldură din cupru, în 
acelaşi timp menţinând un nivel optim de umiditate în încăpere. Iar datorită faptului că 
admisia şi evacuarea sunt separate, fl uxurile de aer nu se amestecă (poza 1).

Elementul principal al recuperatorului este schimbătorul de căldură din cupru, prin care  
trec fl uxurile de admisie şi evacuare a aerului, care permit un transfer termic cu randament 
maxim pe toată durata de funcţionare. Iar viteza mare a fl uxurilor de aer permite eliminarea 
de pană la 90% a umidităţii condensate din încăpere.

Sistemul face posibilă recuperarea şi reutilizarea căldurii în încăpere până la un 
coefi cient de efi cienţă energetică de 91%, menţinând totodată nivelul optim de umiditate 
în încăpere.

Рoza 1. Principiul de funcţionare al recuperatoarelor  PRANA-150, PRANA-200.
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PRINCIPALELE  CARACTERISTICI  TEHNICE

Funcţia «PREÎNCĂLZIRE»

este folosită pentru a obţine un confort suplimentar în încăpere. 
Aceasta funcţie vă permite extinderea intervalului de temperatură în care funcţionează 

sistemele PRANA pană la - 25 ° C; (- 30 ° C). Pentru a porni această funcţie trebuie sa apăsaţi 
butonul  pe telecomandă(Poza 8). Este obligatorie atunci când sistemul funcţionează 
la temperaturi extrem de scăzute, pentru a preveni îngheţarea schimbătorului de căldură 
şi a ventilatoarelor. Este recomandată folosirea acestei funcţii împreună cu modul de 
funcţionare «Noapte» pentru a creşte temperatura aerului admis, cu 6-7 °C.

ATENŢIE! Nu folosiţi funcţia  «PREÎNCĂLZIRE» la temperaturi exterioare mai mari de +20 º С! 

Funcţia  «dezgheţare»  
Aceasta este o funcţie preventivă care este recomandată atunci când recuperatorul nu 

a funcţionat o perioadă lungă de timp, iar condiţiile climatice au fost favorabile  îngheţării 
sistemului.

PRANA 150 PRANA 200G PRANA 200C

Diametru recuperator, mm
Inclusiv termoizolarea, mm

150
160

200
210

200
210

Diametrul găurii de montare, mm
Lungime recuperator, mm

≥162
≥475

≥215
≥440

≥215
≥500

Suprafaţa de ventilare recomandată, m² <60 <60 <120 

Debit de aer cu recuperare de căldură; 
(admisia şi evacuarea funcţionează simultan):
- Debit admisie aer, m³/oră
- Debit evacuare aer, m³/oră
- Debit în regim funcţionare  «NOAPTE», m³/oră

115
105
25

135
125
25

235
220
40

Consum de energie  :
- Recuperatorul, W*oră
- Funcţia «PREÎNCĂLZIRE», W*oră

7-32
55

7-32
55

12-54
55

Eficienţa energetică a recuperării, % 91 88 79

Nivel zgomot la distanţa de:
- 3m, dB
- 1m, dB

13/24
21/36

13/24
21/36

13/24
22/38

Greutatea produsului în ambalaj, kg ≥ 4,4  ≥ 5,8 ≥ 6,0

Dimensiunile ambalajului, mm (L х H х l) ≥500х200х200 ≥500х250х250 ≥750х250х250
                                   

Alimentarea: AC 230±10%V. Clasa de izolaţie II. Gradul de protecţie IP 24. Sistem de 
control: telecomandă sau variator Carcasa este termoizolată. Protecţie dublă contra 
formării curenţilor de aer frontali. Funcţia suplimentară: «PREÎNCĂLZIRE». 

Durata stabilită de viaţă a sistemului – 10 ani. 
Garanţie completă sistem – 2 ani.
Sistemul este proiectat pentru funcţionarea continuă, cu condiţia temperaturii ambiante 

cuprinse între +5 şi +35 ° C, şi intervalul de temperatură exterioară de la -25 ° C (cu activarea 
funcţiei «PREÎNCĂLZIRE» -30 ° C) până la +45 ° C.

FUNCŢII SUPLIMENTARE
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VARIATOR

     
  Poza 3. Conectarea recuperatorului la reţeaua electrică în cazul folosirii unui variator de tensiune.
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Poza 2. Folosirea funcţiei «dezgheţare»

Funcţia  «dezgheţare» funcţionează prin închiderea capacului de evacuare şi pornirea 
funcţiei «PREÎNCĂLZIRE» timp de până la 30 min. fără a porni recuperatorul (Poza 2).

Funcţia «element de încălzire»
Este o funcţie opţională care poate fi  adăugată la recuperatoarele utilizate în încăperi 

cu un nivel foarte ridicat de umiditate, sau în zone geografi ce cu temperaturi predominant 
scăzute. 

Porneşte împreună cu funcţia «PREÎNCĂLZIRE» şi funcţionează în paralel. Se activează  
automat în condiţiile  formării de gheaţă pe canalele de evacuare a condensului.

Regimul pasiv 
Este regimul de funcţionare în care capacul este deschis însă motoarele recuperatorului 

sunt oprite. Presupune un fl ux necontrolat de aer prin recuperator datorită diferenţelor de 
presiune şi temperatură a aerului din interior şi exterior. Poate fi  folosit atunci când diferenţa 
de temperatură a aerului din interior şi exterior nu este mai mare de 5о С.

Conectarea la reţeaua electrică prin variatorul de tensiune 
Opţional, în loc de telecomandă  se poate comanda un sistem de comandă cu un 

variator de tensiune.
  Variatorul de tensiune trebuie conectat în serie, vezi (Poza 3).
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Poza 4. Dimensiunile şi schiţele recuperatoarelor «PRANA-150», «PRANA-200G», «PRANA-200C»:
a) grila de ventilare şi admisie din încăpere;
b) unitatea de lucru (lateral); 
c) grila de ventilare şi admisie din exterior.
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DIMENSIUNI
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Poza 6. Exemplu de montare recuperator  «PRANA-150», «PRANA-200G», «PRANA-200C».

Poza 5. Schema de montare a recuperatorului în perete .

Alte lucrări de pregătire:
- gaura de montare se execută lângă canalul din plastic prin care o să treacă cablul 

de alimentare sau cablul de conectare la variatorul de tensiune. 
- specialiştii montează recuperatoarele «PRANA» în aproximativ 2 ore, fără să fi e nevoie 

ulterior de alte lucrări de reparaţie (Poza 6).

evacuarea aerului
bandă de etanşare 

   autoadezivă

grila
exterioară

bandă de etanşare 
   autoadezivă

> 5 mm> 5 mm

unghiul 
de înclinare 

în exterior 3-50

bandă de etanşare 
   autoadezivă bandă de etanşare 

   autoadezivă

100-150mm
de la tavan

MONTAJUL ŞI INSTALAREA

Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură «PRANA»: – este o unitate de ventilare 
compactă şi gata de utilizare.

Montajul recuperatoarelor se face în partea superioară a unui perete exterior, la o 
distanţă de 100-150mm faţă de tavan. Pentru aceasta, se execută o gaură în perete, cu 
diametrul corespunzător modelului, la un unghi de 3-5 grade înspre exterior. Unitatea se 
montează în perete cu bandă de etanşare autoadezivă, cu spumă poliuretanică, sau alt 
material de etanşare.

Lungimea recuperatorului trebuie să depăşească grosimea peretelui în care este 
planifi cat montajul. Pentru o funcţionare corectă grila recuperatorului trebuie să iasă în 
exteriorul peretelui cel puţin 5 mm (Poza 5).
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1

2

Poza. 7. Conectarea recuperatorului la reţeaua electrică în cazul folosirii 
telecomenzii .

Curăţaţi cablurile de izolaţie, conectaţi-le prin metoda răsucirii şi izolaţi-le bine (Poza 8).
Toate cablurile folosite pentru conectarea recuperatorului la reţeaua electrică trebuie 

să aibă un diametru de 0,5-0,75 mm². 
După conectarea la reţeaua electrică conectaţi curentul, faceţi o inspecţie vizuală şi 

verificaţi funcţionalitatea sistemului de ventilare cu ajutorul telecomenzii.

Poza 8. Conectarea cablurilor electrice prin 
metoda răsucirii.

Sistemul de ventilare se conectează la o reţeaua electrică cu tensiunea de 230V si 
frecvenţa 50 Hz.

Aceasta se face cu ajutorul cablului electric care iese din recuperator, care se 
conectează la reţeaua electrică conform (Poza 7), sau se poate monta pe cablu un ştecher 
pentru priză.

Dacă la gaura de montare exista deja un cablu de alimentare, atunci conectarea se 
face chiar lângă corpul recuperatorului, scurtând cablul recuperatorului la dimensiunea 
necesară.

CONECTAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ

Deconectaţi curentul de la reţeaua electrică la care urmează sa conectaţi sistemul de 
ventilare.

ATENŢIE!  Asiguraţi-vă că alimentarea cu curent electric a fost oprită !
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EXPLOATAREA

Prima pornire trebuie efectuată de către un specialist care are cunoştinţe teoretice şi 
practice necesare.

Înainte de pornire trebuie verificat:
- Dacă este executată corect conectarea la reţeaua electrică (conform imaginilor 

din pozele 3 şi 7);
- Dacă este deschis capacul de evacuare a aerului;
- Dacă funcţionează corect sistemul de ventilare.
ATENTIE ! ÎNAINTE DE PORNIRE, ASIGURAŢI-VĂ CĂ ESTE DESCHIS CAPACUL DE EVACUARE A 

AERULUI (conform desenului de mai jos)

În timpul funcţionării trebuie verificate periodic:
- Calitatea funcţionării ventilatoarelor;
- Însemnătatea indicatorilor grafici afişaţi;
- Exactitatea executării comenzilor date de telecomandă.
Trebuie oprit recuperatorul în caz de:
- Vibraţie excesivă şi zgomot;
- Deteriorarea elementelor exterioare;
- Fire electrice prost izolate;
- Deteriorarea elementelor de automatizare;
- Temperatura mediului exterior scade sub -30 ° C

1. Capacul este închis. Nu porniţi sistemul! 2. Trageţi  în faţă din ambele părţi.

3. Deschideţi cu grijă capacul 4. Capacul este deschis. Sistemul este pregătit 
pentru pornire.

PORNIREA
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Reglarea luminozității 

afișajului   

Opreşte  funcția "PREÎNCĂLZIRE" Porneşte  funcția "PREÎNCĂLZIRE"

Scade viteza fluxului de aer 

                              Regimul de ventilare «max». 

Regimul de ventilare "Noapte"

Creşte viteza fluxului de aer 

PORNIRE / OPRIRE

Regim recomandat pentru utilizare 
continuă

Dupa 30 de minute  trece la regimul 
precedent

                                    În intervalul de la 1 la 9                                             Pentru a schimba  viteza  
fluxurilor de aer trebuie

mai întâi să porniţi regimul 
de ventilare "Noapte"

                                          În intervalul de 
la 1 la 9

Când este oprit, recuperatorul 
funcţionează in regimul "Pasiv"

După ce apăsaţi regimul de 
ventilare "Noapte"

                          puteţi schimba viteza debitului de aer

Recomandat pentru folosire 
împreună cu regimul de  

ventilare "Noapte" pentru a creşte 
temperatura aerului admis cu 5-6 ° C. 

                               Atunci  când temperaturile 
exterioare coboară  sub 

                               -25 ° C pentru funcţionarea în 
siguranţă a recuperatorului 

                               este obligatorie pornirea  
funcţiei "PREÎNCĂLZIRE".

                              ATENŢIE – la temperaturi peste +20 °
 nu porniţi această funcţie

Ergonomie ridicată si confort în exploatare. Distanţa de comandă a telecomenzii 
este de 15 m. Tipul bateriei - Lithium Cell CR 2025 3V SCUL.

Poza 9. Semnifi caţia butoanelor de pe telecomandă.

NU EXISTA INTICAŢII - energia 
electrică nu ajunge în sistem,
Recuperatorul este oprit.

«L»   (LOW) - 
sistemul funcţionează în 
regimul de ventilare  «Noapte».

In momentul apăsării oricărui 
buton de pe telecomandă se 
aprinde indicatorul                                       
«.» - acesta semnalizează 
funcţionalitatea telecomenzii. 
Dacă în momentul apăsării 
unui buton pe telecomandă 
indicatorul nu luminează 
intermitent – telecomanda nu 
funcţionează. De regulă asta 
înseamnă că s-au descărcat 
bateriile. Producătorul nu 
acordă garanţie pe baterie.

«H» (HIGH)-
sistemul funcţionează în 
regimul de ventilare «MAX» sau 
regimul de aerisire. Puterea nu 
poate fi  reglată, Funcţionează 
la capacitate maximă cu 
timer. Iar după 30 de minute 
revine la regimul anterior.

Regimul de funcţionare de la 
«1» LA «9» - modularea puterii 
sistemului de la 20% la 90% cu 
paşi de câte 8%. 
Pentru pornirea regimului 
«MAX»  mai întâi se apasă 
regimul «Noapte».
In timpul funcţionării regimului 
«PREÎNCĂLZIRE», indicatorul 
luminează intermitent.

«-» - energia electrica ajunge 
energia electrica ajunge.

TELECOMANDA
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1. Apăsaţi butonul «Oprit» de pe telecomandă.
Opriţi sistemul de ventilare.

5. Deşurubaţi şuruburile de fi xare a
    cablurilor şi deconectaţi-le.

4. Scoateţi cu 
grijă capacul.

2. Opriţi alimentarea cu energie 
electrică.

6. Scoateţi partea inferioară a grilei.

8. Scoateţi corpul 
recuperatorului 

3. Deşurubaţi
cele trei 
şuruburi
de pe capac.

7. Deşurubaţi şuruburile de fi xare
a fl anşei. Scoateţi fl anşa.

L  N  ML  Mn  H

9. Curăţaţi recuperatorul 
 şi carcasa cu o lavetă.

10. Întoarceţi
recuperatorul.

11. Scoateţi lamele 
ventilatorului exterior.

12. Curăţaţi
cu o lavetă
umedă
sau cu un
aspirator.

MENTENANŢA ŞI ÎNTREŢINEREA

Întreţinerea sistemului de ventilaţie se face periodic (cel puţin o dată la 2 ani), şi constă 
în curăţarea prafului şi murdăriei de pe suprafaţa ventilatoarelor şi a schimbătorului de 
căldură. Paşii de urmat pentru demontarea recuperatorului şi efectuarea procedurilor de 
mentenanţă:
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RECOMANDĂRI  DE  UTILIZARE  ÎN  TIMPUL  SEZONULUI  RECE

Sistemul este proiectat pentru funcţionarea optimă în zone climatice diferite
Este destinat pentru funcţionarea pe termen lung, la o temperatură a aerului 

ambiant între +5 şi +35 ° C, şi o temperatură exterioară cuprinsă între -25 ° C (cu funcţia 
«PREÎNCĂLZIRE» -30 ° C) şi +45 °

Pentru o funcţionare îndelungată şi eficientă maxima a sistemului, în condiţii de 
temperatură sub 0 ° C şi în condiţii de umiditate ridicată în încăpere + se recomandă 
folosirea funcţiei  «PREÎNCĂLZIRE» cu scopul de a evita îngheţarea canalelor de evacuare 
a condensului.

Funcţia «PREÎNCĂLZIRE» în momentul funcţionării recuperatorului, îndeplineşte rolul 
unei perdele termice pentru confort si siguranţă sporită.

Dacă motoarele recuperatorului în sezonul de iarnă sunt oprite, nu se recomandă 
să lăsaţi capacului de evacuare deschis pentru a preveni îngheţarea canalelor de 
evacuare a condensului.

În situaţia în care totuşi a îngheţat recuperatorul, trebuie să  închideţi capacul de 
evacuare, şi sa porniţi funcţia «PREÎNCĂLZIRE» şi să o lăsaţi pornită timp de 30 minute, fără 
a porni motoarele recuperatorului. După care deschideţi capacul de evacuare şi porniţi 
recuperatorul.

14. Orificiul de evacuare a condensului din 
recuperator se introduce obligatoriu cu 
orien-tarea  în jos, pentru se potrivi cu 
scurgerea. 

15. La introducerea recuperatorul în 
carcasă aliniaţi orificiul de condens la 
însemnul marcat pe carcasă 

16. Cablul de alimentare trebuie să
intre în orificiul special destinat.

17. Verificaţi dacă
recuperatorul a fost 
introdus în carcasă 
corect.

18. Puneţi flanşa înapoi în poziţia 
iniţială cu ajutorul însemnelor .

13. Paşii de urmat pentru reasamblarea recuperatorului şi conectarea la reţeaua 
electrică.
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COMENZI  PENTRU  MENIUL  DE  PROGRAMARE  INTERNĂ

  Tensiunea în reţea mai mică de  220V (niVel de zgomoT normal)

Apăsaţi butonul 

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Pe display o să observaţi simbolul  «h». Acesta indică faptul că funcţia este programată 
în algoritm.

  Tensiunea în reţea mai mare de  220V (niVel de zgomoT -20%)

Apăsaţi butonul 

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Pe display o sa observaţi simbolul  «L». Funcţia este programată în algoritm.

  Tensiunea în reţea mai mare de  230V (niVel de zgomoT -30%)

Apăsaţi butonul 

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Apăsaţi butonul

Pe display o sa observaţi simbolul  «A». Funcţia este programată în algoritm.

250V
230V

180V

ADAPTAREA  LA  REŢEAUA  ELECTRICĂ

Recuperatoarele PRANA 150/200G/200C sunt prevăzute cu un meniu de programare.  
Cu ajutorul telecomenzii, recuperatorul poate fi adaptat la reţeaua electrică disponibilă, în 
cazul în care nu respectă tensiunea standard. 

Aceasta dă posibilitatea respectării nivelurilor de zgomot declarate în caracteristicile 
tehnice ale sistemului de ventilare.

În caz de necesitate – vă rugăm să vă adresaţi producătorului sau unui centru de service.
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GARANŢIA  PRODUCĂTORULUI

REGULI  DE  TRANSPORT  ŞI  PĂSTRARE

CALITATEA

CONDIŢII  DE  SECURITATE

Toate lucrările de conectare la reţeaua electrică trebuie să fie efectuate numai de 
specialişti calificaţi pentru astfel de lucrări, în conformitate cu normele în vigoare.

ATENŢIE! Orice lucrare de mentenanţă şi întreţinere a recuperatorului se efectuează 
numai după deconectarea aparatului de la reţea.

ATENŢIE! Este interzisă utilizarea sistemului de ventilaţie daca există riscul pătrunderii 
de corpuri străine în interiorul recuperatorului, care ar putea deteriora sau bloca lamele 
motoarelor.

ATENŢIE! Este interzisă utilizarea sistemului de ventilaţie în zonele în care aerul conţine 
substanţe agresive şi/sau nu se încadrează în limitele de temperatură de lucru.

După punerea în funcţiune a sistemului de ventilaţie, trebuie să respecte următoarele 
directive:

- Directiva LVD 2014/35 / UE. Tensiune electrică joasă;
- Directiva 2006/42 / CE. Securitatea mecanismelor;
- Directiva 2004/108 / CE. Compatibilitate electromagnetică (CEM).

Transportul sistemului se va face în poziţie verticală, în cutii speciale de ambalare 
pentru 4 unităţi. 

A se păstra recuperatorul în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între -20 °C 
până la + 40°C şi o umiditate relativă de până la 70% (la t = 25°C)

ТProcesul tehnologic din fabrică presupune testarea 100% funcţionalităţii fiecărui 
recuperator prin funcţionare la capacitate maximă timp de 24 ore, şi controlul tuturor 
produselor şi accesoriilor aferente la ieşirea din producţie.

Producătorul sistemului de ventilare asigură garanţia produsului timp de 24 luni 
începând cu ziua vânzării, cu condiţia respectării regulilor de transportare, montare şi 
exploatare.

ATENŢIE! Dacă sistemul a ajuns în România prin alte metode ilegale (contrabandă), 
decât prin intermediul Reprezentanţei oficiale Prana din România – producătorul nu va 
asigura garanţia.

Pentru a putea beneficia de garanţie, trebuie să prezentaţi obligatoriu factura de 
achiziţie a produsului.

Garanţia producătorului nu se aplică dispozitivelor care au deteriorări mecanice 
produse în urma transportării necorespunzătoare, sau în urma pătrunderii unui obiect 
străin în recuperator în timpul funcţionării.

Garanţia producătorului nu se aplică pentru bateriile telecomenzii.
 În cazul în care apar defecţiuni ale sistemului în timpul perioadei de garanţie,
utilizatorului i se asigură reparaţia sau înlocuirea recuperatorului la sediul reprezentanţei 

din România.
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INTERVENŢII ÎN GARANŢIE
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TALONUL DE SERVICE ŞI MENTENANŢĂ

Ştampila şi semnătura.

ТALON №1 ТALON №2

Defecţiune

Cauza

Cum sa rezolvat
defecţiunea

Data reparaţiei

Compania de service

Model 

Numărul de serie

Nume vânzător

Data vânzării

Semnătură şi stampilă vânzător

Pentru reparaţii şi înlocuire produs adresaţi-vă la adresa:

TALONUL DE GARANŢIE

ATENŢIE! Datele de achiziţie trebuie completate obligatoriu şi integral.
Talonul de garanţie s completează de către vânzător.

Romania, Bucureşti, Bl. Ghencea Nr. 126-132, Et. 1, (Home & Design Mall)

Tel. +40 724 677 647, E-mail: pranaromania@gmail.ro, www.pranaromania.ro.
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СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ СЄ
Recuperatoarele «PRANA» îndeplinesc cerinţele de conformitate ale următoarelor 
directive UE:
- Directiva LVD 2014/35 / UE. Tensiune electrică joasă;
- Directiva 2006/42 / CE. Securitatea mecanismelor;
- Directiva 2004/108 / CE. Compatibilitate electromagnetică (CEM).

DIPLOME  ŞI PATENTE

Recuperatorul  «PRANA» -  este o soluţie unică de ventilare cu recuperare de căldură 
cu admisie/evacuare simultană, inventată şi patentată de compania Prana Platinum.

 “PRANA PLATINUM” LTD

Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva str, house 19, �at 1
Phone:    +38 (032) 2325339     www.prana.org.ua

PRANA-150
sizes  Ø150, 220-240V, ~50Hz, IP24, 87Wt

 “PRANA PLATINUM” LTD

Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva str, house 19, �at 1
Phone:    +38 (032) 2325339     www.prana.org.ua

PRANA-200C
sizes  Ø200, 220-240V, ~50Hz, IP24, 109Wt

 “PRANA PLATINUM” LTD

Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva str, house 19, �at 1
Phone:    +38 (032) 2325339     www.prana.org.ua

PRANA-200G
sizes  Ø200, 220-240V, ~50Hz, IP24, 87Wt

CERTIFICATE DE CALITATE CE
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ECOVENT Expert SRL
Reprezentanţa ofi cială PRANA în România

Bucureşti, Bl. Ghencea Nr. 126-132, Et. 1, 
(Home & Design Mall)

Tel. +40 724 677 647
pranaromania@gmail.ro
www.pranaromania.ro 

  


