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1 Introducere 

1.1 Scopurile şi obiectivele ghidului 

Acest ghid are rolul de a consulta şi a oferi un suport tehnic şi practic ce ţine de dome-
niul instalaţiilor de asigurare a confortului ambiental începând de la etapele care sunt 
necesare de a fi parcurse pentru a proiecta şi monta o instalaţie IVCC şi procedurile de 
exploatare a ei. 

Obiectivul ghidului este de a oferi o iniţiere în domeniul instalaţiilor şi anume ce ţine de 
tipuri şi particularităţi ale instalaţiilor IVCC, descrierea şi părţile componente ale insta-
laţiilor cât şi soluţiile care pot servi pentru alegerea acestor tipuri de sisteme. 

Ghidul are scop consultarea şi îndrumarea beneficiarilor şi a personalului propriu de 
exploatare privind etapele şi procedura de proiectare, avizare, montare, punere în 
funcţiune şi exploatare a instalaţiilor IVCC cât şi unele probleme ce pot apărea în tim-
pul funcţionării lor sau în limpsa acestor instalaţii. 

1.2 Publicul ţintă  

Acest ghid este destinat personalului care face parte din administraţia clădirilor publice 
(primari, viceprimari, directori sau vicedirectori de instituţii, responsabili tehnici etc), 
managerilor energetici ai primăriilor sau instituţiilor şi nu în ultimul rând personalului 
tehnic propriu al instituţiei care deserveşte şi supraveghează sistemele tehnice ale clă-
dirii. Ghidul poate fi utilizat pentru majoritatea clădirilor publice şi îşi propune să ofere 
suport în alegerea şi exploatarea corectă a sistemelor IVCC, cât şi reducerea consu-
mului de energie rezultat din exploatarea corectă a instalaţiilor sau a clădirilor. 

1.3 Legislaţie naţională şi europeană în domeniu 

Legea Nr. 128 din 11.07.2014 a Parlamentului Republicii Moldova privind performanţa 
energetică a clădirilor. 

Directiva nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanţa energetică a clădirilor. 

Legea Nr. 44 din 27.03.2014 a Parlamentului Republicii Moldova privind privind etiche-
tarea produselor cu impact energetic. 

Directiva nr. 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficienţa energetică. 

Legea Nr. 186 din 10.07.2008 a Parlamentului Republicii Moldova, Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 

Regulament de recepţie a construcţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996. 

Regulament cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertiza-
rea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 361 din 25.06.1996. 

Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 663 din 23.07.2010. 

Legea Nr. 721 din 02.02.1996 a Parlamentului Republicii Moldova, pribind calitatea în 
construcţii. 
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Directiva nr. 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament 
pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă. 

1.4 Terminologie 

Pentru a face mai explicită redarea conţinutului acestui ghid, pentru început se vor pre-
zenta unele terminologii generale ce ţin de domeniul ghidului.  O serie de terminologii 
privind performanţa energetică a clădirilor inclusiv şi a sistemelor tehnice componente 
sunt redate în Legea Nr. 128 din 11.07.2014 a Parlamentului Republicii Moldova pri-
vind performanţa energetică a clădirilor. 

Conform acestei legi şi a altor normative şi standarde în domeniu avem următoarele 
noţiuni principale ce ţin de domeniul clădirilor şi instalaţiilor aferente lor: 

  Clădire – construcţie cu acoperiş şi pereţi în care energia este utilizată pentru a 
se regla climatul interior. Noţiunea „clădire” include unităţile şi elementele clădirii, 
în afară de cazul în care legea prevede expres altceva; 

  Anvelopă a clădirii – element integrant al unei clădiri care delimitează interiorul 
acesteia de mediul exterior; 

  Element al clădirii – sistem tehnic al clădirii sau element al anvelopei clădirii; 

  Suprafață totală utilă – înseamnă suprafața unei clădiri sau a unei părți de clădi-
re unde se utilizează energie pentru a regla climatul interior;  

  Clădire cu destinaţie mixtă – clădire cu mai multe destinaţii, în care cel puţin 
10% din aria totală a clădirii are alte destinaţii decît destinaţia principală a clădirii; 

  Cladire publică – clădire ce aparţine, cu drept de proprietate sau de folosinţă, 
unei autorităţi publice, unei instituţii publice ori unei întreprinderi de stat sau mu-
nicipale; 

  Proprietar al clădirii – în cazul unei clădiri existente – proprietarul/ coproprietarii 
clădirii sau ai unităţii clădirii sau orice persoană împuternicită, în modul stabilit de 
lege, să acţioneze în numele şi în interesul acestuia/acestora; în cazul unei clădiri 
noi – beneficiarul/beneficiarii lucrărilor de construcţie a acestei clădiri sau orice 
persoană împuternicită, în modul stabilit de lege, să acţioneze în numele şi în in-
teresul acestuia/acestora; 

  Sistem tehnic al clădirii – instalaţii şi echipamente tehnice ale unei clădiri sau 
ale unei unităţi a clădirii pentru încălzire, apă caldă, ventilare, răcire, iluminat; 

  Energie – înseamnă toate formele de produse energetice, combustibili, energie 
termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de 
energie;  

  Energie primară – energie din surse regenerabile şi neregenerabile, care nu a 
trecut prin niciun proces de conversie sau de transformare; 

  Energie din surse regenerabile – energie din surse regenerabile nefosile, şi 
anume: energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energia 
hidroelectrică, energia biomasei, a gazului de fermentare a deşeurilor, a gazului 
provenit din instalaţiile de epurare a apelor reziduale şi energia biogazului; 

  Distribuitor de energie – înseamnă o persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de sistem de distribuție, responsabilă de transportul energiei în vederea 
livrării acesteia la consumatorii finali sau la stațiile de distribuție care vând ener-
gie consumatorilor finali;  

  Furnizor de energie – înseamnă o persoană fizică sau juridică care vinde ener-
gie consumatorilor finali;  
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  Consumator final – înseamnă o persoană fizică sau juridică care achiziționează 
energie pentru propriul său consum final;  

  Furnizor de servicii energetice – înseamnă o persoană fizică sau juridică care 
furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energe-
tice către instalația sau sediul consumatorului final;  

  Serviciu energetic – înseamnă beneficiu fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o 
combinație de energie cu o tehnologie sau acțiune eficientă din punct de vedere 
energetic care poate include activitățile de exploatare, întreținere și control nece-
sare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract și care, 
în condiții normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a eficienței energetice 
sau economii de energie primară, în condiții verificabile și măsurabile sau esti-
mabile;  

  Putere nominală utilă – putere termică maximă, exprimată în kilowaţi, specifica-
tă şi garantată de către producător ca fiind furnizată în decursul unei exploatări 
continue, cu respectarea randamentului nominal indicat de fabricant; 

  Cogenerare – producere simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a 
energiei electrice şi/sau a energiei mecanice; 

  Sistem de gestionare a energiei – înseamnă un set de elemente legate între 
ele sau care interacționează între ele aparținând unui plan care stabilește obiec-
tivul de eficiență energetică și strategia de atingere a acestui obiectiv;  

  Sistem de contorizare inteligentă – înseamnă un sistem electronic care poate 
măsura consumul de energie oferind mai multe informații decât un contor tradiți-
onal și care poate transmite și primi date utilizând o anumită formă de comunicații 
electronice;  

  Sistem de încălzire – parte a instalaţiei de încălzire ce constă din unul sau din 
mai multe cazane, conducte de distribuţie a căldurii şi din elemente emiţătoare de 
căldură, proiectate numai în scop de încălzire a spaţiilor, care asigură condiţiile 
termice normative în încăperi;    

  Pompă de căldură – mecanism, dispozitiv sau instalaţie care transferă căldura 
din mediul natural (din aer, apă sau din sol) către clădiri sau către instalaţii indus-
triale, inversînd fluxul natural al căldurii, astfel încît căldura să circule de la o 
temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. În cazul pompelor de căldură re-
versibile, acestea, de asemenea, pot transfera căldura din clădire către mediul 
natural; 

  Sistem de climatizare – combinaţie a componentelor necesare pentru a asigura 
o formă de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau 
poate fi scăzută; 

  Eficiență energetică – înseamnă raportul dintre rezultatul constând în perfor-
manță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop;  

  Economii de energie – înseamnă o cantitate de energie economisită determina-
tă prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplica-
re a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp 
normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie;  

  Îmbunătățirea eficienței energetice – înseamnă o creștere a eficienței energe-
tice ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice;  

  Performanţă energetică a clădirii – cantitate de energie indispensabilă evaluată 
pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile utilizării standard a clădirii, 
care presupune, printre altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, 
apă caldă şi iluminat; 
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  Coeficient de performanță (COP) – este un indicator ce evaluează performanţa 
fiecărui sistem în funcţie de energie introdusă de operator în sistem şi energie uti-
lă generată de sistem;  

  Clasă energetică – sistem de măsură, de la „A” la „G”, pentru indicarea perfor-
manţei energetice a clădirii. În scop de clasificare a clădirilor cu o performanţă 
energetică foarte ridicată, clasa „A” poate fi divizată în subclase;  

  Evaluator energetic – persoană fizică autorizată să efectueze certificarea per-
formanţei energetice a clădirilor în modul stabilit de prezenta lege. În funcţie de 
locul de consum al energiei, evaluatorii energetici au specializări în următoarele 
domenii: protecţie termică a clădirilor, încălzire şi preparare a apei calde, ventila-
re şi răcire, iluminat; 

  Inspector al sistemelor de încălzire sau al sistemelor de climatizare – per-
soană fizică autorizată să efectueze inspecţia periodică a sistemelor de încălzire 
sau a sistemelor de climatizare în modul stabilit de lege. 

 

1.5 Ce reprezintă încălzirea, ventilarea, climatizarea şi condiţionarea aeru-
lui?  

 

  

Principalul rol al sistemelor de IVCC este acela de a regla temperatura încăperii, umidi-
tatea şi fluxul de aer pentru a le menţine la standardele normale. Ele sunt cele care 
asigură confortul termic. Astfel de sisteme trebuie sa se bazeze pe conceptele termo-
dinamicii, pe legile fizicii, pentru a asigura un circuit de lucru. 

 

Încălzirea este asigurarea şi menţinerea unui nivel termic confortabil în clădiri, 
locuințe, spații de producție, spații comerciale etc, realizată cu ajutorul 

sistemelor de încălzire.

Ventilarea este procesul prin care intră (natural sau forțat) aer proaspăt în 
încăperi și prin care, din încăperi se elimină (natural sau forțat) aerul poluat.

Climatizarea este procesul prin care în interiorul încăperilor se asigură o 
temperatură controlată a aerului, indiferent de procesele termice din interiorul 

sau din exteriorul clădirii. Climatizarea presupune încălzirea sau răcirea 
controlată a spațiilor. Prin climatizare se urmărește realizarea confortului 

termic al ocupanților din încăperi. Climatizarea se poate realiza cu aparate sau 
agregate locale de climatizare sau prin sisteme centralizate de climatizare.

Condiţionarea este asigurarea condițiilor de climat interior cerute de diverse 
procese tehnice (temperaturi, umidități, diferite de cele de confort).
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1.6 Confortul şi calitatea aerului 

Calitatea aerului fie în interiorul sau în afara clădirilor este una dintre problemele eco-
logice majore în Europa.  

 

Poluarea aerului interior este cauzata de surse din interiorul clădirilor, dar poate fi cau-
zată şi din exterior. De exemplu, poluarea este cauzată de operaţiunile de curăţenie 
sau de combustibilul folosit pentru gătit şi încălzire. Chiar mobila şi materialele de con-
strucţie, la fel ca igrasia, ventilaţia inadecvată sau poluarea aerului exterior pot fi cau-
zele unei calităţi slabe al aerului din interiorul cladirilor. 

Pentru zona ocupată din încăperile civile, se stabilesc patru categorii de calitate a aeru-
lui interior, menţionate în tabelul 1-1. 

Tabelul 1-1: Categorii de calitate a aerului interior (din SM SR EN 13779:2011) 

Clasa de CAI Descriere 

IDA 1 Calitate ridicatã a aerului interior 

IDA 2 Calitate medie a aerului interior 

IDA 3 Calitate moderatã a aerului interior 

IDA 4 Calitate scãzutã a aerului interior 

 

Încadrarea în categoriile IDA menţionate, se face în funcţie de destinaţia clădirii, de ac-
tivitatea din încăperi, de tipul surselor de poluare etc. Astfel, pentru clădirile civile în ca-
re principala sursă de poluare o reprezintă bioefluenţii emişi de oameni, calitatea aeru-
lui în încãperile în care nu se fumează, se clasifică, după concentraţia de bioxid de 
carbon acceptatã la interior, peste concentraţia exterioară, conform tabelului 1-2. 

 

 

 

 

Soluţiile inteligente de IVCC

instalaţii termice 
(încălzire, 

preparare a apei 
calde)

centrale termice 
(sursele de 

căldură)

instalaţii de 
ventilare şi 
purificare a 

aerului

instalaţii de 
climatizare/
condiţionare

Deoarece petrecem 60-90% din viaţa noastră în interiorul clădirilor (acasă, la 
birou, la şcoală), calitatea aerului din clădiri (CAI) are un rol foarte important în 

sănătatea populaţiei, mai ales pentru grupurile vulnerabile precum copiii şi 
persoanele în vârstă. Calitatea aerului din interiorul clădirilor este legată de 

sanatate, confort şi abilitatea de a lucra. 

De reţinut



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 6 

Tabelul 1-2: Categorii de calitate a aerului interior în funcţie de concentraţia de CO2 peste nivelul 
exterior 

Clasa de CAI 
Nivelul de CO2 peste nivelul din aerul exterior, în ppm 

Domeniu tipic Valoare prin lipsã 

IDA 1 ≤ 400 350 

IDA 2 400 - 600 500 

IDA 3 600 - 1000 800 

IDA 4 ≥ 1000 1200 

(din SM SR EN 13779:2011) 

 

În cazul instalaţiilor de ventilare reglate în funcţie de concentraţia de CO2 în aerul inte-
rior sau în aerul evacuat, nivelul de CO2 va sta la baza reglării instalaţiilor de ventilare 
funcţie de prezenţa umană, în vederea menţinerii categoriei de calitate a aerului. 

Confortul termic se referă la „acea stare de spirit care exprimă mulţumire cu mediul 
termic”. Acest confort termic este legat de factori ambienţi (temperatura aerului şi umi-
ditatea) precum şi de factori personali (îmbrăcămintea, căldura metabolică etc). Con-
fortul termic are un rol important în sănătatea şi bunăstarea umană: o temperatură prea 
mare poate crea un sentiment de oboseală pentru locuitorii unei clădiri, dar aceştia pot 
fi la fel de afectaţi când este prea frig.  

Pe baza analizei menţionate mai sus, calitatea aerului interior şi confortul termic au un 
rol principal în viaţa locuitorilor. De aceea, clădirile trebuie să fie concepute pentru a 
asigura aceste condiţii.  

Necesitatea de a atenua schimbările climatice şi de a reduce dependenţa de importuri 
de energie oferă provocări noi pentru concepţia şi funcţionarea clădirilor, conducând la 
o reducere importantă a consumului de energie şi a emisiilor asociate cu clădirile. Aşa-
dar, politicile privind clădirile devin mai exigente cu privire la ameliorarea performanţei 
energetice şi reducerea emisiilor de CO2. Prin urmare, clădirile sunt mai bine izolate şi 
etanşeizate pentru a evita pierderea căldurii prin transmisia necontrolată a curenţilor de 
aer. 

 

Directiva privind Performanţa Energetică a Clădirilor (2010/31/EU) precizează că 
cerinţele minime în materie de performanţă energetică „vor tine cont de condiţiile gene-
rale a mediului interior pentru a evita efectele negative posibile precum ventilaţia nea-
decvată”. Prin urmare, o planificare integrală şi coduri de construcţie bune sunt nece-

Ameliorarea etanşeităţii unei clădiri ar trebui să reducă factorii care au un 
impact negativ asupra mediului interior, precum formarea mucegaiului şi aerul 
poluat din exterior. Pentru asigurarea unui mediu interior bun, împrospatarea 

aerului în clădiri realizată cu un sistem de ventilaţiei este inevitabilă. De 
aceea, pe lângă criteriile legate de eficienţa energetică (EE), toţi parametrii de 
confort interior din codurile de construcţie trebuie luaţi în considerare. Cu alte 

cuvinte, în cadrul procesului de îndeplinire a cerinţelor de performanţă 
energetică în clădirile existente şi noi, adică o izolare bună a acestor clădiri şi 

anume izolarea pereţilor exteriori, izolarea planşeelor cât şi schimbarea 
tâmplăriei vechi cu alta mai eficientă energetic, este necesar să fie impuse 

cerinţe minime pentru a asigura o calitate bună a aerului din interiorul 
locuinţelor.  Aceste cerinţe pot fi asigurate cu ajutorul instalaţiilor de ventilare.

De reţinut
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sare pentru a aborda aceste provocări. Proiecte de bune practici şi standarde voluntare 
pentru clădiri ce au un consum de energie foarte mic demonstrează potenţialul acesto-
ra de a avea o eficienţă energetică mare, de a fi durabile şi în acelaşi timp de a contri-
bui la calitatea aerului interior, la uzul luminii naturale şi la un confort termic remarcabil.  

1.7 Care sunt criterii de apreciere a confortului? 

Clădirile au ca scop satisfacerea cerinţelor obiective şi subiective legate de funcţiile vi-
tale ale omului, iar spaţiile închise trebuie să asigure: 

 Posibilitatea efectuării cu eficienţă maximă atât a muncii fizice cât şi a celei inte-
lectuale; 

 Posibilitatea efectuării unor activităţi de recreere, odihnă şi somn în condiţii opti-
me. 

Confortul reprezintă senzaţia subiectivă ce apare în corpul uman pe baza acţiunii com-
plexe a unor parametri fizici şi psihici. 

 

Aceste aspect determină confortul tehnic. Noţiunea de confort tehnic cuprinde toţi pa-
rametrii realizaţi şi controlaţi cu instalaţii, care influenţează direct dispoziţia omului şi 
acţionează asupra simţurilor acestuia.   

Perceperea şi aprecierea elementelor de bază ale confortului de către om sunt influ-
enţate atât de unii factori tehnici cât şi de factori psihologici  şi de evoluţia şi echilibrul 
psihologic al omului. 

Confortul subiectiv al persoanelor dintr-un spaţiu închis depinde de foarte mulţi factori, 
care pot fi: 

 Pipăit şi atingere; 

 Vibraţii şi mişcări ale clădirii; 

 Factori de siguranţă; 

 Factori legaţi de programul zilnic; 

 Pericole neprevăzute; 

 Factori economici; 

 Vârsta şi sexul persoanelor etc. 

  

Confortul termic. Prin factori de confort termic se înţelege acel grup de factori legaţi 
de ambientul termic. Confortul termic fiind determinat în sine de următorii parametrii: 

 Temperatura aerului interior; 

 Temperatura medie de radiaţie a suprafeţelor delimitatoare; 

 Umiditatea relativă a aerului interior, respectiv presiunea parţială a vaporilor de 
apă în aer; 

 Viteza de mişcare a aerului interior; 

Aspectele confortului

confort 
termic

confort 
acustic

confort 
olfactiv

confort 
vizual
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 Producţia de căldură a corpului uman, căldura cedată, termoreglarea; 

 Rezistenţa termică a îmbrăcăminţii şi influenţa acesteia asupra evaporării. 

 

Confortul olfactiv. Perceperea mirosurilor nu este un proces spontan, ea având loc 
doar la respiraţie intensă a aerului, când viteza acestuia este de 2…4 ori mai mare de-
cât în cazul respiraţiei normale. Condiţia realizării metabolismului corpului uman într-un 
spaţiu închis este preluarea de oxigen (O2) şi cedarea de dioxid de carbon (CO2). În 
urma procesului de respiraţie aerul ajunge prin căile respiratorii superioare şi inferioare 
în plămâni. Oxigenul este transportat de la plămâni la ţesuturi prin sânge, care tran-
sportă înapoi dioxidul de carbon, care este expirat.  

Concentraţia de CO2, în aerul exterior este de 300…400 ppm (cm3/m3), iar în aerul din 
locuinţe este de cca. 900 ppm. Limita maxim admisibilă a concentraţiei de CO2 în aerul 
inspirat este de 1000 ppm. 

Efectele negative ale concentraţiei de CO2 supra corpului uman sunt menţionate în ta-
belul 1-3. 

Tabelul 1-3: Efectele negative ale concentraţiei de CO2 supra corpului uman  

Concentraţia de CO2 
Efectul 

% ppm 

1-2 10000-20000 creşte frecvenţa respiratorie  

2-3 20000-30000 creşte tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă 

4 40000 
apar dificultăţi în respiraţie (dispnee) şi senzaţia de constricţie tora-
cică 

5 50000 
dispneea se accentuează şi apar manifestări digestive (greţuri, văr-
sături) 

6-7 60000-70000 apar primele manifestări nervoase (ameţeli, dureri de cap) 

8-10 80000-100000 
este posibilă pierderea cunoştinţei. Există riscul de deces prin stop 
cardio-respirator 

15 150000 
moartea se poate produce în câteva minute prin paralizia centrilor 
respiratori. 

 

Nivelul de excitaţie faţă de unele mirosuri este foarte redus, organul olfactiv având o 
caracteristică importantă şi anume, aceea de adaptare, după un anumit timp datorită 
perceperii continue intensitatea senzaţiei de miros scăzând.  

 

Confortul acustic. Un alt element de bază care contribuie la realizarea confortului ge-
neral într-un spaţiu închis este confortul acustic. 

Elementul principal al relaţiilor între oameni este vorbirea, iar orice moment care deran-
jează înţelegerea vorbirii creează nesiguranţă şi, odată cu aceasta, inconfort. Ţinând 

Unul dintre factorii care reduc senzaţia de confort olfactiv, îl constituie fumul 
de ţigară, care are efecte asupra nasului, ochilor, fiind totodată şi un factor de 
risc pentru diferite boli. Pentru anihilarea senzaţiilor negative create de fumul 
unei ţigări sunt necesari 100 m3 aer proaspăt, odată cu fumul de ţigară în aer 

ajungând şi monoxid de carbon (CO). Valorile maxime admise ale 
concentraţiei de CO, date de prescripţiile internaţionale, sunt de 10 mg/m3 în 
locuinţe şi 20 mg/m3 în bucătării şi spaţii anexe. Fumatul influenţează în mod 

hotărâtor conţinutul de CO al aerului expirat.

Atenţie la fumători!
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cont de aceasta la alegerea soluţiilor şi echipamentelor pentru sistemele tehnice se 
ţine cont ca ele să producă un nivel de zgomot şi vibraţii cât mai redus. 

Confortul vizual. Viaţa umană este în strânsă legătură cu ambientul vizual, deoarece 
informaţiile sunt percepute într-o proporţie de 90% pe cale vizuală, iar activitatea este 
şi ea legată de văz în majoritatea cazurilor. Confortul vizual este starea conştientă, ca-
re apare datorită acţiunilor fiziologice şi psihologice, ce exprimă satisfacţia faţă de me-
diul ambiant. Confortul vizual reprezintă concordanţa dintre iluminat şi calitatea luminii, 
caracterizată de culoarea luminii sau de temperatura acesteia. 

Date despre influenţa clădirii şi a instalaţiilor asupra confortului tehnic sunt prezentate 
în tabelul 1-4. 

Tabelul 1-4: Influenţa clădirii şi a instalaţiilor asupra confortului tehnic 

Aspectele 
Confortului 

Sursa ce influenţă 
Confort termic Confort acustic Confort olfactiv Confort vizual 

Instalaţii de încălzire 
(termice) 

+ 
(prin asigurarea tem-
peraturii corespunză-
toare) 

+ 
(prin asigurarea unui 
nivel de zgomot cât 
mai scăzut) 

+ 
(prin asigurarea a 
unor degajări cât 
mai mici de sub-
stanţe nocive) 

- 
(pot influenţa numai 
confortul vizual ce ţine 
de partea estetică) 

Instalaţii de ventilare 

+ 
(prin asigurarea 
parţial a temperaturii 
şi umidităţii corespun-
zătoare) 

+ 
(prin asigurarea unui 
nivel de zgomot cât 
mai scăzut) 

+ 
(prin evacuarea 
aerului viciat cu 
miros neplăcut şi a 
surplusului de 
umiditate şi intro-
ducerea aerului 
proaspăt) 

- 
(pot influenţa numai 
confortul vizual ce ţine 
de partea estetică, iar în 
cazul unor încăperi unde 
au loc degajări mare de 
praf pot influenţa confor-
tul vizual prin evacuarea 
lui) 

Instalaţii de climatiza-
re/condiţionare 

+ 
(prin asigurarea tem-
peraturii umidităţii şi a 
altor parametri la va-
loare corespunzătoa-
re) 

+ 
(prin asigurarea unui 
nivel de zgomot cât 
mai scăzut) 

+ 
(prin evacuarea 
aerului viciat cu 
miros neplăcut şi a 
surplusului de 
umiditate şi intro-
ducerea aerului 
tratat) 

- 
(pot influenţa numai 
confortul vizual ce ţine 
de partea estetică) 

Instalaţii de iluminare 

- 
(poate influenţa nega-
tiv dacă de la sursa 
de lumina se radiază 
o cantitate mare de 
căldură) 

- 
(poate influenţa ne-
gativ dacă sursa de 
iluminare produce 
zgomot excesiv) 

- 
(nu influenţează) 

+ 
(inflenţează confortul vi-
zual prin intensitatea, 
culoarea luminii şi a altor 
parametri) 

Structura şi caracteristi-
ca anvelopei clădirii 

+ 
(prin asigurarea rezis-
tenţei şi stabilităţii 
termice sporite) 

+ 
(prin asigurarea unei 
etanşietăţi cât mai 
mare din punct de 
vedere acustic) 

 
(prin asigurarea 
unei etanşietăţi cât 
mai mare şi con-
strucţia anvelopei 
clădirii din mate-
riale ecologice ca-
re să nu influenţe-
ze negativ confor-
tul olfactiv) 

+ 
(prin asigurarea supra-
feţei necesare de fe-
reastră din componenţa 
peretelui astfel ca să 
poată asigura suficient 
iluminatul natural) 

Notă: 

+ influenţează considerabil; 

- nu influenţează deloc sau are o influenţă nesemnificativă. 
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2 Scopul utilizării sistemelor de încălzire, ventilare şi climatiza-
re/condiţionare (IVCC) în clădirile publice  

Principalul rol al instalaţiilor de încălzire este de a asigura în perioada rece temperatura 
optimă în încăperi, acolo unde omul locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea productivă. 
Instalaţiilor de încălzire le revin rolul ca procesul destul de complex al schimbului de 
căldură şi masă între om şi mediul înconjurător să se desfăşoare fără urmări negative 
asupra organismului.  

Acestea participă activ la realizarea bilanţului energetic al unei încăperi, acoperind 
pierderile prin căldura cedată de sistem, asigurând astfel, pentru om, condiţiile de ter-
moneutralitate senzorială (lipsa senzaţiei de cald sau de rece).  

Aproximativ 40% din energia primară este folosită sub formă de energie termică pentru 
nevoile gospodăreşti din construcţiile de locuit şi sectorul terţiar (clădiri administrative, 
social culturale etc.), din care, 2/3 pentru încălzire. Este evident că aceste consumuri 
sunt destul de ridicate, ceea ce face ca rolul instalaţiilor de încălzire să fie la acelaşi ni-
vel având în vedere că, de modul în care aceste instalaţii sunt proiectate şi exploatate, 
depinde consumul de energie şi eficienţa lor economică.  

Odată cu creşterea gradului de confort în clădiri, specialiştii care se ocupă cu asigura-
rea lui sunt obligaţi a lua o serie de măsuri apelând la: găsirea de aparate moderne 
performante, o nouă concepţie privind proiectarea în instalaţiile de încălzire, soluţii mo-
derne de încălzire, o exploatare şi o gestionare eficientă prin comandă automată etc.  

Instalaţiilor de încălzire, fiind mari consumatoare de energie, le revin şi rolul de a utiliza 
raţional şi eficient această energie. Se impun o serie de măsuri începând cu consuma-
torii şi terminând cu sursa termică.  

La consumatori este necesar să se asigure soluţii de încălzire adecvate, în concor-
danţă cu potenţialul actual al tehnicii (aparate de încălzire moderne, soluţii de încălzire 
eficiente etc).  

Sursa termică trebuie să fie echipată, de asemenea, cu aparatură performantă, produ-
cerea de energie termică să se facă cu consum redus de combustibil, iar întregul pro-
ces să fie automatizat.  

Rolul instalaţiilor de încălzire nu se rezumă numai la proiectarea şi realizarea de soluţii 
moderne şi eficiente, ci şi la modul în care acestea sunt exploatate, respectiv, modul în 
care se face gestiunea energiei consumate. De aceea, pe lângă soluţiile adoptate, se 
cere ca ele să fie urmărite continuu atât în ceea ce priveşte condiţiile pe care le reali-
zează la consumatori cât şi modul în care se realizează aceste condiţii, adică cu ce 
consumuri de energie. În felul acesta se va realiza dezideratul ca instalaţia de încălzire 
adoptată unei construcţii date  să-şi îndeplinească rolul în totalitate, adică realizarea 
condiţiilor de confort cu consumuri cât mai reduse de energie.  

Faţă de cele menţionate se poate concluziona rolul unei instalaţii de încălzire, prezen-
tat în figura 2-1.  
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Figura 2-1: Rolul unei instalații de încălzire 

 

 

Deasemenea se pot remarca o serie de probleme ce pot apărea la funcţionarea inco-
rectă (din punct de vedere al asigurării parametrilor necesari) sau în lipsa sistemelor de 
încălzire, ele fiind prezentate în figura 2-2. 

Figura 2-2: Problemele ce pot apărea în lipsa sistemelor de încălzire 

 

 

Instalaţiile de ventilare şi climatizare au rolul de a menţine starea aerului din încăperi, 
respectiv temperatura, umiditatea, viteza şi puritatea, în anumite limite dinainte stabili-
te, în tot timpul anului, indiferent de variaţia factorilor meteorologici, a degajărilor şi a 
consumurilor de căldură interioare. Limitele parametrilor microclimatului interior depind, 
la rândul lor, de destinaţia încăperilor, de natura activităţii desfăşurate, de procesele 
tehnologice. Calitatea mediului în care oamenii îşi desfăşoară activitatea are o influenţă 
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apă pe suprafeţele pereţilor, 

planşeelor, ferestrelor 
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economie de energie se 

deconectează în necunoştinţă 
de cauză pentru perioade mai 

îndelungate sistemul de 
încălzire.

Prin folosirea unui sistem de 
încălzire utilizat doar în 

perioada de activitate a zilei, 
la fel pot apărea problemele 

descrise anterior 
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complexă asupra acestora, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât şi al randa-
mentului activităţii. Calitatea mediului se apreciază atât după valoarea parametrilor 
principali ai confortului cât şi prin intermediul altor factori secundari cum ar fi puritatea 
aerului, gradul de ionizare, calitatea iluminatului, nivelul de zgomot şi altele.  

 

În sezonul rece instalaţiile de încălzire pot asigura în încăperi menţinerea temperaturii 
aerului la o valoare dată şi la unele clădiri, prin măsuri suplimentare (în general, con-
structive), se pot menţine în limite acceptabile şi alţi parametri (temperatura medie de 
radiaţie, umiditatea relativă), în ceea ce priveşte puritatea aerului, în multe cazuri, 
aceasta este obţinută prin ventilare naturală. Pentru alte categorii de încăperi, în care 
se produc degajări importante de căldură şi umiditate, precum şi alte degajări nocive 
(săli cu aglomerare de persoane, încăperi de producţie, laboratoare, piscine, hale etc), 
calitatea aerului nu se mai poate asigura numai printr-o instalaţie de încălzire şi ventila-
re naturală.  

Pentru îndepărtarea căldurii şi umidităţii, în exces, a gazelor, prafului, mirosurilor apare 
necesitatea introducerii controlate a unui anumit debit de aer care, după caz, trebuie 
încălzit, răcit, uscat sau umidificat. Acest lucru poate fi realizat, după caz, cu ajutorul 
unei instalaţii de ventilare, de climatizare sau condiţionare. Natura şi cantitatea noxelor 
în exces, modul lor de propagare, dimensiunile şi sistemul constructiv al încăperilor, li-
mitele parametrilor confortului termic, limitele admisibile la care trebuie reduse concen-
traţiile diverselor noxe, la care se adaugă, de cele mai multe ori, cu o pondere impor-
tantă, considerente economice, au condus la utilizarea în practică a unei game mari şi 
variate de instalaţii de ventilare şi climatizare.  

Unele procese tehnologice (din industria textilă, hârtiei, tutunului, optică, prelucrării 
mecanice de precizie, laboratoare metrologice etc.) impun cerinţe şi mai stricte în cazul 
unuia sau mai multor parametri de confort termic, ceea ce influenţează nu numai com-
plexitatea instalaţiei ci însuşi sistemul constructiv al încăperilor sau chiar al construcţiei 
în ansamblu. Aceste procese ce pot fi realizate numai cu o instalaţie de condiţionare.   

La orice sistem de ventilare (sau climatizare) este necesar să se introducă în încăperi 
aer tratat (aer refulat, aer introdus) care să preia noxele în exces (căldură, umiditate, 
gaze, vapori, praf) şi să le elimine odată cu acesta (aer aspirat, aer absorbit) din încă-
peri, după care totul să fie îndepărtat în exterior (aer evacuat). Instalaţiile de ventilare şi 
climatizare pot fi diferenţiate după modul de vehiculare a aerului, după extensia spaţiu-
lui supus ventilării, după diferenţa de presiune dintre încăperea ventilată şi încăperile 
adiacente, după gradul de complexitate al tratării aerului în funcţie de cerinţele tehno-
logice sau de confort sau după alte criterii. 

Apariţia primelor instalaţii de ventilare a fost condiţionată de realizarea unor 
progrese în alte discipline. Odată cu închegarea igienei ca disciplină sunt 

făcute cunoscute rezultatele cercetărilor legate de schimbul de aer al 
încăperilor, de conţinutul de umiditate şi gaze nocive, precum şi de puritatea 

aerului. Progresele realizate în domeniul electrotehnicii oferă posibilitatea 
folosirii motoarelor electrice pentru acţionarea ventilatoarelor şi, deci, 

posibilitatea ventilării încăperilor mari şi foarte mari. 

Aspecte istorice ale instalaţiilor de ventilare
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Tinând cont de explecaţiile anterioare cu referire la ventilare, climatizare şi condiţionare 
deasemenea putem remarca ca şi în cazul instalaţiilor de încălzire o serie de probleme 
ce pot apărea la funcţionarea incorectă (din punct de vedere al asigurării parametrilor 
necesari) sau în lipsa sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare. Aceste pro-
bleme sunt prezentate în figura 2-3. 

Figura 2-3: Problemele ce pot apărea în lipsa sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare 

 

În preajma anului 1890 se introduce umidificarea aerului prin intercalarea 
unor tăvi cu apă (ulterior încălzită cu abur). Ceva mai târziu se introduce 

umidificarea adiabatică realizată prin pulverizarea fină a apei în curentul de 
aer. Sfârşitul secolului al XlX-lea poate fi considerat pentru climatizare ca 

început al acesteia. Dezvoltarea cea mai mare a ventilării şi climatizării are 
loc după primul război mondial când se realizează instalaţii de climatizare în 

scopuri de confort (teatre, opere, cinematografe, săli de concerte etc.) şi 
tehnologice (fabrici de hârtie, de tutun, textile, industria alimentară etc.) 
Apariţia maşinilor frigorifice (cu amoniac, cu bioxid de carbon) folosite la 

răcirea şi uscarea aerului oferă o independenţă şi mai mare instalaţiilor de 
climatizare. După 1930 apar aparatele de fereastră, agregatele locale 

amplasate direct în încăperea deservită în sistem monobloc sau split. Apar, 
de asemenea, maşinile frigorifice funcţionând cu medii nevătămătoare 

(freoni) facilitând folosirea bateriilor de răcire fără agent intermediar (baterii 
cu răcire directă). După cel de-al doilea război mondial, climatizarea 
cunoaşte o etapă importantă în dezvoltarea sa. În afara perfecţionării 

aparatelor şi schemelor de ventilare şi climatizare clasice, apar noi tipuri cum 
ar fi: instalaţiile de înaltă presiune, instalaţiile de climatizare cu două canale 
de aer (de introducere), instalaţiile „aer-apă" (cu aer primar) folosind aparate 

cu inducţie (climacon-vectoare) sau ventiloconvectoare. Se diversifică 
concomitent natura obiec-tivelor ce trebuie ventilate sau climatizate. 

Aspecte istorice ale instalaţiilor de climatizare
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Criza energetică a anilor '60 îşi pune amprenta şi asupra instalaţiilor de 
încălzire, ventilare, climatizare, conducând la recuperarea, din ce în ce mai 

mult, a căldurii. Simultan cu această diversificare s-a dezvoltat şi perfecţionat 
aparatura de reglare, comandă şi control a instalaţiilor. Tehnica analogică şi 

digitală pătrunde masiv în anii '80 şi în domeniul instalaţiilor care asigură 
confortul. 

Aspecte istorice ale EE în domeniul instalaţiilor
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3 Tipuri de sisteme de IVCC şi clasificarea lor  

3.1   Instalaţii de încălzire 

Procesul de încălzire şi respectiv instalaţiile de încălzire se pot clasifica după mai multe 
criterii, clasificarea fiind prezentată în figura 3-2.  

3.2   Instalaţii de ventilare 

Sistemele de ventilare au rolul de a introduce/extrage aerul în/din încăperi, pentru a 
asigura calitatea necesară a aerului interior. Aerul introdus poate fi aer proaspăt sau 
aer transferat (recirculat).  

Ventilarea şi respectiv instalaţiile de ventilare se pot clasifica după mai multe criterii, 
clasificarea fiind prezentată în figura 3-1. 

Figura 3-1: Clasificarea ventilării şi a instalațiilor de ventilare 
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Figura 3-2: Clasificarea procesului de încălzire şi a instalaţiilor de încălzire 
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La instalaţiile cu un circuit, se asigură vehicularea mecanică a aerului pe circuitul de in-
troducere sau de evacuare a aerului. La instalaţiile cu două circuite atât introducerea 
cât şi evacuarea aerului se realizează mecanic. 

Instalaţiile de ventilare mecanică cu un circuit sunt sau în depresiune (cu circuit meca-
nic de aspiraţie) sau în suprapresiune (cu un circuit mecanic de introducere). 
Instalaţiile cu două circuite pot fi în depresiune, dacă debitul introdus mecanic este mai 
mic decât cel evacuat, în suprapresiune, dacă debitul introdus mecanic este mai mare 
decât cel evacuat, sau echilibrate, dacă cele două debite sunt egale. 

Prin folosirea ventilării locale (aerul fiind aspirat sau refulat într-un sector din odaie) îm-
preună cu ventilarea generală (aerul fiind aspirat sau refulat în toată încăperea) se 
obţine ventilarea combinată. 

3.3  Instalaţii de climatizare/condiţionare 

Instalaţiile de climatizare/condiţionare sunt folosite în două categorii de clădiri, civile şi 
industriale, luându-şi de aici şi denumirea de: instalaţii de climatizare în scopuri de con-
fort şi instalaţii de climatizare tehnologică (condiţionare, în scopuri industriale). Insta-
laţiile de climatizare de confort sunt destinate asigurării microclimatului pentru menţine-
rea sănătăţii şi desfăşurării muncii optime în toate categoriile de clădiri civile (birouri, 
spitale, teatre, magazine, săli de audiţie şi concerte etc.) pe parcursul întregului an. 
După anotimp şi dorinţă, temperatura încăperilor este menţinută între 20 şi 26 °C iar 
umiditatea relativă între 40 şi 60 %. Instalaţiile de condiţionare tehnologică au funcţiu-
nea de a asigura acei parametri ai încăperilor care convin procesului de producţie, pen-
tru a preveni rebutarea produselor. Temperatura şi umiditatea relativă a aerului trebuie 
să fie optime pentru desfăşurarea procesului de fabricaţie şi primează alegerea acesto-
ra. În cazul în care valorile acestor parametri creează disconfort pentru personalul de 
deservire se iau măsuri suplimentare pentru a preveni îmbolnăvirile şi a asigura ran-
damentul necesar muncii. 

Climatizarea clădirilor asigură confortul termic în încăperi, pentru toată perioada anului. 
Climatizarea se poate realiza cu aparate sau agregate locale de climatizarea sau prin 
sisteme centralizate.  

Clasificarea sistemelor centralizate de climatizare/condiţionare este prezentată în figu-
ra 3-3. 

Sistemele de climatizare „numai aer” se pot realiza în regim de joasă presiune sau de 
înaltă presiune și pot funcționa cu debit de aer constant sau variabil (sisteme VAV). La 
sistemele de climatizare „numai aer” cu debit variabil trebuie introduse dispozitive de 
variație a debitului de aer care sunt: guri cu debit variabil sau diverse tipuri de variatoa-
re și ventilatoare cu debit variabil. Ele controlează temperatura aerului interior prin mo-
dificarea debitului de aer care este refulat cu temperatura constantă. Sistemele de cli-
matizare „numai aer” pot fi cu o conductă sau cu două conducte de aer de introducere. 
Sistemele de climatizare cu o conductă de introducere sunt realizate în următoarele va-
riante: fără tratare zonală suplimentară, cu baterii de încălzire și/sau baterii de răcire 
zonale sau cu baterii de încălzire, răcire și clapete de amestec zonale și cu ventilatoare 
zonale.  
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Figura 3-3: Clasificarea sistemelor centralizate de climatizare/condiţionare 
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Sistemel cu două conducte de introducere sunt prevăzute cu aparate de amestec. 
Aceste aparate pot fi locale (pentru fiecare încăpere) sau zonale (să deservească o 
zonă termică) și pot fi cu unul sau cu două ventilatoare de introducere. 

Sistemele de climatizare „aer - apă” pot funcționa numai cu aer recirculat.  După nu-
mărul conductelor de apă, sistemele de climatizare „aer-apă” pot fi cu două, trei sau 
patru conducte. 

După tipul aparatelor terminale, sistemele pot fi: 

 Cu ventiloconvectoare; 

 Cu aparate care folosesc principiul ejecției (ejectoare sau grinzi de răcire). 

 

Reglarea aparatelor terminale se poate face pe partea de aer sau de apă. 

Sistemul centralizat de climatizare "aer - agent frigorific" cu debit variabil este indicat în 
clădiri cu un număr mare de încăperi, cu diferenţe mari de sarcină termică şi unde nu 
există sursă de energie termică sau unde nu se doreşte amplasarea unei reţele de 
conducte de apă caldă sau răcită necesare unui sistem aer - apă. 

Alegerea unităţilor interioare se va face similar cu a ventiloconvectoarelor.  
Sistemul VRV va fi cuplat obligatoriu cu un sistem de alimentare cu aer proaspăt. Ali-
mentarea cu aer proaspăt se va face similar sistemului de climatizare cu ventiloconvec-
toare. Unităţile exterioare se pot amplasa pe acoperişul clădirii climatizate sau la sol, în 
zone special amenajate. Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot să nu depăşească 
valorile admise în zonă. 
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4 Soluții de sisteme IVCC în funcție de destinația încăperi-
lor/clădirilor 

La alegerea sistemelor IVCC, indiferent de destinaţia clădirii trebuie de ţinut cont de 
următoarele recomandări stipulate în figura 4-1. 

Figura 4-1: Unele recomandări pentru alegerea sistemelor IVCC 

 

 

Recomandările de mai sus sunt nişte recomandări generale, iar mai jos vor fi prezenta-
te recomandări ce ţin deja de fiecare tip de clădiri în parte.  

4.1   Spitale şi policlinici 

Costul căldurii sau a frigului într-un spital reprezintă un procentaj substanţialîn jur de 
70% din cheltuielile de exploatare globale, de aceea este necesară studierea cât mai 
detaliată a tuturor factorilor ce ţin de stabilirea necesarului de căldură şi frig şi respectiv 
soluţiile pentru proiectarea instalaţiilor IVCC. 
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Se recomandă alegerea 
sistemelor cu folosirea 

Surselor Regenerabile de 
Energie şi cu ecipamente de 

recuperare a căldurii

Sistemele trebuie să fie 
echipate cu instalaţii de 

automatizare ce vor permite 
reglarea calitativă şi 

cantitativă a parametrilor 
atât de confort cât şi 

energetici

Sistemele IVCC trebuie să 
fie echipate cu sisteme de 

monitorizare şi control

Sistemele trebuie să fie 
fiabile şi uşor de exploatat şi 

întreţinut
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Sistemul cu corpuri de încălzire este cel mai utilizat. Agentul termic 
este ара caldă cu temperatura maximă de 80 °C. Schema generală de distribuţie poate 
fi inelară sau arborescentă, verticală (inferioară sau superioară) cu 
una sau doua conducte. Se folosesc corpuri de încălzire cu cele mai mici posibilităţi de 
depozitare a prafului (radiatoarele). În cazul alegerii acestui sistem de încălzire, ca sur-
să de căldură poate fi aleasă varianta cu sursă proprie sau dacă consumul de căldură 
este mare şi este avantajos din punct de vedere tehnico-economic poate fi aleasă ra-
cordarea instalaţiei la reţelele termice urbane, dar cu prevederea alternativelor de în-
călzire de rezervă în caz de deconectări. 

Sistemul de încălzire cu aer cald se foloseşte atunci când sistemul cu corpuri de încăl-
zire nu acoperă necesarul de căldură sau când sistemul de încălzire este combinat cu 
sistemul de ventilare/climatizare mecanică. 

Sistemul de încălzire prin radiaţie se realizează cu panouri radiante de de pardoseală 
sau plafon şi pot fi utilizate în încăperile cu înaltă tehnicitate medicală sau în saloanele 
de bolnavi.  

Spitalele au cunoscut o dezvoltare continuă și rapidă sub aspect tehnic, impunându-se 
cerințe igienice tot mai riguroase. Microclimatul în diferite zone nu se poate realiza de-
cât prin instalații de climatizare. Acestea au rolul de a nu contribui la împrăștierea mi-
crobilor, de a nu fi transportați dintr-o zonă în alta. În același timp trebuie să se asigure 
debitele de aer necesare pentru diluarea substanțelor anestezice, să elimine gazele și 
mirosurile. Pentru unele încăperi (bloc operator, terapie intensivă,etc.) aerul introdus în 
încăperi trebuie să fie curățat  de praf și germeni patogeni, fiind necesară filtrarea în 
câteva trepte.   

Instalațiile de ventilare și climatizare pentru spitale necesită o serie de cerințe obligato-
rii, specificate în figura 4-2. 

Figura 4-2: Cerinţe faţă de instalaţiile de ventilare şi climatizare 

 

Pentru spitale pot fi utilizate 
sisteme de încălzire

cu corpuri 
statice

cu aer cald prin radiaţie
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Pentru a satisface aceste cerințe ridicate, instalațiilor de climatizare, uneori, li se adau-
gă și aparate tehnico-medicale. 

Saloane de bolnavi. Climatizarea saloanelor de bolnavi nu se impune în orice situație. 
Ea devine necesară în cazul condițiilor exterioare nefavorabile, la clădirile înalte unde 
ferestrele nu se pot deschide. În nele cazuri însă se impune datorită unor bolnavi cu 
anumite afecțiuni (la bolnavi cu arsuri, cu astm). Ventilarea saloanelor se face în ușoa-
ră depresiune față de coridor pentru a împiedica ieșirea aerului cu microbi în zona de 
cirulație. Aerul este refulat în salon, evacuarea se face prin grupul sanitar al salonului. 
Instalația adoptată poate fi de presiune joasă sau înaltă, în sistem centralizat sau des-
centralizat. Introducerea aerului se poate face la plafon (deasupra ușii de intrare) sau 
sub fereastră. Pentru încăperile anexe (WC, băi, săli de mese) se prevede o evacuare 
separată de cea a saloanelor. 

Încăperi anexe (de lucru). Grupurile sanitare ale saloanelor necesită o instalație de 
evacuare mecanică sau un coș de evacuare. Aerul absorbit se evacuiază peste acope-
riș. Valorile debitul de aer necesar pentru a fi evacuat sunt prezentate în tabelul 4-1. 

Tabelul 4-1: Debitul de aer necesar pentru a fi evacuat din încăperile anexe 

N/o Încăperea Debitul de aer, m3/h 

1 WC 60 

2 grupurile sanitare ale saloanelor 100 

3 încăperile cu cadă 150 

 

La sălile de mese (care primesc hrana de la bucătăria centrală) este suficientă ventila-
rea prin deschiderea ferestrelor. Uneori se folosește o ventilare mecanică de evacuare 
pentru a împiedica răspândirea mirosului de mâncare.  Încăperile pentru rufe murdare 
necesită o ventilare mecanică de evacuare. 

Săli de operații. Blocurile operatorii necesită totdeauna o instalație de climatizare care 
să ușureze munca medicilor și a surorilor, să mențină concentrația prafului și a germe-
nilor patogeni în limite normale, să evacueze vaporii și amestecurile de la medicamen-
te și să asigure mișcarea controlată a aerului în sala de operații și, din aceasta către 
încăperile alăturate. Reducerea germenilor patogeni în sala de operații împiedică apari-
ția infecțiilor. Instalația de climatizare pentru un bloc operator poate fi concepută să de-
servească mai multe blocuri operatorii și din punct de vedere al alcătuirii constructive, 
nu diferă de o instalație obișnuită. Apar însă cerințe legate de curățire, etanșeitate și în-
treținere în scopuri igienice. Ventilatorul de introducere a aerului trebuie să fie montat 
la începutul instalației pentru ca acesta să fie în suprapresiune (pentru a nu pătrunde 
microbi). Canalele de aer se execute din tablă zincată și de preferat secțiunea circula-
ră. Trebuie să fie etanșe și să permită dezinfecția. 

Săli de Röntgen și iradiere. Toate încăperile necesită ventilare sau climatizare deoare-
ce consultațiile se fac pe întuneric și ferestrele nu pot fi deschise. Instalația trebuie să 
deservească, în afara încăperilor pentru tratament, aparate și comandă, și încăperile 
de așteptare și dezbrăcare. O răcire a aerului este totdeauna necesară vara. Amplasa-
rea și traseul canalelor trebuie să nu permit transmiterea radiațiilor. Se permite și folo-
sirea de aparate de răcire în regim de recirculare. 
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4.2   Clădiri pentru învăţământ şi sport  

Pentru clădirile pentru învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, gimnazii, licee, universităţi) şi 
sport (şcoli sportive, săli de sport, piscine şi bazine acoperite etc) sunt impuse cerinţe 
mai exigente din punct de vedere sanitar-igienic şi al securităţii, de aceea este necesa-
ră studierea cât mai detaliată a tuturor factorilor ce ţin de stabilirea necesarului de căl-
dură şi respectiv soluţiile pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire. 

Pentru clădirile pentru învăţământ şcolar şi superior cele mai utilizate sunt sistemele de 
încălzire cu apă cu temperatura de maxim 80 oC cu corpuri statice. Iar pentru clădirile 
pentru învăţământ preşcolar pot fi utilizate sunt sistemele de încălzire cu apă cu tempe-
ratura de maxim 80 oC cu corpuri statice în combinaţie cu încălzirea prin pardoseală 
sau numai cu încălzirea prin pardoseală. 

Schema generală de distribuţie a instalaţiilor de încălzire poate fi inelară sau arbores-
centă, verticală sau orizontală (inferioară sau superioară) cu una sau doua conducte. 
Se folosesc corpuri de încălzire cu cele mai mici posibilităţi de depozitare a prafului 
(radiatoarele). În cazul alegerii acestui sistem de încălzire, ca sursă de căldură poate fi 
aleasă varianta cu sursă proprie sau dacă consumul de căldură este mare şi este 
avantajos din punct de vedere tehnico-economic poate fi aleasă racordarea instalaţiei 
la reţelele termice urbane. 

 

 

Sistemul de încălzire cu aer cald se foloseşte atunci când sistemul cu corpuri de încăl-
zire nu acoperă necesarul de căldură sau când sistemul de încălzire este combinat cu 
sistemul de ventilare/climatizare mecanică. 

Sistemul de încălzire prin radiaţie se realizează cu panouri radiante de de pardoseală 
sau plafon şi pot fi utilizate în încăperile cu înaltă umiditate pentru a minimaliza perico-
lul de condensare a vaporilor din aer pe suprafeţe.  

 

Valorile minime ale debitul de aer proaspăt pentru un ocupant din clădire sunt sunt 
prezentate în tabelul 4-2. 

Tabelul 4-2: Debitul de aer proaspăt necesar pentru un ocupant din clădire 

N/o Încăperea Debitul de aer 

1 Încăperi din grădinițe, școli sau colegii 15 m3/h/pers 

2 
încăperi din licee, seminarii, camere de 
cazare, birouri, săli de reuniuni 

18 m3/h/pers 

3 săli de mese 22 m3/h/pers 

Pentru clădirile pentru sport pot fi utilizate 
sisteme de încălzire

cu corpuri statice sau 
ventiloconvectoare (recomandat mai 

mult pentru încăperile adiacente 
sălilor)

cu aer cald prin radiaţie

Clădirile pentru învățămînt se prevăd cu instalații de ventilare mecanică sau 
naturală, care să asigure calitatea aerului interior, pentru a se evita 

scăderea vigilenței, oboseala și în consecință nereușita școlară a elevilor.

Atenţie!
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4 grupuri sanitare izolate 30 m3/h/pers 

5 
bucătării colective, în funcție de numă-
rul de mese la care servirea se face 
simultan 

10 la 20 m3/h/pers 

 

Inslația de ventilare mecanică se poate realiza pentru întreaga clădire sau pentru anu-
mite zone ale acesteia, folosind diferite sisteme descrise anterior. 

La ventilarea mecanică dublu flux, introducerea și extracția aerului se realizează de re-
gulă astfel încât să se poată recupera căldura din aerul evacuat, şi în acest caz se vor 
realiza o serie de acţiuni: 

 

 

Se recomandă ca instalația de ventilare mecanică să fie realizată astfel încât ea să 
poată fi folosită și pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți în caz de incendiu. 

 

 

  

aerul introdus va fi filtrat și tratat. Procesul
minim va consta în încălzirea acestuia în
situația de iarnă, la o temperatură de refulare
egală cu temperatura interioară de calcul

recupararea căldurii se realizează folosind
recuperatoare cu plăci, cu tuburi termice sau
rotative

acolo unde nu pot fi amplasate agregate cu
recuperatoare de căldură, instalația de
ventilare mecanică poate fi realizată fără
conducte de extracție. Extracția aerului în
acest caz se va realiza prin suprapresiune
către coridoare, de unde va fi evacuat către
exterior cu ajutorul ventilatoarelor

Pentru ventilarea mecanică 
simplu flux se recomandă

Introducerea aerului proaspăt să 
se facă natural prin guri 

higroreglabile amplasate în 
tîmplăria ferestrelor din sălile 

ocupate de elevi și/sau în pereții 
acestora sau prin neetanşietăţi

Extragerea aerului să se facă 
prin suprapresiune către 

coridoare, de unde aerul să fie 
evacuat către exterior cu 
ajutorul ventilatoarelor

Ventilarea prin deschiderea ferestrelor se va folosi doar la clădirile existente, 
dacă acestea nu pot fi dotate cu instalații de ventilare mecanică și se vor 

prevedea măsuri care să contribuie la formarea utilizatorilor, pentru asigurarea 
unei eficiențe satisfăcătoare, ca de exemplu ventilarea în pauzele dintre ore

Atenţie!
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4.3  Clădiri social-culturale 

Teatrele, sălile de audiție, cinematografele, muzeele etc. trebuie echipate, cel puțin, cu 
instalații cu aer cald dacă nu sunt folosite în lunile de vară) și cel mai adesea, cu insta-
lații de climatizare parțială sau de climatizare totală. Ca sursă de căldură se folosește o 
centrală termică sau un punct termic. Agentul termic potrivit este apa caldă cu parame-
trii 90-70 0C atunci când clădirea este prevăzută cu o instalație de încălzire centrală. O 
încălzire mai rapidă se obține cu ajutorul aerului. Este recomandabil ca holul de intrare, 
grupurile sanitare, încăperile adiacente și chiar foaierul să fie încălzite cu corpuri stati-
ce. În alegerea soluţiei de încălzire trebuie să se ţină seama şi de programul de lucru al 
localului, care poate fi destul de variat şi impune un regim de funcţionare diferit. 

Sistemele de ventilare și climatizare se aleg în funcție de mărimea și importanța obiec-
tivului. Pentru cinematografe este suficientă o singură instalație de climatizare parțială 
(cu introducere și evacuare în sală) constând dintr-un grup de introducere și altul de 
evacuare. Pentru un teatru mic se prevede, deasemenea, o singură instalație de clima-
tizare parțială atât pentru sală cât și pentru scenă. Din foaier se poate face o evauare 
mecanică. Pentru teatre mari se pot prevedea instalații separate de climatizare pentru 
sală, pentru scenă și chiar pentru foaier. Scena trebuie ventilată în regim echilibrat 
pentru a se împiedica trecerea de aer din scenă în sală (ar condue la mișcarea corti-
nei). 

Sala, față de foaier, tebuie ventilată în ușoară suprapresiune pentru a împiedica pă-
trunderea aerului cu fum de țigară din foaier. 

4.4  Clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, bănci) 

Soluţie pentru încălzire care pot fi adoptate pentru aceste categorii de clădiri sunt pre-
zentate în tabelul 4-3. 

Tabelul 4-3: Soluţii pentru încălzire 

Soluții 
Temperatura agentului ter-

mic/frigorific 
Tipul sistemului 

 
 
încălzirea cu apă caldă 
 

până la 90 oC 
sistem de încălzire cu cor-
puri statice 

55-60 oC 
cu sistem de încălzire în 
pardoseală 

instalaţii de climatizare 15- 30 oC 
cu sistem de climatizare cu 
ventiloconvectoare 

 

Dacă se optează pentru soluţia încălzirii cu apă caldă se recomandă sistem de încălzi-
re bitubular cu circulaţie forţată şi cu prevederea unor echipamente (ca de exemplu 
noduri cu colectoare) ce permid racordări separate a grupurilor de încăperi cu aceeaşi 
destinaţie şi regim de lucru. 

Dacă se optează pentru soluţia de climatizare, atunci mai avantajos este ca încăperile 
auxiliare, birourile. Încăperi de dormit, depozite încălzite să fie încălzite cu corpuri stati-
ce, iar sălile, holurile să fie încălzite cu instalaţia de încălzire cu corpuri statice până la 
temperaturi de 10-15 oC, iar restul căldurii să fie asigurată de instalaţia de climatizare. 

Clădirile pentru servicii de comerț vor fi climatizate în toate spațiile de vânzare și de 
acces al publicului. Anexele acestora vor fi ventilate natural sau mecanic conform spe-
cificului propriu. Climatizarea acestor spații se poate face cu un singur tip de sistem de 
climaizare sau prin combinarea mai multor tipuri de sisteme. Este recomandată climati-
zarea spațiilor de vânzare cu sisteme de climatizarea monozonă de tipul „numai aer”. 
Tratrea aerului vehniculat se poate realiza cu ajutorul unor agregate amplasate în în-
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căperi speciale sau chiar în spațiul deservit. Același sistem de climatizare folosit în 
spațiile mari se va folosi și în spațiile de acces ale publicului. 

 

 

Pentru aerul proaspăt necesar se prevede o instalație de ventilare. Introducerea aerului 
de ventilare se face în funcție de sistemul de climatizare adoptat. 

Sistemele de climatizare „numai aer” pot fi folosite și pentru evacuarea fumului și a ga-
zelor fierbinți în caz de incendiu, dacă se respectă condițiile impuse pentru instalațiile 
de desfumare. 

Se vor lua măsuri ca sistemele de climatizare folosite să nu interacționeze sau să per-
turbe funcționarea instalațiilor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți ale centrului 
comercial. Toate spațiile comerciale vor avea aport de aer proaspăt, pentru ventilare. 
Acesta poate fi tratat cu o instalație centralizată sau local. Debitul minim de aer proas-
păt va fi stabilit pe baza unui indice de suprafață sau pe baza unui număr de vizitatori 
estimat, cu ajutorul debitului specific. Aerul viciat din spațiile comerciale, va fi evacuat 
în totalitate prin grupurile sanitare sau o parte a debitului prin grupurile sanitare și restul 
prin guri de transfer către spațiile de circulație de unde va fi evacuat centralizat, cu in-
stalația de climatizare a zonelor de acces. 

4.5  Clădiri de birouri şi/sau administrative 

Parametrii de calcul pentru interior (categoria de ambianţă termică, condiţiile de calitate 
a aerului interior şi condiţiile de confort) se stabilesc conform normativelor şi standarde-
lor în vigoare. Alegerea parametrilor aerului interior se face în funcţie de categoria de 
ambianţă, pentru clădirea/zona de birouri ce urmează a se realiza.  Viteza medie a ae-
rului trebuie corelată cu ceilalţi parametri de confort. 

Soluţie pentru încălzire care pot fi adoptate pentru aceste categorii de clădiri sunt pre-
zentate în tabelul 4-4. 

Tabelul 4-4: Soluţii pentru încălzire 

Soluții 
Temperatura agentului ter-

mic/frigorific 
Tipul sistemului 

 
 
încălzirea cu apă caldă 
 

până la 90 oC 
sistem de încălzire cu cor-
puri statice 

55-60 oC 
cu sistem de încălzire în 
pardoseală 

instalaţii de încălzire 
cu aer cald sau insta-
laţii de climatizare 

15- 30 oC 
cu ventiloconvectoare sau 
cu sistem de climatizare 

 

Dacă se optează pentru soluţia încălzirii cu apă caldă se recomandă sistem de încălzi-
re bitubular cu circulaţie forţată şi cu prevederea unor echipamente (ca de exemplu 
noduri cu colectoare) ce permid racordări separate a grupurilor de încăperi cu aceeaşi 

Climatizarea spațiilor pentru servicii de 
comerț cu dimensiuni mici se va realiza 

cu sisteme

descentralizate de tip VRV multisplit
pompe de 
căldură cu 

buclă de apă
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destinaţie şi regim de lucru. Deasemenea pot fi utilizate instalaţii de încălzire prin par-
doseală sau instalaţii de încălzire cu ventiloconvectoare. 

Dacă se optează pentru soluţia de climatizare, atunci mai avantajos este ca încăperile 
auxiliare, birourile, încăperi de dormit, depozite încălzite să fie încălzite cu corpuri stati-
ce, iar sălile, holurile să fie încălzite cu instalaţia de încălzire cu corpuri statice până la 
temperaturi de 10-15 oC, iar restul căldurii să fie asigurată de instalaţia de climatizare. 

Deasemenea pot fi utilizate şi sisteme de încălzire prin radiaţie de perete sau plafon cu 
înglobarea serpentinelor din ţevi în materialul peretelui sau plafonului. Aşa tip de sis-
tem poate fi folosit şi vara ca sistem de răcire şi permite folosirii în calitate de sursă de 
căldură sau frig pompele de căldură sau pompele geotermale. 

 

 

În cazul utilizării sistemelor de climatizare de tip aer-apă sau cu a celor de tip VRV, da-
că acestea funcţionează numai în recirculare, este obligatorie utilizarea unor instalaţii 
de introducere a debitului necesar de aer proaspăt. 

Se recomandă utilizarea instalaţiilor de introducere a aerului proaspăt cu recuperare de 
căldură conţinută în aerul evacuat. În acest caz sistemul de recuperare nu trebuie să 
permită transferul de poluanţi din aerul extras în aerul proaspăt. 
Introducerea aerului proaspăt sau amestecat (în funcţie de sistemul de climatizare) se 
realizează prin guri de aer, direct în încăperile climatizate. Extragerea aerului proaspăt 
se face prin guri amplasate în încăperile climatizate. O parte a debitului de aer poate fi 
transferată prin grile de transfer, către grupurile sanitare. Amplasarea agregatelor de 
tratare se face astfel ca traseele de conducte să fie cât mai scurte. 

Se recomandă ca instalaţiile folosite pentru ventilare sau climatizare să fie astfel pro-
iectate încât să poată fi folosite şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz 
de incendiu. 

Amplasarea agregatului de tratare se poate face în exterior sau în încăperi tehnice 
special amenajate. Se va ţine cont ca nivelul de zgomot din încăperi să nu depăşească 
nivelul admis. 

Ventilarea grupurilor sanitare se realizează prin aspiraţie. Aerul de compensare va fi 
preluat din zonele de birouri prin grile de transfer. La grupuri sanitare mari, se poate 
realiza şi introducere de aer în încăperile tampon. Ventilatoarele de extracţie se ampla-
sează pe acoperiş sau în camere tehnice de la ultimul nivel. Ele vor respecta condiţiile 
de nivel de zgomot impus pentru clădirea climatizată şi pentru clădirile învecinate. 

4.6  Hoteluri şi restaurante 

Cât priveşte sistemele de încălzive şi ventilare/climatizare pentru aceste grupuri de 
clădiri, ţinând cont că majoritatea se află în proprietate privată, soluţiile adoptate la pro-
iectarea instalaţiior pentru crearea confortului pot fi adoptate de la cele mai simple pâ-

Pentru climatizarea clădirilor de birouri se pot utiliza 
sisteme de climatizare

"numai aer", cu debit 
de aer constant sau 

variabil (VAV)

aer-apă", cu ventilo-
convectoare, ejecto-

convectoare, plafoane de 
răcire sau grinzi de răcire

sisteme cu 
agent frigorific 

de tip VRV
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nă la cele mai complicate şi complete, în funcţie de posibilităţile atât tehnice cât şi eco-
nomice a proprietarului. 

Soluţie pentru încălzire care pot fi adoptate pentru aceste categorii de clădiri sunt pre-
zentate în tabelul 4-5. 

Tabelul 4-5: Soluţii pentru încălzire 

Soluții 
Temperatura agentului ter-

mic/frigorific 
Tipul sistemului 

 
 
încălzirea cu apă caldă 
 

până la 90 oC 
sistem de încălzire cu corpuri 
statice sau ventiloconvectoare 
 

până la 60 oC 
cu sistem de încălzire în par-
doseală, plafon sau în pereți 

încălzirea cu pompe geoter-
male, pompe de căldură sau 
cu instalaţii solare 

până la 55 oC 
cu sistem de încălzire în par-
doseală 

încălzire prin radiație până la 60 oC 
cu sistem de încălzire în par-
doseală, plafon sau corpuri 
statice 

încălzire electrică până la 60 oC 
cu sistem de încălzire în par-
doseală, cu corpuri statice 

instalaţii de încălzire cu aer 
cald sau instalaţii de climati-
zare 

15- 30 oC 
cu ventiloconvectoare sau cu 
sistem de climatizare 

 

Dacă se optează pentru soluţia încălzirii cu apă caldă se recomandă sistem de încălzi-
re bitubular cu circulaţie forţată şi cu prevederea unor echipamente (ca de exemplu 
noduri cu colectoare) ce permid racordări separate a grupurilor de încăperi cu aceeaşi 
destinaţie şi regim de lucru. Deasemenea pot fi utilizate instalaţii de încălzire prin par-
doseală sau instalaţii de încălzire cu ventiloconvectoare. 

Dacă se optează pentru soluţia de climatizare, atunci mai avantajos este ca încăperile 
auxiliare, birourile, depozite încălzite să fie încălzite cu corpuri statice, iar încăperi de 
dormit, sălile, holurile să fie încălzite cu instalaţia de încălzire cu corpuri statice până la 
temperaturi de 10-15 oC, iar restul căldurii să fie asigurată de instalaţia de climatizare. 

Deasemenea pot fi utilizate şi sisteme de încălzire prin radiaţie de perete sau plafon cu 
înglobarea serpentinelor din ţevi în materialul peretelui sau plafonului. Aşa tip de sis-
tem poate fi folosit şi vara ca sistem de răcire şi permite folosirii în calitate de sursă de 
căldură sau frig pompele de căldură sau pompele geotermale.  

Alegerea sistemului de ventilare/climatizare pentru clădirile hoteliere se face în funcție 
de categoria hotelului și de nivelul de confort ce trebuie asigurat.  



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 35 

 

Organizarea ventilării controlate a spațiilor de cazare se face după principiul general: 
introducere de aer proaspăt în camera de hotel și extracția aerului viciat prin sala de 
baie și evacuarea sa în exterior. Ventilarea spațiilor de primire (recepție) se face în su-
prapresiune în raport cu încăperile alăturate. 

Pentru hotelurile de 3 sau mai multe stele se asigură climatizarea spațiilor de cazare 
precum și a spațiilor de primire (recepție) și a circulațiilor, a spațiilor pentru comerț și 
servicii, a spațiilor pentru sport și divertisment. 

 

 

Unitățile interioare în cazul sistemului „aer-agent frigorific” și unitățile terminale din ca-
zul sistemului „aer-apă” pot fi montate aparent sau în tavanul fals. În acest caz se re-
comandă ca racordarea acestora la gurile de introducere și aspirație să se facă cu 
pneumuri și conducte de aer. Amplasarea unităților de tavan se va face pe cât posibil 
în afara spațiilor climatizate, iar în cazul camerelor de cazare – în holurile acestora. Se 
vor prevedea spații de acces pentru inspecție și întreținere. 

În cazul sistemelor „aer-agent frigorific” și „aer-apă” se prevede o instalație de ventila-
re. Întroducerea aerului de ventilare se va face funcție de sistemul de climatizare adop-
tat: 

 La sistemele de climatizare „aer-agent frigorific” cu unități interioare tip VRV ne-
canalizabile și la sistemul „aer-apă” cu unități terminale aparente, introducerea 
aerului de ventilare se face în încăperile pentru climatizare; 

 La sistemele de climatizare „aer-agent frigorific” cu unități VRV canalizabile sau 
la sistemul „aer-apă” cu aparate terminale canalizabile, introducerea aerului de 
ventilare se face în apropierea încăperii de aspirație al acestora sau direct în în-
căpere. 

Pentru hotelurile de 1 și 2 stele se asigură ventilarea spațiilor de 
cazare și anexe cu unul din următoarele sisteme

ventilare mecanică cu un singur 
circuit, cu guri de aer higroreglabile 

sau debit constant și evacuare 
mecanică, fără tratarea aerului 

introdus

ventilare mecanică cu două circuite, 
cu încălzirea aerului introdus. În 

cazul acestui tip de ventilare este 
indicată utilizarea sistemelor cu 

recuperare a căldurii. În acest caz 
sistemul de recuperare nu trebuie 
să permită transferul de poluanți di 

aerul extras în aerul proaspăt

Climatizarea spațiilor din hotelurile de 3 sau 
mai multe stele se realizează cu unul din 

următoarele sisteme de climatizare

climatizare „numai aer” 
cu debit de aer variabil

climatizare „aer-agent 
frigorific” de tip VRV

climatizare „aer-apă”, 
cu ventiloconvectoare 
sau pompe de căldură 

pe bucla de apă
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Extragerea aerului de ventilare se face prin camerele de baie, spații anexe, precum 
vestiare sau grupuri sanitare comune și se va realiza cu instalații cu ventilator unic sau 
cu ventilatoare locale cu clapetă antiretur. 

Pentru ventilarea/climatizarea restaurantelor se vor folosi instalații independente pentru 
sala de mese și bucătărie. 

 

 

Sala de mese se ventilează/climatizează în regim de suprapresiune față de bucătărie și 
spațiile sanitare dar în depresiune față de holul de intrare. Regimul de suprapresiune 
va fi corelat cu cel al încăperilor anexe învecinate astfel încât pe ansamblul restauran-
tului, debitele de aer să fie echilibrate. Dacă sala de mese este compartimentată cu 
spații pentru fumători și nefumători, spațiul pentru nefumători trebuie să fie în supra-
presiune față de cel pentru fumători. 

În cazul utilizării sistemului de climatizare „numai aer” se recomandă sistemul de distri-
buție prin deplasare sau prin amestec de tip „jos-sus”. Dacă aceste sistem de distribu-
ție nu se pot utiliza, se va utiliza sistemul de distribuțe prin amestec de tip „sus-jos-sus” 
sau „sus-sus”. 

Agregatele de tratare a aerului pentru climatizare vor avea ventilatoare cu două turații 
pentru situațiile de încărcare termică redusă. Ventilarea grupurilor sanitare se va face 
prin aspirație, iar ventilatoarele vor fi amplasate pe acoperiș sau în camere tehnice de 
la ultimul nivel. Ele vor respecta condițiile de nivel de zgomot impus pentru clădirea 
climatizată și pentru clădirile învecinate. 

Pentru ventilarea bucătăriilor se va folosi un regim de depresiune sau un regim echili-
brat de presiune. Pentru bucătăriile mici se poate utiliza ventilarea naturală. Ventilarea 
bucătăriilor mari se va realiza cu ajutorul hotelor amplasate deasupra utilajelor de pre-
parare a hranei. Se recomandă utilizarea hotelor cu inducție pentru a reduce consumul 
de energie. Hotele, conductele de evacuare și alte dispozitive de captare trebuie să fie 
realizate din materiale rezistente la foc. Hotele și conductele de evacuare se ampla-
sează la cel puțin 0,5 m față de elemente și materiale alcătuite din materiale combusti-
bile. Hotele și conductele de evacuare și alte dispozitive de captare se izolează față de 
elementele și materialele combustibile situate la mai puțin de 1,00 m. 

Aerul evacuat de la bucătării trebuie întotdeauna trecut printr-o treaptă cu filtru special 
pentru grăsimi, care să poată fi înlocuit și curățat cu ușurință. 

 

Climatizarea sălilor de mese se va realiza cu

sisteme de climatizare 
„numai aer” cu debit 
de aer constant sau 

variabil

sisteme de climatizare 
„aer-apă

sisteme de climatizare  
„aer-agent frigorific”
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5 Descrierea sistemelor IVCC 

În acest subcapitol se vor descrie cele mai frecvent întâlnite tipuri de sisteme IVCC, 
părţile principale componente şi succint principiul lor de funcţionare. 

5.1 Instalaţii de încălzire 

Încălzirea locală. Încălzirea locală este cea mai simplă instalaţie întrucât cuprinde în 
ansamblul ei atât sursa termică cât şi suprafaţa de încălzire.  

 

 

Încălzirea locală prezintă o serie de avantaje: cost de investiţii redus, posibilitatea în-
călzirii numai a spaţiilor utilizate, folosirea tuturor categoriilor de combustibili gazoşi, li-
chizi şi solizi, instalarea rapidă cu mijloace locale, exploatare uşoară, deci puţin costisi-
toare etc. Ca dezavantaje se pot menţiona:  

 Suprafeţele încălzitoare au dimensiuni mari şi ocupă mult spaţiu în în-căperea în 
care sunt amplasate;  

 Randamentele termice sunt mult mai reduse în raport cu alte sisteme de încălzi-
re;  

 Necesitatea prevederii de coşuri pentru fiecare sobă sau grup de sobe;  

 Inconveniente de ordin igienic şi pericol de incendiu în manipularea combustibilu-
lui.  

 

Clasificarea sistemelor de încălzire locală cât şi unele exemple de instalaţii sunt redate 
în anexa 2.  

Încălzirea cu apă caldă şi fierbinte. Se utilizează drept agent termic apa caldă cu tem-
peratura maximă de 95°C (în clădirile unde se permite pot fi utilizate şi temperaturi mai 
înalte). Agentul termic se încălzeşte în cazan, preluând o parte din energia termică ce-
dată de combustibilul ars, iar printr-o reţea închisă de conducte, transferă energia ter-
mică acumulată, spaţiului ce urmează a fi încălzit, utilizând suprafeţe de încălzire.  

Instalaţiiile de încălzire cu apă caldă se clasifică în funcţie de particularităţile de alcătui-
re sau funcţionare, clasificarea fiind prezentată în figura 5-1.  

Alegerea sistemului de încălzire atât cu apă cât de alt gen, aferent unei clădiri sau unui 
grup de clădiri se face în corelaţie cu confortul termic ce trebuie asigurat şi gradul de 
dotare tehnică pentru care există disponibilitatea financiară a beneficiarului. 

Opţiunea se face în funcţie de disponibilităţile financiare ale beneficiarului şi se adoptă 
o soluţie eficientă sub aspectul confortului termic, în concordanţă cu normele de gesti-
une eficientă a energie şi în limitele impuse de protecţia mediului înconjurător.  

Încălzirea locală se recomandă a fi 
utilizată pentru 

clădiri mici cu 
maximum 3-4 

niveluri

complexe de 
clădiri mici 

dispersate pe 
suprafeţe mari 
(mediu rural)

clădiri de locuit 
individuale

monumente 
istorice, 

lăcaşuri de cult

clădiri cu 
caracter 
sezonier 

(organizare de 
şantier, 

depozite de 
materiale etc.)
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Figura 5-1: Clasificarea instalaţiilor de încălzire cu apă 

 

 

 

în funcţie de componenţa transmisiei de căldură în spaţiul încălzit

cu suprafeţe convective 
(static sau dinamic) 

cu suprafeţe             
convecto-radiative 

cu suprafeţe radiative 

în funcţie de modul de reglare termică şi hidraulică

instalaţii cu reglare       
termo-hidraulică locală 

instalaţii cu reglare        
termo-hidraulică centrală 

instalaţii cu gestiune globală 
a energiei

în funcţie de soluţia de alcătuire a reţelei de distribuţie

reţele arborescente reţele radiale reţele inelare 

în funcţie de modul de amplasare a conductelor de distribuţie

cu distribuţie inferioară cu distribuţie superioară 

în funcţie de schema de asigurare sau a legăturii cu atmosfera

instalaţii deschise, asigurate cu vase de 
expansiune deschise 

instalaţii închise, asigurate cu vase de 
expansiune închise

în funcţie de numărul conductelor de distribuţie a agentului termic

instalaţie cu două conducte                
(instalaţii bitubulare)

instalaţii cu o singură conductă           
(instalaţii monotubulare)

în funcţie de modul de circulaţie a apei calde în reţeaua de distribuţie

instalaţii cu circulaţie naturală                         
(denumite şi „termosifon" sau gravitaţionale) 

instalaţii cu circulaţie forţată

în funcţie de temperatura agentului termic la ieşirea din cazan

instalaţii cu apă caldă, de medie 
temperatură, cu temperatura până la 95°C

instalaţii de apă caldă, de joasă temperatură, 
cu temperatura până la 65°C

Caracteristicile principale ale sistemelor de încălzire cu apă caldă

asigură 
condiţiile de 

confort 
datorită 

temperaturii 
scăzute a 

suprafeţelor 
corpurilor 

de încălzire 

permit 
reglarea 

centrală sau 
locală a 

debitelor de 
agent 
termic 
cedate 
spaţiilor 
încălzite 

asigură 
siguranţa în 
exploatare 

şi 
întreţinere 

durată 
medie de 

viaţă, 
datorită 

învelişului 
de 

coroziune 
redus 

inerţie 
termică 

mare, vizavi 
de alte 

sisteme de 
încălzire 

pericol de 
îngheţ, în 

cazul 
absenţei 

unui sistem 
de protecţie 

sau a 
inhibitorilor 

contra 
îngheţului 

costuri de 
investiţie 

mai mari în 
raport cu 

alte sisteme 
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Stabilirea unor criterii de alegere, se face luând în considerare destinaţia clădirilor:  

 De locuit (individuale sau colective); 

 Social-culturale, care sunt individuale, în sensul apartenenţei proprietăţii şi ex-
ploatării, sau colective, în ipoteza închirierii spaţiilor diferitelor societăţi; 

 Industriale, care au spaţii destinate personalului auxiliar precum şi spaţii de pro-
ducţie.  

 

În cadrul sistemelor de distribuţie se apreciază ca importante: distribuţia în plan orizon-
tal sau vertical şi numărul de conducte, precum şi materialul din care sunt confecţiona-
te reţelele de distribuţie: conducte din oţel, cupru sau materiale termoplastice.  

Dotările tehnice reprezintă o categorie importantă a schemei adoptate, deoarece trebu-
ie să răspundă unui minimum tehnic determinat de funcţionalitatea instalaţiei şi de dis-
ponibilităţile financiare ale investitorului. Se iau în consideraţie niveluri minime de dota-
re cum ar fi: contorizarea energiei termice consumate, reglările hidraulice necesare etc.  

Încălzirea cu abur. Instalaţiile de încălzire cu abur de presiune joasă sunt instalaţii în-
chise utilizând ca agent termic aburul saturat cu presiunea maximă de 1,7 bar (0,7 bar 
suprapresiune). Principala caracteristică a acestor instalaţii este utilizarea vaporilor de 
apă ca agent termic, ceea ce sporeşte substanţial capacitatea termică a acestui tip de 
instalaţii fată de cele utilizând ca agent termic apa caldă.  

Domeniul de utilizare al instalaţiilor cu abur de presiune joasă este mai redus decât al 
celor cu apă caldă. Explicaţia constă în câteva caracteristici ale acestor instalaţii care 
generează fenomene nedorite.  
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•temperatura ridicată a agentului termic, peste 100°C, produce 
temperaturi ridicate ale suprafeţelor corpurilor de încălzire. Acest fapt 
generează disconfort termic local şi deteriorează calitatea aerului 
interior prin arderea prafului depus şi intensificarea curenţilor 
convectivi; 

•inerţia termică redusă a instalaţiei, ceea ce determină o funcţionare 
continuă a generatoarelor de abur pentru acoperirea pierderile 
energetice ale clădirilor; 

•imposibilitatea unei reglări calitative centrale, singura reglare posibilă 
fiind cea de debit. Această situaţie generează consumuri energetice 
nejustificate în perioadele cu temperaturi exterioare mai ridicate şi 
solicită suplimentar cazanele prin porniri şi opriri repetate; 

•corodarea echipamentelor şi conductelor din oţel, în special, în 
sistemul de evacuare a condensatului în care circulă un amestec de 
apă, aer şi uneori abur viu; 

•riscul funcţionării defectuoase prin apariţia unor dopuri de apă însoţite 
de zgomote pe conducte sau în corpurile de încălzire, consecinţe ale 
vitezelor mari ale aburului în conducte; 

•riscul scăpărilor de abur prin conductele de dezaerisire ale sistemului 
de evacuare a condensatului. Acest fenomen nedorit se manifestă în 
situaţia în care la nivelul consumatorilor (corpuri de încălzire, 
echipamente tehnologice etc.). 
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Încălzirea cu aer cald. Sistemele de încălzire cu aer cald utilizează aerul ca agent ter-
mic de tansport. Spre deosebire de sistemele de încălzire cu apă caldă şi fierbinte sau 
abur, în care energia termică se transmite la consumatori prin intermediul unor schim-
bătoare de căldură (corpuri de încălzire, echipamente, aparate termice etc.), în siste-
mele cu aer cald agentul termic este utilizat direct de consumator fără un schimbător 
de căldură intermediar. Sarcina termică necesară a încăperilor poate fi acoperită între-
gime cu ajutorul acestui sistem sau poate fi preluată numai parţial, fiind completată de 
alte tipuri de sisteme de încălzire, în conformitate cu destinaţia încăperii şi soluţia teh-
nică adoptată. Deşi utilizează ca agent termic aerul, instalaţiile de încălzire cu aer cald 
nu trebuie asimilate sistemelor de ventilare, deoarece scopul celor două tipuri de insta-
laţii este diferit, în timp ce instalaţiile de ventilare sunt concepute pentru a asigura, în 
primul rând, calitatea aerului interior, prin procedee de tratare a acestuia, instalaţiile de 
încălzire cu aer cald sunt destinate exclusiv creşterii entalpiei aerului introdus în încă-
peri, în general, în clădirile echipate cu instalaţii de ventilare mecanică, sarcina termică 
pentru încălzire este preluată, total sau parţial, de aceste sisteme.  

Instalaţiile de încălzire cu aer cald sunt folosite pe scară largă, mai ales, în sectorul in-
dustrial, în organizările de şantier şi în spaţii cu destinaţii provizorii sau în spaţii mari şi 
aglomerate, unde în anumite situaţii pot fi combinate cu alte tipuri de sisteme de încăl-
zire, ca de exemplu, cele cu corpuri de încălzire sau panouri radiante, pentru a asigura 
confortul termic local, în cazul consumatorilor casnici, încălzirea cu aer cald este, în 
principal, de tip local, iar pentru cei din sectorul terţiar utilizarea acestui sistem devine 
din ce în ce mai atractivă pe măsură ce performanţele tehnologice ale echipamentelor 
conduc la reducerea zgomotelor şi la o distribuţie uniformă a aerului în încăperi.  

 

 

Instalaţiile de încălzire cu aer cald au drept scop acoperirea pierderilor energetice şi 
asigurarea condiţiilor de confort termic interior. Pentru zonele de şedere trebuie asigu-
rate valorile temperaturii aerului interior şi a vitezei curenţilor de aer recomandate de 
normative şi literatura de specialitate şi anume:  

 Pentru spaţiile industriale, valorile parametrilor confortului termic în zona de lucru 
sunt reglementate de Normele de protecţie a muncii, în funcţie de categoria de 
muncă şi de specificul procesului de producţie. Aceste valori trebuie respectate în 
zona de lucru, deci într-un plan situat la 1,5...2,0 m de la pardoseală. Temperatu-
ra şi viteza aerului cald introdus în încăpere au valori diferite faţă de parametrii 
aerului interior, dependente de sistemul de distribuţie a aerului;  

 Pentru clădiri de locuit şi cele din sectorul terţiar, trebuie verificaţi parametrii con-
fortului termic, precum şi nivelul de zgomot în zona de şedere, în raport cu valori-
le admise.  

 

Este interzisă folosirea acestui sistem de încălzire în zonele cu degajări de 
praf sau alte surse de poluanţi, în absenţa instalaţiilor de ventilare locală

Atenţie!
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Încălzirii prin radiaţie. Încălzirea prin radiaţie se caracterizează, în principal, prin aceea 
că suprafeţele încălzitoare cedează căldură prin radiaţie mai mult de 50 % din căldura 
totală.  

Figura 5-2: Clasificarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie 

 

Avantajele instalaţiilor de încălzire cu aer cald,                                                             
în raport cu celelalte tipuri de instalaţii de încălzire

încălzirea rapidă a 
incăperilor şi a spaţiilor 

industriale, după punerea 
în funcţiune a instalaţiei 

evitarea pericolului de 
îngheţ, cheltuieli de 
investiţii mai reduse 

cuplarea acestui sistem cu 
sistemul de ventilare 

Dezavantaje instalaţiilor de încălzire cu aer cald

transportul unor 
debite mari de 
aer cald pentru 

acoperirea 
pierderilor de 

cădură, datorită 
capacităţii 

termice scăzute 
a aerului

răcirea rapidă a 
încăperilor, 

după 
întreruperea 
alimentării cu 

aer cald

încălzirea 
neuniformă a 

spaţiilor 
interioare atât 
în plan vertical 
cât şi în plan 

orizontal, 
datorită 

repartiţiei 
neuniforme a 

debitelor de aer 
cald şi a 

fenomenelor de 
stratificare 

termică 

supraîncălzirea 
zonei 

superioare a 
spaţiilor 

interioare, 
având implicaţii 

negative 
asupra 

consumurilor 
energetic; 

răspândirea 
mirosurilor 

neplăcute şi a 
altor nocivităţi 

în cazul 
sistemelor de 
încălzire care 

utilizează, 
parţial sau 
total, aerul 
recirculat 

riscul apariţiei 
zgomotelor, în 

funcţie de 
performanţa 

echipamentelor 
care devin 

supărătoare în 
încăperi de 

locuit sau din 
sectorul terţiar

dificultăţi în 
reglarea 
termică a 

instalaţiei în 
funcţie de 

necesităţile 
energetice 
interioare

Clasificarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie în raport cu 
temperatura medie a suprafeţei încălzitoare 

de temperatură joasă 
(25...100°C). Suprafeţele 
încălzitoare sunt în mare 
majoritate elemente de 

construcţie (plafon, 
pardoseală, pereţi)

de temperatură medie 
(100...500°C). Suprafeţele 
încălzitoare sunt realizate 
sub formă de panouri sau 
benzi radiante suspendate 

la partea superioară a 
încăperilor

de temperatură înaltă 
(500...3000°C). Elementele 

încălzitoare sunt radianţi 
funcţionând cu gaze sau 

energie electrică 
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În analiza ce precede decizia alegerii sistemului de încălzire, trebuie avute în vedere şi 
aspecte legate de costul investiţiilor, cheltuielile de exploatare şi de coordonare a lucră-
rilor de instalaţii şi construcţii.  

 

  

Încălzirea electrică. Din punct de vedere tehnic, utilizarea energiei electrice pentru în-
călzirea clădirilor prezintă multiple avantaje în raport cu celelalte sisteme de încălzire 
bazate pe folosirea combustibililor clasici. Aceasta face ca energia electrică să fie privi-
tă ca un viitor potenţial energetic pentru nevoile gospodăreşti. Costul încă destul de ri-
dicat al energiei electrice face ca utilizarea ei să fie limitată. Mai detaliat despre încălzi-
rea electrică găsiţi în anexa 2. 

 

 

Energia electrică nu este lipsită de şanse şi sunt situaţii în care ea poate răspunde 
competitiv nu numai cerinţelor tehnice ci şi economice. Este cazul încăperilor aferente 
clădirilor izolate (staţii de relee pentru transmiterea programelor TV, staţii meteorologi-
ce, staţii de metrou, staţii de benzină etc.) De asemenea, ea poate fi utilizată ca sursă 

Particularităţile instalaţiilor de încălzire prin radiaţie                                           
în raport cu celelalte instalaţii

asigură un grad de 
confort mai ridicat, 

întrucât temperatura 
suprafeţelor de 
construcţii ce 

delimitează încăperea 
este mai ridicată şi 
mai uniformă, iar 

temperatura aerului 
din interior este mai 
scăzută cu 1...3°C 

realizează în încăperi 
un gradient de 

temperatură redus 

se reduce viteza de 
circulaţie a aerului în 

încăpere şi, ca 
urmare, rezultă o 

diminuare de 
împrăştiere a prafului 
anorganic, suport al 

florei bacteriene 

asigură încălzirea 
spaţiilor deschise 

Instalaţiile de încălzire prin radiaţie se pot folosi

în clădirile civile, în 
încăperi cu cerinţe 

igienice şi de confort 
deosebite, precum şi 

pentru asigurarea unei 
încălziri uniforme

în clădirile industriale cu 
spaţii mari şi fără 

necesităţi de ventilare 
mecanică, pentru 

asigurarea unei distribuţii 
omogene a încălzirii

în încăperi de producţie 
industrială, pentru a 
realiza o încălzire 

zonală, puncte calde sau 
încălzire perimetrală 

Avantajele ce vin în sprijinul ideii de utilizare pe scară largă, în viitor,                           
a acestui tip de instalaţii de încălzire 

eliminarea surselor 
termice şi odată cu 
ele şi a produselor 

secundare ale 
combustiei        

(gaze nocive, 
poluanţi etc.) 

simplificarea 
operaţiilor de 
exploatare

creşterea gradului 
de automatizare, 
mergând până la 

programarea strictă 
a orelor de 
funcţionare 

contorizarea 
riguroasă a 

consumurilor 
individuale 
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de energie pentru acoperirea necesarului de căldură în perioada de vârf de consum. 
Utilizarea eficientă a energiei electrice impune asigurarea unui grad ridicat de izolare 
termică a clădirilor.  

Sisteme de alimentare cu căldură. Valorificarea energetică a căldurii extrase din vaporii 
de apă de la centralele eletro-termice şi realizarea unui sistem de alimentare cu căldu-
ră sunt condiţionate, în primul rând, de existenţa consumatorilor de căldură (clădiri de 
locuit şi social-culturale, clădiri de producţie, sere etc.) în zona centralei.  

În funcţie de mărimea acestor consumatori şi de densitatea sarcinii termice de încălzi-
re, sistemele de alimentare cu căldură pot fi:  

 Centralizate;  

 Locale.  

 

Sistemele centralizate se prevăd pentru alimentarea cu căldură a unei grupări de con-
sumatori (o localitate, un cartier) având sarcina termică de peste 5 MW. Sursa este 
constituită de una sau mai multe centrale termice sau eletro-termice care produc agent 
termic (apă fierbinte) pe care o debitează într-o reţea comună ce alimentează mai mul-
te puncte termice centrale sau individuale.  Aici, apa cedează căldura agenţilor termici 
secundari, prin intermediul schimbătoarelor de căldură, după care, în final, este reîn-
toarsă la centrală.  

Reţelele termice de distribuţie nu se deosebesc cu nimic faţă de reţelele termice se-
cundare urbane: ele au în componenţă conductele de încălzire ducere-întoarcere, con-
ducta de apă caldă de consum şi conducta de recirculare apa caldă de consum.  

Figura 5-3: Elemente componente ale instalațiilor de încălzire 

 

 

Sursele de căldură - sunt mașini termice, utilaje dispositive folosite pentru producerea 
agentului termic sau nemihlocit ca sursă locălă de căldură. 

Centrale termice – reprezintă o sursă de căldură bazată pe conversia unei forme oare-
care de energie în energie termică, care transportă un purtător de căldură (agent ter-
mic) şi alimentează mai multe dispozitive sau mai mulţi consumatori. 

 

Principalele elemente ale instalațiilor de încălzire

Sursele de 
căldură

Puncte 
termice 

individuale 
sau nodul de 

racord cu 
sursa

Corpuri de 
încălzire

Conducte şi 
fitinguri

Armături şi 
accesorii

Echipamente 
de măsură şi 

control

Principalele elemente ale centralei termice 

cazanul 
(cazanele)

pompele

elemente 
de 

legătură şi 
de 

distribuţie

elemente 
de 

închidere 
şi reglare

componente 
de instalaţii 

pentru 
prepararea 
apei calde 
de consum 

instalaţia de 
automatizare

alte 
accesorii
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O central termică poate fi definită după mai multe criterii, calsificarea este prezentată în 
figura 5-4. 

Unele scheme şi elementele de bază componente ale unor centrale termice de putere 
mică şi medie sunt reprezentate în anexa 2. 

Cazanele reprezintă elementul de bază a unei centrale termice. Cazanele pot fi clasifi-
cate conform diferitor criterii, calsificarea este prezentată în figura 5-5. 

Mai jos (figurile 5-6,5-7,5-8,5-9) sunt reprezentate unele vederi ale unor tipuri de caza-
ne, iar o descriere mai detaliată şi scheme cu elementele de bază componente sunt 
prezentate în anexa 2.  

Figura 5-4: Clasificarea centralelor termice 

 

 

Cazanele în condensaţie oferă cel mai înalt grad posibil de utilizare a căldurii obţinute 
la arderea combustibililor. Este cea mai avansată tehnologie în producerea de echipa-
mente de încălzire cu randament înalt, şi care oferă un consum redus de combustibil şi 

în funcţie de modul de exploatare a centralei

automată
cu supraveghere totală 

sau parţială
manuală

în funcţie de natura combustibilului utilizat

cu combustibil gazos cu combustibil lichid cu combustibil solid

în funcţie de modul de asigurare împotriva suprapresiunii

cu vas de expansiune 
deschis

cu vas de expansiune 
închis

cu suppape de siguranţă

în funcţie de modul de vehiculare a agentului termic

cu circulaţie naturală cu circulaţie forţată

în funcţie de natura agentului termic utilizat

cu apă caldă cu apă fierbinte cu abur
cu fluide 

tehnologice

în funcţie de puterea instalată

central termice foarte 
mici (până la 70 kW)

central termice mici 
(70-100 kW)

central termice medii 
(100-2000 kW)

central termice mari 
(peste 2000 kW)
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o bună protecţie a mediului ambiant prin emisii reduse de noxe. Aceste cazane reali-
zează o răcire puternică a gazelor de rdere, sub temperatura punctului de rouă, unde 
are loc condensarea vaporilor de apă din gazele de ardere şi preluarea căldurii lor, ca-
re mai apoi este introdusă în interiorul sistemului. Aceste cazane funcţionează eficient 
la temperaturi mai reduse ale agentului termic – 40-60 oC. În figura 15 este prezentată 
vederea generală şi sectiunea unui cazan în condensaţie.  

Figura 5-5: Clasificarea cazanelor 
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Figura 5-6: Microcentrală termică de perete (murală) (sursa: ferroli) 

a – vedere generală; b – secţiune. 

            

Figura 5-7: Microcentrală termică de pardoseală (sursa: Vaillant) 

a – vedere generală; b – secţiune. 

     

                                     a                                                        b 

 

 



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 47 

Figura 5-8: Microcentrală termică de perete în condensaţie (sursa: ferroli) 

a – vedere generală; b – secţiune. 

   

Figura 5-9: Centrală termică cu cobustibil solid (lemn, brichete, tocătură lemnoasă, resturi agri-
cole şi forestiere sau cărbuni) de pardoseală 

a – vedere generală; b – secţiune. 

        

 

http://www.google.md/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2hw8C_58YCFce7FAodugwB2g&url=http://www.geomy.ro/produs/1484/centrala-termica-pe-lemn-froling-s3-turbo-18-kw.html&ei=XsCrVe36Gcf3UrqZhNAN&bvm=bv.98197061,d.bGg&psig=AFQjCNEWzPKlMEH0X8to7VhgwW1aqVIszw&ust=1437405583481751
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Puncte termice individuale (noduri de racordare) - sunt un ansablu de utilaje, dispozi-
tive şi accesorii care realizează racordarea instalaţiei de încălzire la reţelele termice 
urbane, la reţelele unui sistem de încălzire de cartier sau pentru un complex de clădiri 
sau racordarea mai multor cazane pentru o singură instalaţie. Racordarea instalaţiei de 
încălzire la reţelele termice de distribuţie în funcţie de parametrii agentului termic (tem-
peratură, presiune, proprietăţi fizice) se poate face în următoarele moduri. 

 

 

  

În funcţie de acesta apare şi diversivitatea utilajelor şi accesoriilor din puctele termice 
individuale. Exemple de puncte termice individuale (noduri de racoradare) sunt prezen-
tate în figurile 5-10 şi 5-11.  

 

 

     

                               a                                                            b 

Figura 5-10: Puncte termice individuale cu racordări la reţelele termicete  

a – cu elevator (sursa: sever); b – cu schimbător de căldură (sursa: fasteco). 

 

Racordarea instalaţiei de încălzire la 
reţelele termice de distribuţie

directă simplă
directă cu pompă 
de mestecare sau 
ridicare a presiunii

directă cu 
elevator

directă cu butelie 
de egalizare a 

presiunilor

indirectă cu 
schimbător de 

căldură

Principalele componente ale unui PTI 

utilajul de bază 
(elevator, 

pompă, butelie 
de egalizare, 

schimbător de 
căldură)

contor 
termic

filtre, 
separator 
de nămol, 

manometre, 
termometre

dispozitive 
de 

închidere 
şi reglare

instalaţie de 
automatizare

alte 
dispozitiv

e şi 
accesorii 
după caz
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                                       a                                                            b 

Figura 5-11: Noduri de racordare a cazanelor cu instalaţia de încălzire, racordare în cascadă cu bu-
telie de egalizare  

a – cu vas de acumulare (sursa: Romstal);    

b – fără vas de acumulare (sursa: Weishaupt). 

 

1. Corpuri de încălzire - sunt schimbătoare de căldură alimentate cu agent termic 
care emit căldură prin radiaţie şi convecţie şi servesc la încălzirea încăperilor. 
Clasificarea corpurile de încălzire este prezentată în figura 5-12. 

Figura 5-12: Clasificarea corpurilor de încălzire 

 

 

În figurile 5-13, 5-14 şi 4-15 sunt prezentate exemple de corpuri de încălzire. 

 

în funcţie de destinaţie

numai pentru încălzire
pentru încălzire şi în calitate de 

portprosop

în funcţie de modul de realizare

din elemente
din panouri de 

tablă 
din ţevi netede 

(registre)
din ţevi de 
aripioare

în funcţie de raportul convecţie-radiaţie din totalul emisiei termice

radiatoare (care transmit o cantitate 
mai mare de căldură prin radiaţie)

radiatoare cu aripioare (care transmit 
căldură aproape în acelaşi raport)

convectoare (care transmit o 
cantitate mai mare de căldură prin 

convecţie)

în funcţie de materialul din care sunt confecţionate

din fontă din aluminiu din oţel din cupru din aliaje
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  a                                                                b 

Figura 5-13: Corpuri de încălzire cu elemente  

a –din aluminiu sau aliaje; b –din fontă.   

 

  

                             a                                                            b 

Figura 5-14: Corpuri de încălzire din oţel  

a – din panou de oţel; b – de tip „portprosop”.   

 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiWsJ7v4sYCFQZpFAod1S4KFw&url=http://www.romstal.ro/calorifer-din-otel-tip-panou-eccorad-22-600-x1200-2731w-p35615.html&ei=VVOpVfiXAYbSUdXdqLgB&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNGDFqi6fgppiD_T4KNdE6422LhgEg&ust=1437246665247849
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIaj2rfw4sYCFQEfFAod_A4ARQ&url=http://www.calorifere-radiatoare.ro/radiator-baie-portprosop-ferroli-venus-500-760&ei=llSpVYaAI4G-UPydgKgE&bvm=bv.97949915,bs.1,d.bGQ&psig=AFQjCNHWBYttrZ-aYxdowGSUENEiyh1Kgw&ust=1437246983439546
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a 

 

b 

Figura 5-15: Corp de încălzire de tip convector  

a – de perete; b – de pardoseală.   
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2. Conducte şi fitinguri. Conductele (ţevile) împreună cu fitingurile (coturi, teuri, 
mufe etc) alcătuiesc reţeaua prin care are loc transportarea agentului termic. 
Clasificarea conductelor şi a fitingurilor conform unor caracteristici este prezen-
tată în figura 5-16. 

 

 

Figura 5-16: Clasificarea conductelor şi a fitingurilor 

 

 

 

3. Armături şi accesorii. Alte armături şi accesorii care se utilizează ca părţi 
componente ale instalaţiei de încălzire sunt: 

 Robinete de închidere şi reglare; 

 Clapete de reţinere; 

 Robinete termostatice; 

 Robinete de scurgere; 

 Regulatoare de presiune şi debit (vezi figura 5-17); 

 Distribuitoare (vezi figura 5-17); 

 Vas de expansiune (vezi figura 5-17); 

 Robinete de aerisire; 

 Şi altele după caz. 

 

4. Echipamente de măsură şi control. Echipamentele de măsură şi control care 
se utilizează ca părţi componente ale instalaţiei de încălzire sunt: 

 Termometre (vezi figura 5-18); 

 Manometre (vezi figura 5-18); 

 Contoare termice (vezi figura 5-18); 

 Robinete termostat (vezi figura 5-18); 

 Instalaţia de automatizare. 

în funcţie rolul lor în instalaţia de încălzire:

de distribuţie coloane
de legătură cu 

corpurile de încălzire
altă destinaţie

în funcţie de materialul din care sunt confecţionate

din oţel din cupru termoplastice

Îmbinarea conductelor între ele sau cu fitingurile se realizează

prin sudură prin înfiletare prin presare prin flanşe
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Aceste echipamente au rolul de a măsura şi regla parametrii agentului termic şi a aeru-
lui din încăpere şi evidenţa consumului de căldură în cazul contoarelor termice. 

   

                              a                                                              b 

 

 

 

 

c 

c 

Figura 5-17: Unele accesorii ale instalaţiei de încălzire 

a – regulatoare de presiune şi debit (sursa: danfoss); b – distribuitoare (sursa: Herz); c 
– vas de expansiune (sursa: Ferroli);  
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                                    a                                                 b 

 

  

                                  c                                                         d 

Figura 5-18  Unele echipamentele de măsură şi control ale instalaţiei de încălzire 

a – termometru; b – manometru; c – robinet termostat; d – contoar termic (sursa: BMe-
ters). 

5.2 Instalaţii de ventilare 

Exista mai multe tipuri de sisteme de ventilatie: naturala, mecanica sau o combinatie a 
celor doua (hibridă). 

Acolo unde este posibil este bine sa se utilizeze sistemele de ventilare naturală în locul 
celor mecanice: clădirile ventilate natural utilizeaza de obicei mai puțină energie decât 
cele cu ventilare mecanică.  
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Ventilarea naturală se realizează datorită diferenţelor de presiune dintre interiorul şi 
exteriorul clădirii, create de factori naturali: diferenţe de temperatură şi vânt. Ventilarea 
naturală poate fi organizată sau neorganizată. În cazul ventilării organizate, sistemul de 
ventilare (deschideri, conducte) este conceput pentru a realiza cerinţele de calitate a 
aerului interior. Ventilarea neorganizată, numită şi aerisire, se face ca urmare a nee-
tanşeităţilor clădirii sau prin deschiderea ferestrelor. 

 

Ventilatia mecanica este sistemul în cadrul căruia schimburile de aer poluat cu aer 
proaspat se realizeaza printr-o intervenție exterioara, care urmărește, în principal crea-
rea unei presiuni zonale pozitive sau negative, care să genereze evacuarea aerului po-
luat și compensarea acestuia cu aer proaspăt din exterior. 
Sistemul prezintă o varietate foarte mare de soluții, toate avînd la bază principiul presi-
unii zonale. Cea mai simplă și cunoscută ventilație mecanică forțată presupune scoate-
rea aerului poluat din interiorul cladirii și absorția celui proaspăt din afară, prin deschi-
derile sau neetanșeitățile acesteia, ca urmare a presiunii negative (depresiune) genera-
te de o unitate centrală de exhaustare. Soluția prezintă toate dezavantajele ventilației 
naturale, dar asigură un schimb de aer la o rata superioară acesteia. Schema generală 
a unui sistem de ventilare este prezentată în figura 5 -19. 

Avantajele clădirilor cu ventilare naturală

costuri generale, 
de operare şi de 
menţinere mai 

scăzute

consum mai 
redus de energie

consum mai mic 
de energie 
necesară 

transportului prin 
ventilatoare

o funcționare 
mai silențioasa 

a clădirii

În cazul când clădirea/încăperea dispune de geamuri termopan care respectiv 
sunt echipate cu garnituri de etanşare ceea ce nu permit infiltraţiile de aer 
proaspă exterior atunci pentru realizarea ventilării naturale prin refulare se 

recomandă ca ferestrele să fie echipate cu furnitură cu triplă deschidere, ceea 
ce permite ca geamul să poată fi puţin întredeschis pentru a putea intra aer 

proaspăt în încăpere sau geamurile pot fi echipate cu grile higroreglabile care 
se montează în tocul geamului şi se deschid automat sau manual pentru a 

putea intra aer proaspăt în încăperi. În cazul când grilele hidroreglabile nu pot 
fi montate în tocul ferestrei atunci pot fi folosite grile higroreglabile de perete, 

care se montează pe peretele exterior. Exemple de astfel de grile sunt 
prezentate în figura 39.

Recomandare!
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Figura 5-19: Scema generală a unui sistem de ventilare (Sursa: www.aereco.ro) 

Controlul parametrilor de funcționare și performanță, posibilitatea recuperării energeti-
ce prin intermediul schimbatoarelor de căldura, eficiența economică și ambientală, sunt 
caracteristicile principale ale sistemelor de ventilatie controlată, din ce în ce mai reco-
mandată în obiectivele nou construite. 

O asemenea instalatie moderna si eficienta este compusă, în principal, din unul sau 
mai multe ventilatoare, prize exterioare de aer proaspăt, prize de întroducere controlată 
a aerului  în încăpere, prize de exhaustare, schimbator de căldură, conducte de traseu, 
senzori parametrali (temperatura, umiditate, prezență gaze, continut oxigen etc). 

Ventilarea hibridă este o ventilare naturală la care au fost introduse şi mijloace meca-
nice de vehiculare a aerului, care intră însă în funcţiune numai atunci când diferenţele 
de presiune create de factorii naturali sunt insuficiente pentru realizarea debitului de 
aer necesar. 

 

Principalele avantaje ale sistemelor de ventilare sunt prezentate în figura 5-20.  

Deasemenea după cum au fost clasificate instalaţiile de ventilare în figura 3-1, în 
funcţie de volumul spațiului ventilat ventilarea poate fi locală, generală sau combinată. 

Instalaţiile de ventilare mecanică locală acționează asupra sursei dedegajare, aspi-
rând aerul din jurul sursei, preluând substanțele nocive, înainte ca acestea să pătrunda 
în încăpere. Echipamente folosite la instalaţiile de ventilare locală sunt prezentate în fi-
gura 5-38. 

Acest tip de ventilare se recomandă mai ales pentru clădirile existente unde 
au fost proiectate sisteme de ventilare naturală dar care respectiv nu fac faţă 

cerinţelor pentru confortul ambiental şi nu există posibilitatea montării unei 
instalaţii de ventilare mecanică. Pentru clădirile publice acest tip de ventilare 
poate fi realizat prin montarea la capetele canalelor de ventilare naturală prin 

aspiraţie a unor grile dotate cu ventilator mecanic care fie se conectează 
manual fie se conectează automat atunci când creşte umiditatea şi 

concentaţia de bioxid de carbon. Exemple de astfel de grile sunt prezentate în 
figura 41.

Recomandare!
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Instalaţiile de ventilare mecanică generală sunt alcătuite de obicei din două instala-
ții: o instalație pentru întroducerea aerului proaspăt și o instalație pentru evacuarea ae-
rului viciat. În practică există situații când ventilarea se realizează cu o singură instala-
ție, fie de întroducere, fie de evacuare. Instalațiile pentru întroducerea aerului proaspăt 
îndeplinesc simultan două funcții: o funcție de diluție și o funcție de încălzire cu aer 
cald a încăperilor. Funcția de diluție se realizează prin amestecarea aerului din exterior 
cu aerul viciat din interior. Debitul de aer întrodus din exterior trebuie să fie suficient de 
mare pentru a dilua aerul din interior, astfel încât să rezulte concentrații sub valorile li-
mită admise de normele sanitare. Funcția de încălzire a încăperii se realizează prin în-
călzirea aerului înainte de întroducerea în încăperea ventilată. 

Instalaţiile de ventilare mecanică combinată sunt instalaţiile care folosesc atât venti-
larea locală cât şi cea generală, cân spre exemplu se doreşte aspirarea locală a aeru-
lui, iar refularea se face generală pentru tot volumul încăperii.  

Tabelul 5-1: Comparaţie între performanțele sistemelor de ventilare 

Sistem 
Ventilare 

naturală 

Ventilare hi-
bridă 

Ventilare me-
canică 

Controlul debitului de aer + +++ ++++ 

Debit de aer marit - - ++++ 

Diminuare pierderi energie termi-
ca 

+ + ++++ 

Ventilator eficient energetic ++++ +++ + 

Functionare silentioasa ++++ ++++ + 

Atenuarea zgomotului din tubula-
tura de ventilatie 

+ + ++++ 

Cost redus ++++ ++ + 

Mentenanta simpla ++++ +++ + 

Pericol in cazul defectarii ventila-
torului 

++++ ++++ - 

Discretie si dimensiuni compo-
nente 

++ ++ ++++ 

Locuinte individuale ++ - ++++ 

Locuinte colective ++++ ++++ ++++ 

 

Notă: „-“ nu sunt performanțe; „+ “  performanță mica; „++“ performanță medie; 

„+++“ performanță mare; „++++ “ performanță ridicată/înaltă. 
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Figura 5-20: Avantajele sistemelor de ventilare 

 

 

Elemente componente ale instalațiilor de ventilare 

 

 

1. Ventilatoare - sunt mașini hidraulice folosite pentru vehicularea aerului și gaze-
lor și care realizează o presiune de până la 30 000 Pa (3000 mmH2O).  Clasifi-
carea ventilatoarele este prezentată în figura 28, iar exeple de ventilatoare sunt 
prezentate în figura 5-22. 

•Lipsă consum electric datorat lipsei ventilatorului

• Intreținere simplă sau chiar deloc

•Lipsă posibilitate de control a zgomotului prin 
grile

•Soluție ieftina

•Fără risc de defecțiune (nu există utilaje
alimentate la energie elctrică)

naturală

•Ventilator slab consumator electric

•Debite de aer controlate pe tot parcursul anului

• Intreținere simplă

•Lipsă posibilitate de control a zgomotului prin 
grile

•Risc scazut în cazul defectării ventilatorului

hibridă

•Debite de aer controlate și garantate pe tot 
parcursul anului

•Posibilitatea de a avea creștere brusca a 
debitului de aer vehiculat (bucătărie)

•Atenuare ridicată a zgomotului transmis către 
tubulatura de ventilare

•Repere compacte

mecanică

Principalele elemente ale instalațiilor de ventilare

Ventilatoare
Baterii de 
încălzire a 

aerului

Baterii de 
răcire a 
aerului

Filtre de 
aer

Guri de 
aer

Canale de 
aer şi 
piese 

speciale

Accesorii, 
echipame

nte de 
măsură şi 

control
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Figura 5-21  Clasificarea ventilatoarelor 

 

      

                       a                                  b                                     c 

Figura 5-22:  Exemple de ventilatoare 

a - radial; b - axial; c - cu circulație transversală; 

Clasificarea ventilatoarele radiale în funcţie de mai multe criterii este prezentată în figu-
ra 5-23. 

în funcţie de locul de montare

montat pe 
carcasă

de conductă sau 
canal

de acoperiş de plafon

în funcţie de construcţia lor 

radiale (centrifugale), la 
care aspirația se face 
axial și refularea radial

axiale, la care 
aspirația și refularea 

se face axial

cu circulație transversală, la care aspirația 
se face printr-o parte a rotorului și 
refularea prin altă parte a acestuia 
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Figura 5-23: Clasificarea ventilatoarelor radiale 

 

Un tip special este ventilatorul de conductă la care carcasa melcată este înlocuită cu 
una cilindro-tronconică, refularea acestuia efectuindu-se radial, în partea cilindrică a 
carcasei, aerul fiind apoi preluat în partea tronconică și dirijată axial (figura 5-24 a şi b). 

Tipuri de ventilatoare axiale sunt prezentate în figura 5-24 c, d şi figura 5-25. Datorită 
carcasei mai simple, la parametri egali, ventilatoarele axiale sunt mai ușoare cu circa 
50% decât cele radiale, dar au nivelul de zgomot mai mare și, din acest motiv, utiliza-
rea lor este mai redusă. 

 

 

în funcţie de tipul aspirației 

monoaspirante dublu aspirante

în funcţie de modul de antrenare 

direct cuplate cu cuplaj elastic cu paliere și roți

În funcţie de nivelul de zgomot, sunt:

de uz general, folosite în instalații cu cerințe 
reduse în privința zgomotului

silențioase folosite la instalații cu cerințe 
deosebite în privința zgomotului

în funcţie de domeniul de aplicare, sunt pentru 

gaze calde
transport 

pneumatic
materiale 
abrazive

gaze explozive, 
etc

în funcţie de forma palelor rotorului, sunt cu pale

înclinate înapoi drepte (radiale) înclinate înainte

în funcţie de presiunea realizată

de presiune joasă 
(0...1000 Pa)

de presiune medie 
(1000-3000 Pa)

de presiune înaltă 
(peste 3000 Pa)

Ventilatoarele axiale pot fi montate

în tubulatură în fereastră în perete în acoperiș
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                          a                                                          b                                    

  

                                  c                                                     d 

 

Figura 5-24: Ventilatoare de conductă (tubulatură) (Sursa: www.venti-store.ro)  

a, b – radiale; c, d – axiale. 

   

                   a                                    b                                           c  

http://www.venti-store.ro/
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                   d                                      e                                           f                                                                                       

Figura 5-25: Ventilatoare axiale (surse: www.climatico.ro şi www.roexpo.ro) 

a, b - de fereastră, c, d - de perete; e, f – universale. 

Antrenarea ventilatoarelor axiale se face la fel ca și cea a ventilatoarelor radiale, cupla-
rea directă și cu cuplaj elastic fiind utilizate pentru debite și presiuni mici, iar cea cu cu-
rele trapezodale, pentru debite și presiuni mari (figura 10-14, anexa 3). Ventilatoarele 
pot avea palete fixe sau reglabile și pot fi prevăzute cu dispozitive de reglarea a debitu-
lui. 

Ventilatoare cu curent transversal se utilizează, în mod obișnuit, în componența unor 
utilaje și aparate de climatizare. Ele au un rotor lung, uneori amplasat de ambele părți 
ale axului motorului electric de antrenare, secțiunile de aspirație și de refulare fiind 
dezvoltate pe toată lungimea rotorului, iar caracteristicile ventilatorului fiind direct de-
pendente de lungimea acestuia. 

Ventilatoarele, indiferent de modul de montare (pe fundaţie, platforme, console, etc.) 
trebuie sã fie prevăzute cu dispozitive de amortizare a vibraţiilor, calculate şi executate 
astfel încât să asigure condiţiile corespunzătoare de zgomot şi vibraţii din clădirile unde 
sunt montate (clădiri publice, săli de spectacol, spitale, etc.). 

Ventilatoare de acoperiș (figura 5-26) se utilizează adesea în fabrici și uzine cu dega-
jări importante de căldură. Pot fi folosite și pentru evacuarea aerului de la uscătării, 
WC-uri etc. Montarea se face direct pe placa acoperișului. Aerul de compensație pă-
trunde prin ferestre, uși, porți sau goluri special amenajate. În perioada rece este nece-
sară introducerea controlată a aerului, inclusiv, încălzirea acestuia. Principalele ele-
mente componente sunt: carcasa metalică rezistentă la coroziune, prevăzută cu clape-
tă de închidere pentru perioadele de nefuncționare, ventilator axial (mai rar, radial) cu 
motor de antrenare.  

             

Figura 5-26: Ventilatoare de acoperiș (sursa: www.classventilation.ro) 

Ventilatoarele de plafon (figura 5-27) se utilizează pentru realizarea unei mișcări ac-
centuate a aerului din încăperi, în timpul verii. 

http://www.climatico.ro/
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Figura 5-27: Ventilatoare suspendate de plafon cu 5 și 3 palete 

 

2. Baterii de încălzire a aerului. Bateriile pentru încălzirea aerului sunt elemente 
care intră în componența agregatelor de ventilare-climatizarea și a aeroterme-
lor.  

 

  

Exemple de baterii de încălzire sunt prezentate în figura 5-28. Elementul înălzitor al 
unei baterii de încălzire funcționând cu abur, apă caldă sau fierbinte, poate fi alcătuit 
din țevi din oțel cu aripioare (circulare, pătrate, hexagonale, alte forme), din țevi cu 
bandă spiralată sau din țevi din cupru cu lamele din aluminiu. 

Bateriile cu țevi și aripioare (cele mai răspîndite) se compun din țevi așezate pe un 
rând sau mai multe pe care sunt atașate aripioare. Țevile sunt legate la extremități în 
colectoare comune. Curentul de aer (agentul secundar) traversează țevile cu aripioare 
perpendicular pe axa longitudinală a acestora, iar fluidul încălzitor (agentul primar), 
aburul sau apa caldă, circulă prin țevi. Țevile și aripioarele sunt fie din oțel și supuse 
unei zincări prin imersie sau unei cositoriri electrolitice, fie din cupru și aripioare din 
aluminiu (lamele din aluminiu). Bateriile de încălzire pot fi cu unul sau mai multe rînduri 
de țevi, în fucție de puterea termică ce trebuie atinsă și se pot monta, în funcție de de-
bitul de aer și puterea termică necesară, fie în serie, fie în paralel. 

În funcţie de agentul termic bateriile de 
încălzire pot fi

cu abur
cu apă caldă 
sau fierbinte

cu gaze de 
ardere

electrice
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                            a                                                               b 

Figura 5-28: Baterii de încălzire (sursa: www.calorserv.ro) 

a – cu apă, b – electrice. 

 

3. Baterii de răcire a aerului. Din punct de vedere constructiv, bateriile pentru ră-
cirea aerului sunt identice cu cele de încălzire. Dat fiind ecarturile de temperatu-
ră mai mici decît în cazul încălzirii și pentru a obține efectul de răcire dorit este 
necesră cuplarea bateriilor de răcire sau folosirea tipurilor cu un număr mai ma-
re de rînduri de țevi. Circulația apei este în contracurent și vitezele de circulație 
sunt mai mari (peste 1 m/s) decât în cazul încălzirii, de unde și necesitatea ca 
pompele de circulație să aibă presiuni mai mari. 

4. Filtre de aer. Filtrele de aer sunt elemente ale instalațiilor de ventila-
re/climatizare având funcția de reținere a impurităților solide sau gazoase conți-
nute în aerul atmosferic și recirculat, înaintea introducerii acestuia în încăperile 
supuse ventilării sau climatizării. Filtrarea aerului exterior este utilizată pentru a 
satisface cerinţele de calitate a aerului interior ţinând cont de clasele de calitate 
a aerului exterior.   

 

Clasificare filtrelor de aer având în funcţie de anumite criterii este prezentată în figura 
5-29. 

Filtrele, amortizoarele şi atenuatoarele de zgomot şi alte elemente componente ale in-
stalaţiei de ventilare/climatizare expuse debitului de aer trebuie să fie realizate din ma-
teriale neinflamabile sau tratate cu produse care conduc la încadrarea acestora în ma-
teriale neinflamabile. 
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Figura 5-29: Clasificarea filtrelor de aer 

 

Exemple de filtre sunt prezentate în figura 5-30, iar o descriere mai detaliată este reda-
tă în anexa 3.  

 

 

 

în funcţie de tipul constructiv

înclinate cu tambur
cu derulare 
automată

cu saci

în funcţie de modul de funcționare

statice cu derulare electrice automate

în funcţie de mărimea particulelor filtrate ( dp – diametrul particulei)

grosiere (100 
μm ≤ dp)

normale   (6 μm 
≤ dp  < 100 μm)

fine (1 μm ≤ dp  

< 10 μm)
foarte fine (0,1 

μm ≤ dp  < 1 μm)
absolute (dp  < 
0,1 ... 0,5 μm)

în funcţie de tipul de utilizare 

de unică folosință permanente (care se pot curăți)

în funcţie de modul și locul de amplasare 

verticale/
orizontale

de canal de perete de plafon

în funcţie de materialul filtrant 

metalice din țesătură
cu cărbune 

activ
cu baie de 

ulei
cu fibre 
elastice

Din motive igienice, filtrele din prima treaptă de filtrare nu trebuie să fie 
utilizate mai mult de un an, înainte de curăţare sau înlocuire. Filtrele utilizate în 
treapta a doua sau a treia nu trebuie utilizate mai mult de doi ani, în aceleaşi 
condiţii. Se recomandă, de asemenea, inspectarea vizuală şi monitorizarea 

căderii de presiune în aceste filtre, prin montarea unor manometre diferenţiale 
cu prize în amonte şi aval de filtru, iar la depăşirea pierderii de sarcină maxime 

recomandate pentru curăţare, să se prevadă o metodă de semnalizare 
acustică sau vizuală.

Atenţie!
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                   a                                         b                                          c 

  

                       d                                             e                                 f                                                        

Figura 5-30: Exemple de filtre de aer 

a – din fibră de sticlă cu ramă de carton; b – metalice cu plasă de aluminiu; c – cu saci; 
d – material filtrant tip covor; e, f – circulare cu recuperare de căldură. 

La amplasarea prizei de introducere a aerului exterior, se urmăreşte să se evite intro-
ducerea impurităţilor locale, a ploii sau a zăpezii, în secţiunea filtrului. Pentru a se mi-
nimiza riscul dezvoltării microbilor în filtru, centrala de ventilare trebuie să fie astfel pro-
iectată încât umiditatea relativă în filtru să fie permanent sub 90%, iar cea medie pentru 
trei zile consecutive să fie mai mică de 80% în toate componentele instalaţiei, inclusiv 
filtrul. 

Dacă se prevede un filtru pe aerul recirculat către centrala de ventilare, acesta trebuie 
să aibă minim aceeaşi clasă de filtrare ca şi filtrul de pe circuitul principal al aerului ex-
terior. Pentru protejarea instalaţiei de evacuare a aerului viciat precum şi pentru pro-
tecţia mediului exterior, este necesar un filtru de clasă minimă. Aerul extras din bucătă-
rii trebuie întotdeauna trecut printr-o primă treaptă cu filtru special pentru grăsimi, care 
să poată fi înlocuit şi curăţat cu uşurinţă. Filtrele nu se amplasează în imediata apropie-
re a refulării ventilatorului sau acolo unde distribuţia curgerii în secţiunea transversală 
nu este uniformă (după coturi sau alte piese speciale cu modificarea direcţiei de curge-
re a aerului). Căderea finală de presiune în filtre este calculată şi aleasă de către pro-
ducători ţinând cont de variaţia permisă a debitului de aer, de costul filtrelor pe ciclul de 
viaţă şi de estimarea ciclului de viaţă. Deoarece în încercările de laborator ale filtrelor 
se utilizează un praf-test artificial de granulaţie mare, performanţa filtrului în condiţii 
reale de funcţionare va fi diferită în raport cu eficienţa, capacitatea de reţinere a prafu-
lui şi alte rezultate ale încercărilor de laborator.  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbf9qW36MgCFQeqDgodIlgEcg&url=http://www.ecopur.ro/filtre_metalice.html&psig=AFQjCNEzyeatZBZPby8dmCEjFHLYYvhxPQ&ust=1446233906347180
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Filtrele se înlocuiesc cu atenţie astfel încât să se evite scăparea impurităţilor reţinute şi 
utilizând echipament de protecţie. Filtrele din instalaţiile de ventilare industriale se inci-
nerează în cuptoare speciale pentru a se arde impurităţile reţinute, pentru a se reduce 
reziduurile şi pentru a se recupera energia. Filtrele instalaţiilor de ventilare uzuale, pen-
tru mediul rezidenţial şi terţiar, pot fi eliminate la groapa de gunoi. Instalaţiile de recu-
perare a căldurii se protejează întotdeauna cu un filtru de clasă F6 sau superioară. Uni-
tăţile rotative de recuperare a căldurii trebuie echipate cu elemente care permit curăţa-
rea. Scăpările de aer pe lângă secţiunea filtrului reduc semnificativ eficienţa filtrării de 
aceea este important să se asigure cerinţele de etanşeitate. 

5. Guri de aer. Întroducerea și evacuarea aerului în/din încăperile ventilate se fa-
ce prin intermediul unor dispozitive terminale, uzual denumite „guri de aer”. Gu-
rile de introducere sunt elemente terminale ale circuitului de introducere a aeru-
lui prin care aerul pătrunde în încăpere. Gurile de evacuare sunt elemente prin 
care aerul din încăperi intră în circuitul de evacuare sau prin care este eliminat 
în exterior. Dacă circulația aerului, în sistemul de introducere/evacuare, se face 
mecanic, pentru gurile de aer se folosesc și termenii de guri de refulare, respec-
tiv, aspirație. Dispozitivele plasate între încăperi aflate la presiuni diferite, pentru 
a realiza circulația controlată a aerului, se numesc guri de transfer.  

Fiind plasate în încăpere, gurile de aer, trebuie să răspundă, în plus, unor cerințe de 
ordin estetic dorindu-se o integrare armonioasă a lor în arhitectura încăperii. Este, de 
asemenea, necesar să prezinte rezistență mecanică adecvată poziției de montare în 
încăpere și să poată fi întreținute periodic. 

Există o mare diversitate de dispozitive terminale (guri de aer), concepute astfel încât 
să răspundă cerințelor tehnico-funcționale, estetice, economice și de fiabilitate ale in-
stalațiilor de ventilare și climatizare. 

Cele mai simpre şi uzuale guri de aer sunt grilele de ventilare. Grilele pot fi utilizate 
pentru introducerea sau extragerea aerului și sunt folosite în sistemele de ventilare și 
climatizare, pentru clădiri cu diverse destinații (figura 5-31). Sunt indicate pentru spații 
de birouri, clădiri de locuit, hoteluri, clădiri administrative. Pentru introducere, grilele se 
vor monta de preferinţă pe perete, în apropierea tavanului, favorizând apariţia efectului 
Coandă, dar pot fi montate şi la partea inferioară a încăperii, pe perete, pardoseală, 
contratrepte, etc. Pentru extragerea aerului, grilele se montează de asemenea pe pla-
fon, pe perete sau pe pardoseală. Se pot folosi şi grile montate direct pe plafonul fals. 

Se recomandă ca eficienţa în condiţii reale de funcţionare să nu scadă cu mai 
mult de 5% sub valorile de catalog. Filtrele trebuie înlocuite atunci când 

căderea de presiune atinge valoarea finală stabilită în catalog (specificaţia 
tehnică), sau după următoarele perioade maxime de timp:

- 2000 de ore de funcţionare sau maximum un an, pentru filtrul din 
prima treaptă de filtrare (prefiltrul);

- 4000 de ore de funcţionare sau maximum doi ani, pentru filtrele din a 
doua sau a treia treaptă de filtrare, precum şi pentru cele din instalaţia 
de evacuare şi cea de recirculare (dacă există).

Recomandare!
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                                a                                                     b  

           

                            c                                                             d 

Figura 5-31: Grile de ventilare 

a – rectangulară cu jaluzele drepte; b – rectangulară cu jaluzele înclinate; c – rectangu-
lară cu jaluzele reglabile; d – circulară cu jaluzele înclinate. 

Difuzoarele de tavan/plafon (figura 5-33) pot fi utilizate atât pentru introducerea cât şi 
pentru extragerea aerului. Pentru introducerea unor debite mari de aer în încăperi de 
înălţime medie şi mare, se recomandă difuzoare de plafon cu jet elicoidal. Alegerea 
modelului de difuzor este determinată atât de condițiile de lucru cât și de geometria în-
căperii. 

Duzele de refulare se folosesc pentru introducerea aerului în spaţii largi şi unde este 
necesară o bătaie mare şi o direcţionare a jetului de aer (figura 5-35). Pot fi utilizate as-
tfel în săli de sport, la piscine (cu jet vertical orientat în sus), în hale industriale. 

Fantele sunt dispozitive terminale utilizate pentru introducerea sau pentru extragerea 
aerului. Ele sunt caracterizate printr-un raport mare lățime/înălțime (>10). Se recoman-
dă ca fantele de introducere să fie prevăzute cu deflectoarele care permit orientarea je-
tului (figura 5-36). 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHCl5-86MgCFYemDgodeZYKbA&url=http://kishinev.all.biz/grile-de-ventilare-dospel-europlast-tornado-g159854&psig=AFQjCNHm0VXNsqJCdlLm8UNlAe03P2W2Kg&ust=1446235236068980
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMTXtre86MgCFQOCDwodTmUOYg&url=http://kishinev.all.biz/grile-de-ventilare-dospel-europlast-tornado-g159854&psig=AFQjCNHm0VXNsqJCdlLm8UNlAe03P2W2Kg&ust=1446235236068980
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                             a                                                               b  

 

                                 c                                                            d  

Figura 5-32: Grile higroreglabile (sursa: aereco) 

a – montată în fereastră (vedere generală); b – idem (în secţiune); c – montată pe pe-
rete (vedere generală); d – idem (în secţiune). 

 

 

Figura 5-33. Difuzor de plafon de formă pătrată și circulară 
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                       a                                                           b  

                    

                 c                                                            d 

Figura 5-34: Grile de ventilare cu ventilator pentru ventilarea hibridă  

 (sursa: aereco) 

a –  cu control automat în funcţie de umiditatea relativă; b – idem (secţiune);  c – cu 
control automat  sau/şi manual în funcţie de umiditatea relativă; d – cu control automat 
în funcţie de umiditatea relativă şi concentraţia de bioxid de carbon. 
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Figura 5-35: Duze de refulare 

 

Figura 5-36: Fantă 

Dispozitivele de tip valvă (figura 5-37) sunt recomandate pentru introducerea naturală a 
aerului exterior (de ventilare) în clădirile rezidenţiale şi în şcoli. Pot fi folosite şi pentru 
transferul de aer între încăperi.  

 

 

Figura 5-37: Valvă de aer 

Hotele sunt dispozitive (figura 5-38) folosite în cazul ventilării locale şi se amplasează, 
de regulă deasupra surselor de degajare, dar și lateral sau dedesupt, pentru captarea 
nocivităților direct de la locul lor de degajare, fapt ce exclude răspândirea lor în tot vo-
lumul încăperii. 
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Figura 5-38: Modele de hote de aspiraţie 

Racordarea dispozitivelor de introducere/evacuare de aer se face fie direct la conduc-
tele de aer, fie prin intermediul unei cutii plenum, în funcţie de recomandarea furnizoru-
lui de echipament. Pentru reglarea debitului se folosesc clapete (registre) care asigură 
echilibrarea aeraulică a sistemului, acţionarea acestor elemente este posibilă numai în 
limitele admise de zgomot. 

Pentru introducerea aerului direct în zona ocupată se pot utiliza dispozitive speciale, fi-
xe sau mobile, care să refuleze aer prin piciorul sau spătarul scaunelor, în faţa birouri-
lor, a meselor, etc. în acest caz mobilierul trebuie să fie adecvat. Alimentarea cu aer se 
face prin camere de presiune sau prin conducte. Se por realiza racorduri flexibile care 
să permită poziţionarea dispozitivelor în funcţie de cerinţele personalizate ale utilizatori-
lor. Astfel de soluţii sunt recomandate pentru economie de energie. 

Difuzoarele utilizate pentru circulaţia prin deplasare se recomandă pentru ventilare şi 
răcire în spaţii mari, posibil deschise către un atrium. Se pot integra în arhitectura încă-
perii, la perete, lângă stâlpi, la colţuri. Este o soluţie recomandată pentru economie de 
energie. 

Pentru introducerea aerului în încăperi se pot utiliza şi conducte perforate, din metal 
sau din materiale textile. Toate dispozitivele pentru introducerea, extragerea şi transfe-
rul aerului trebuie să fie agrementate tehnic. 

6. Canale de aer și piese speciale. Canalele de aer servesc la vehicularea aeru-
lui către încăperile ventilate sau climatizate (aer refulat) și dinspre acestea spre 
centralele de ventilare (aer evacuat). Rețeaua de canale este un element im-
portant al unui sistem de ventilare, din punct de vedere atât al costului cât și 
funcțional.  

Materialele utilizate trebuie să aibă următoarele calități: să aibă suprafața netedă, să 
nu atragă praful, să fie ușor de curățat, incombustibile, rezistente la coroziune și usca-
re. 

 

Canalele din tablă din oțel, neagră, grunduită sau zincată reprezintă materialul cel mai 
utilizat. Îmbinarea longitudinală a tablelor se face prin falțuri, mai rar prin sudură. Cana-
lele circulare de lungime mare sunt formate prin spiralare, racordarea făcându-se prin 
manșoane de cuplare, sudare sau flanșe din oțel cornier. 

Canalele instalaţiei de ventilare pot fi

din tablă 
de oţel 

(neagră, 
gruntuită 

sau 
zincată)

din tablă 
de 

aluminiu 
sau aliaje

din 
materiale 
plastice

din 
materile 
textile

din 
materiale 
flexibile

din 
zidărie de 

beton

din 
zidărie de 
cărămidă
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Canalele din tablă din aluminiu au modul de formare, îmbinare, susținere și dimensiuni 
identice cu cele din tablă din oțel. Sunt ușoare, neatacabile de multe fluide. 

Canalele din zidărie utilizate de obicei, pentru tronsoane scurte în instalații de ventilare 
și climatizare. 

Canalele din materiale plastice se confecționează din policlorură de vinil, poliuretan și 
polietilenă. Pot fi de formă circulară sau rectangulară. Îmbinarea se poate face prin su-
dură, flanșe sau mufe. 

Canalele flexibile sunt utilizate de mai mult timp în instalațiile de evacuare, ele sunt, în 
prezent, din ce în ce mai mult folosite în instalațiile de ventilare și climatizare. Diame-
trele lor ating 400 mm și sunt utilizate pentru racordarea la rețeaua de canale a diferite-
lor aparate și pentru derivații. 

7. Accesorii, echipamente de măsură și control. Rețelele de canale conțin o 
serie de accesorii: căciuli de ventilare, deflectoare, jaluzele de suprapresiune, 
capace de vizitare, racorduri elastice, clapete antifoc, etc., necesare la controlul 
și măsurarea debitului și presiunii aerului, la curățirea canalelor, precum și pen-
tru schimbarea direcției curentului de aer, pentru închiderea unor tronsoane de 
canal în caz de incendiu, pentru reglarea debitelor de aer pe diverse trasee. 
Dispozitivele de reglare din aparatele terminale de ventilare se utilizează pentru 
efectuarea unei reglări fine, pentru completarea reglării realizate de un dispozi-
tiv din amonte, montat pe conducta de aer sau în ramificaţii. Aceste dispozitive 
se utilizează pentru realizarea echilibrării aeraulice, la darea în exploatare a in-
stalaţiei. La instalaţiile mari se recomandă utilizarea dispozitivelor automate de 
reglare. Dispozitivele de reglare trebuie să fie alese astfel încât prin închiderea 
lor să nu se depăşească nivelul de zgomot admis în încăpere, se montează în 
amonte, la distanţe cât mai mari de ramificaţii, astfel încât curgerea aerului în 
ramificaţii să nu fie perturbată. Recomandarea este valabilă şi pentru dispoziti-
vele montate în ramificaţii, în amonte de aparatele terminale de introducere. 
Clapetele de tip fluture servesc la reglarea iniţială  pentru echilibrarea debitelor 
de aer în instalaţie şi care rămân fixate în poziţia de regalare pe toată durata de 
exploatare a instalaţiei. Toate dispozitivele de reglare se montează astfel încât 
organele de comandă ale elementelor mobile să poată fi acţionate cu uşurinţă, 
manual sau automat. Pentru reglarea, verificarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de reglare montate în conducte cu dimensiuni mari sau în camerele de aer, se 
prevăd uşi etanşe de acces.  

Ramele cu jaluze de suprapresiune, care se montează în elementele de construcţie ex-
terioare precum şi la gurile de evacuare, vor avea jaluzele ce oscilează liber pe axele 
lor şi vor fi astfel executate şi prelucrate încât să asigure deschiderea lor sub acţiunea 
forţelor create de o suprapresiune de 5 Pa. Ele vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc. 

În instalaţiile de ventilare şi climatizare se prevăd capace de vizitare pentru control şi 
curăţare. Capacele de vizitare se montează pe tronsoane drepte de conductă, în locuri 
accesibile astfel încât să facă posibile intervenţiile în interiorul conductei, în porţiunile 
necesare. Capacele de vizitare vor fi prevăzute şi executate astfel încât să fie etanşe şi 
robuste pentru a nu se deforma după demontarea şi remontarea lor şi să fie rezistente 
la acţiuni de coroziune sau eroziune, în aceeaşi măsură ca şi materialul conductei de 
aer pe care sunt montate. 

Racordurile între conductele de aer şi echipamentele cu elemente în mişcare (ventila-
toare, aparate de climatizare, etc.) se realizează prin intermediul unor elemente elasti-
ce care să împiedice transmiterea vibraţiilor mecanice către conductele de aer. 
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Clapetele antifoc se prevăd pentru a împiedica propagarea focului prin conducte de aer 
şi se montează în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice specifice referitoare la 
securitatea la incendiu a construcţiilor şi ale prezentei reglementări tehnice. Ele pot fi 
acţionate acţionate de elemente fuzibile, electromagneţi sau motoare electrice. 

Locul și tipul acestor accesorii se precizează prin proiect și trebuie executate conform 
acestuia pentru a putea realiza reglarea instalației, precum și pentru interveții ulterioa-
re. 

5.3 Instalaţii de climatizare/condiţionare 

Instalaţiile de climatizare sau de condiţionare a aerului trebuie să asigure menţinerea 
parametrilor aerului, din încăperile deservite, în limite dinainte prescrise, în tot timpul 
anului, indiferent de variaţia factorilor meteorologici, de gradul de ocupare a încăperilor, 
cu alte cuvinte, indiferent de modificarea sarcinilor termice (de încălzire, de răcire) şi de 
umiditate. Ele au rolul de a asigura condiţiile de confort termic în clădirile social-
culturale, administrative, de locuit etc, sau de a asigura parametrii necesari ai aerului 
interior (temperatură, umiditate relativă) în cazul instalaţiilor de condiţionare tehnologi-
că, în acelaşi timp trebuie să se asigure introducerea de aer proaspăt necesar diluării 
noxelor degajat de ocupanţi (funcţia de ventilare). Deoarece sarcinile termice şi de 
umiditate ale încăperilor se modifică permanent şi în limite largi, iar parametrii micro-
climatului trebuie menţinuţi constanţi, rezultă că aerul tratat, introdus în încăperi, trebu-
ie să aibă permanent (în tot timpul anului) parametri variabili. Ca urmare, aerul trebuie 
tratat într-un aparat (agregat) unde suferă o suită de 4 procese termodinamice simple 
(încălzire, răcire, uscare, umidificare), într-o anumită ordine. Pentru realizarea acestei 
tratări este necesară şi o instalaţie de reglare automată, aferentă, care să menţină 
temperatura şi umiditatea relativă la valorile prestabilite. Concomitent, instalaţiei de 
climatizare i se atribuie şi funcţiunea de economisire a energiei, motiv pentru care, 
adesea, se intercalează un recuperator de căldură.   

Instalaţiile ale căror agregate de tratare a aerului suferă numai două sau trei procese 
termodinamice simple poartă denumirea de instalaţii de climatizare parţială. Foarte 
adesea, instalaţiile de climatizare parţială sunt desemnate (mai ales de către comerci-
anţi) drept instalaţii de climatizare, ceea ce nu este corect. 

Elemente componente ale instalațiilor de climatizare/condiţionare 

Elementele componente ale instalaţiilor de climatizare sunt în mare măsură aceleaşi ca 
şi pentru instalaţiile de ventilare excepţie făcând centrarele de climatizare şi unele 
echipamente adăugătoare. 

Centralele de climatizare/condiţionare reprezintă încăperea în care se montează echi-
pamentul. Amplasarea centralei în clădire trebuie făcută astfel încât să faciliteze prelu-
area ușoară a aerului exterior. Priza de aer proaspăt, dacă este posibil, să fie plasată 
pe o suprafață umbrită. Canalele de refulare și evacuare să fie pozate unul lîngă altul 
pentru a utea intercala un recuperator de căldură. Pentru toate ventilatoarele, pompele, 
mașinile frigorifice se iau măsuri de împiedicare a transmiterii zgomotului și vibrațiilor. 
Fiecare instalație trebuie să fie prevăzută cu un racord de evacuare a apei de conden-
sație. 

La clădirile publice, civile când încăperile ventilate şi climatizate au restricţii privind ni-
velul de zgomot, centrala de ventilare/climatizare se amplasează la subsol, în încăperi 
anexe, într-o clădire separată, sau pe acoperiş. 

Dimensiunile centralelor de ventilare sau climatizare se stabilesc ţinând seama de ga-
baritele utilajelor şi spaţiile libere necesare pentru montarea, racordarea, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea acestora. Încăperea sau spaţiul pentru centrala de ventilare 
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tebuie să fie uşor accesibile, cu uşi şi scări de acces care să permită transportul maşi-
nilor, utilajelor, elementelor demontabile sau a modulelor. Accesul în centrală se reali-
zează direct din exterior sau din încăperi cu risc mic de incendiu, sau prin coridoare 
comune de acces la instalaţii utilitare, în conformitate cu reglementările tehnice referi-
toare la securitatea la incendiu a construcţiilor. Uşile de acces se vor deschide spre ex-
teriorul centralei. 

Priza de aer pentru introducerea aerului exterior va fi poziţionată astfel încât aerul in-
trodus în instalaţie să fie, în măsura posibilităţilor: curat, uscat şi umbrit. 
Evacuarea în exterior a aerului din instalaţiile de ventilare/climatizare trebuie să fie fă-
cută astfel încât să se minimizeze riscurile asupra sănătăţii oamenilor sau efectele ne-
gative ce pot fi cauzate clădirii, ocupanţilor sau mediului. 
Dispunerea prizelor de introducere a aerului şi a gurilor de evacuare trebuie făcută de 
asemenea conform reglementărilor şi recomandărilor vizând securitatea la incendiu a 
elementelor de construcţie şi a reglementărilor de izolare acustică. 

După cum am specificat instalațiile de climatizare utilizează practic aceleași elemente 
componente ca instalațiile de ventilare, diferența constă în aplicarea unui proces mai 
complex de tratare a aerului, respectiv și citeva elemente adăugătoare ca: agregate de 
răcire a aerului și camere de pulverizare. 

Camerele de pulverizare – sunt schimbătoare de căldură în care aerul supus tratării es-
te pus în contact direct cu apa și unde are loc un schimb de căldură și masă. Apa de 
tratare este introdusă în camere de pulverizare prin pulverizare mecanică sau pneuma-
tică.  

Tratarea complexă a aerului se realizează în agregate sau centrale de tratare (figura 5-
39), realizate din schimbătoare de căldură şi de masă. Pentru a fi adus la parametrii cu 
care să poată fi introdus în spaţiul necesar de a fi condiţionat, aerul suferă o succesiu-
ne de transformări elementare. Modul de tratare a aerului se alege în funcţie de condiţii 
particulare (parametrii aerului din interior şi exterior, regimul de lucru al încăperii clima-
tizate, sursa de frig disponibilă, costuri, posibilităţi de reglare şi automatizare). Dimen-
sionarea aparatelor componente ale agregatului sau centralei, se realizează conside-
rându-se atât regimul de funcţionare pe timp de vară cât şi cel pe timp de iarnă. 

Figura 5-39: Centrală pentru tratarea și condiționarea aerului (sursa: Wolf) 

 

Aparate de răcire, climatizare parțială și climatizare totală 

Ţinând cont că producerea frigului este destul de costisitoare, adesea sunt folosite uti-
laje sau microcentrale care să deservească o încăpere sau un grup mai mic de încă-
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peri aflate în nemijlocita apropiere una de alta. Acest lucru se face pentru a evita tras-
portarea aerului prin canale la distanţe mari fapt ce condiţionează scurgeri de aer cli-
matizat sau schimbarea paraterilor lui.  Clasificarea aparatelor de răcire şi climatizare 
este prezentată în figura 5-40.  Aparatele de răcire se utilizează pentru răcirea încăpe-
rilor vara. O reglare a umidității relative nu este posibilă, însă are loc o dezumidificare 
importantă când agentul de răcire are temperatură scăzută. Aparatele se execută sub 
formă de module sau monobloc. 

Cele mai frecvent întâlnite aparate sunt prezentate mai jos. 

Aparate de fereastră – au dimensiuni mici, având mașina friorifică înglobată și se folo-
sesc la ventilarea (în foarte mică măsură) și răcirea unei singure încăperi (figura 5-41). 
Montarea se face în fereastră, în parapet sub fereastră, într-un perete exterior. Într-o 
carcasă se găsesc: un compresor, ermetic cu freon, două ventilatoare, un condensator 
răcit cu aer exterior, un vaporizator, un tub capilar și echipamentul electric și de auto-
matizare. Se produc mai multe feluri cu motoare electrice de 0,8...3 kW având sarcini 
de răcire de 2...8 kW. Racordarea electrică este monofazică. Debitul de aer vehiculat 
este de la 300 la 1000 m3/h. 

Aparate de încăpere - pot fi fixe sau mobile și se folosesc fie numai la răcirea încăperi-
lor fie și la răcirea și încălzirea lor. Cele fixe sunt, în majoritatea cazurilor, aparate de 
tip split, compuse dintr-o unitate interioară și o unitate exterioară (figura 5-42) care se 
montează pe peretele exterior al încăperii sau se așează pe un planșeu. 
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Figura 5-40: Clasificarea aparatelor de răcire, climatizare şi condiţionare 

• aparate cu mașină frigorifică înglobată

• aparate cu mașină frigorifică amplasată 
separat (sistem split)

în funţie de felul răcirii 

• aparate de climatizare pentru tot anul;

• pentru iarnă

• pentru vară, cu reglarea temperaturii și 
umidității

în funţie de modul de 
tratare a aerului

• aparate de climatizare cu refularea 
directă a aerului în încăpere

• aparate de climatizare cu racordarea la 
tubulatura de ventilare

în funţie de felul 
racordurilor aerului

• aparate de climatizare în scopuri de 
confort, care trebuie să asigure tot timpul 
anului o temperatură interioară de 
20...25 0C și o umiditate relativă de 
40...50%

• aparate de climatizare în scopuri 
tehnologice care, în funcție de cerințele 
de producție, trebuie să asigure o 
anumită climă

în funţie de destinație

• aparate de climatizare de fereastră sau 
de încăpere

• dulapuri de climatizare

• aparate de climatizare

• aparate de climatizare de tip casetă

• centrale de climatizare

• aparate de climatizare de tip acoperiș

• aparate de climatizare pentru locuințe

în funţie de mărime și 
tipul construtiv

• aparate încălzite electric

• cu gaze

• cu combustibil lichid

în funţie de tipul energiei
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Figura 5-41: Aparat de fereastră 

            

                                        a                                             b  

              

                                        c                                                      d  

 

                                         e                                                       f  

Figura 5-42: Aparate de încăpere 

a şi b – mobile de pardoseală (sursa: www.energeia.ro şi Dolce Clima); c – de tip split, 
unitatea interioară fixă montată pe perete; d - de tip split, unitatea exterioară fixă mon-
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tată pe peretele exterior în dreptul ferestrei; e - de tip split, unitatea interioară fixă mon-
tată pe plafon; f - de tip split, unitatea interioară fixă montată în plafon fals. 

Climatizarea locală cu agent frigorific se realizează cu sisteme de tip split şi se poate 
utiliza la clădiri de locuit, în clădiri de birouri cu număr redus de încăperi. Unităţile inte-
rioare se vor amplasa astfel ca jetul de aer să nu deranjeze ocupanţii. Clădirile ce se 
climatizează cu aparate locale trebuie să aibă posibilitatea de amplasare a unităţilor 
exterioare. Unităţile exterioare se vor amplasa pe cât posibil pe faţade puţin însorite şi 
unde aspectul estetic nu este important. Pentru reducerea numărului de unităţi exteri-
oare se pot utiliza aparate de tip multisplit. 

Pentru încăperi mari se pot utiliza aparate de tip split cu disponibil de presiune impor-
tant pe partea de aer şi la care se pot monta conducte de aer şi guri de introduce-
re/extracţie. 

 

Ventiloconvectoare – pot funcționa în regim de recirculare sau cu aer amestecat (figura 
5-43). La amplasarea ventiloconvectoarelor va ţine cont de: arhitectura clădirii; posibili-
tăţile de alimentare cu agent termic, nivelul de zgomot admis în încăperile climatizate, 
posibilităţile de evacuare a condensului. 

 

 

Ventiloconvectoarele carcasate se pot amplasa în încăperi unde nu există spaţiu sufi-
cient în tavanul fals şi unde există parapet cu o înălţime suficientă pentru a masca ven-
tiloconvectoarele. Se va evita utilizarea ventiloconvec-toarelor carcasate în spaţiile cu 
deschideri mari, montate pe pereţii exteriori ai clădirii, unde acestea nu pot realiza o 
distribuţie uniformă a aerului tratat. Pentru aceste spaţii se vor utiliza ventiloconvectoa-
re necarcasate, cu disponibil de presiune suficient pentru ca distribuţia aerului să se 

Aparatele de tip split 
pot fi

monosplit (1 unitate 
exterioară +1 unitate 

interioară)

dual split (1 unitate 
exterioară + 2 unități 

interioare)

multisplit (1 unitate 
exterioară + 3 sau 4 

unități interioare)

Sistemul de climatizare cu ventiloconvectoare se poate utiliza la încăperi cu 
înălţimea de 2,5 - 5 m cu destinaţia de: blocuri de locuinţe, vile, hoteluri, 
spitale, restaurante, cofetării, braserii, bănci, săli de şedinţe, discoteci, 

amfiteatre, laboratoare, clădiri administrative, industria de mecanică fină, 
aeronautică, electronică.

Recomandare!

Trebuie evitată utilizarea ventiloconvectoarelor în încăperi cu sarcini termice 
mari (peste 23 W/m3), umiditate de peste 80 %, praf sau noxe precum şi în 
săli cu cerinţe acustice deosebite (teatre, cinematografe, opere, filarmonici, 

săli de înregistrare audio-video, etc.). 

Atenţie!
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facă printr-o reţea cu guri de aer. Recircularea aerului se va face prin guri racordate la 
aspiraţia ventiloconvectorului; nu este admisă aspiraţia directă din tavanul fals.  

Evacuarea condensului se va face prin conducte proprii de evacuare; la racordarea lor 
trebuie să nu existe posibilitatea pătrunderii gazelor din sistemul de canalizare, în în-
căperi. Diametrul minim folosit va fi de 32 mm. Conductele de evacuare a condensului 
nu vor fi izolate termic. Alimentarea cu agent termic se va face în sistemul cu două sau 
patru conducte. 

 

Figura 5-43: Ventiloconvectoare 

Alegerea ventiloconvectoarelor se va face astfel încât să se asigure integral necesarul 
de căldură şi de frig al încăperii sau a zonei climatizate din clădire. 
  

 

Aparate de climatizare de tip dulap – includ într-o carcasă de 
forma unui dulap (figura 5-44) toate elementele necesare tra-
tării aerului, vehiculării aerului precum și echipamnetul elec-
tric și de automatizare. Ele se produc pentru debite de aer 
mai mari, până la circa 40.000 m3/h. Sunt dulapuri de climati-
zare cu mașina frigorifică înglobată la care condensatorul es-
te răcit cu apă sau aer și, mai rar, cu răcire mixtă (apă+aer). 
Unel dulapuri de climatizare au încorporat și un recuperator 
de căldură cu plăci de tip aer-aer. Există, de asemenea du-
lapuri de climatizare fără mașină frigorifică. Dulapul de clima-
tizare poate refula aer liber în încăperea deservită sau poate 
fi racordat la o rețea de canale    

Figura 5-44: Dulap  de climatizare (surs: Clint) 

Centrale de climatizare de acoperiș – se realizează ca unități 
independente, complet finisate, destinate amplasării pe acoperișurile clădirilor, prevă-
zute să servească ani îndelungați (figura 5-45). Ele nu necesită spații închise pentru 

Ventiloconvectoarele trebuie să asigure

debitul de aer exterior 
necesar pentru 

încăperile care nu au un 
sistem de introducere 
independentă de aer 

proaspăt

reglarea temperaturii 
aerului interior pentru 

fiecare încăpere în parte

un nivel de zgomot 
corespunzător destinaţiei 

încăperii
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amplasare de aceea sunt întîlnite și sub denumirea de centrale de climatizare de aco-
periș. Ele conțin toate lementele necesare tratării complexe a aeului, filtrării și vehiculă-
rii. În plus, au încorporate mașina frigorifică și tabloul de comandă și automatizare. Se 
execută pentru debite de aer medii și mari și puteri de încălzire și răcire corespunză-
toare. 

 

Figura 5-45: Centrală de acoperiș (sursa: www.tecnoclima.com) 
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6 Etapele de proiectare, realizare şi exploatare a instalaţiilor IVCC 

Pentru realizarea şi folosirea unei instalaţii IVCC se parcurg câteva etape succesive 
descrise în figura 6-1 

 

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei, care poate fi:

realizată de 
personal propriu

realizată de companie cu 
exploatare permanentă

realizată de companie cu exploatare 
de scurtă durată

realizată de companie cu 
exploatare la necesitate

Recepţia instalaţiei, compusă din următoarele:

punerea în funcţiune şi 
încercarea instalaţiei

reglarea 
instalaţiei

verificarea 
parametrilor instalaţiei

recepţia propriu-zisă, cu 
semnarea actelor necesare

Montarea instalaţiei

compania care va monta instalaţia numeşte un manager de proiect care răspunde 
de toate lurările efectuare şi ţine legătura cu beneficiarul

Proceduri de Achiziţie Publică, compuse din:

publicare în “Buletinul Achiziţiilor 
Publice” anunţul pentru licitaţie

organizarea 
licitaţiei

semnarea contractelor 
de achiziţie

Avizarea

beneficiarul se adresează verificatorilor de proiecte pentru a aviza proiectul şi 
devizele de cheltuieli

Elaborarea devizelor de cheltuieli

elaborarea devizele de cheltuieli se face conform proiectului şi împreună cu 
beneficiarul sunt aprobate mijloacele financiare disponibile

Proiectarea instalaţiei, care poate fi realizată de:

instituţie de proiectare companie autorizată pentru proiectare

Eraborarea sarcinii de proiectare

beneficiarul elaborează sarcina necesară pentru iniţierea etapei de proietare



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 83 

Figura 6-1: Etapele de proiectare, realizare şi exploatare a instalaţiilor IVCC 

Beneficiarul înaintează în scris o cerere privind solicitarea serviciilor, cu specificarea 
instalaţiilor de care are nevoie. Cererea poate fi înaintată unei instituţii de proiectare 
sau unei companii autorizate în domeniul proiectării sistemelor IVCC. După privirea 
răspunsului la cerere beneficiarul elaborează sarcina tehnică necesară pentru iniţierea 
etapei de proietare. Un exemplu de sarcină este prezentat în anexa 5. După caz insti-
tuţia de proiectare sau compania poate să ofere un exemplu de sarcină cu cerinţele 
minime necesare. Deasemenea în cazul în care clădirea nu dispune de planuri ale clă-
dirii sau dacă se proiectează instalaţii mai complexe unde sunt necesare mai multe da-
te iniţiale, atunci sarcina tehnică se face împreună cu proiectantul. 

După aceasta instituţia de proiectare sau compania autorizată în domeniul proiectării 
sistemelor IVCC elaborează proiectul/proiectele instalaţiei. În cazul construcţiilor noi de 
obicei proiectul instalaţiei este realizat de o instituţie de proiectare, iar pentru con-
strucţiile vechi proiectul poate fi realizat atât de o instituţie de proiectare cât şi de com-
panii autorizate pentru proiectare, care nemijlocit prestează şi servicii de vânzare a ma-
terialelor şi utilajului necesar cât şi serviciile de montare. 

Următoarea etapă, care poate fi considerată ca parte a etapei de proiectare, constă în 
elaborarea devizelor de cheltuieli unde împreună cu beneficiarul sunt aprobate mijloa-
cele financiare disponibile. Devizele pot fi elaborate de instituţia/compania care a ela-
borat proiectul sau pot fi elaborate de compania care va monta instalaţia. 

După aceasta beneficiarul se adresează verificatorilor de proiecte licenţiaţi pentru a 
aviza proiectul şi devizele de cheltuieli. Dacă sunt depistate careva erori, atunci insti-
tuţia de proiectare sau compania sunt obligate să remedieze aceste erori până la 
obţinerea avizului pozitiv. 

Următoarea etapă reprezintă procedurile de achiziţie publică, unde beneficiarul înai-
tează spre publicare în “Buletinul Achiziţiilor Publice” anunţul pentru realizarea licitaţie 
pentru lucrările de construcţie a instalaţiei, după care organizează licitaţia. După de-
semnarea ofertei câştigătoare, următorul pas este semnarea contractelor de achiziţie, 
unde beneficiarul trebuie să achite un avans de 10% din costul total al proiectului. 

După parcurgerea etapelor care ţineau mai mult de documentaţie, următoarea etapă 
presupune purcedere nemijlocită la lucrările de construcţie-montare a instalaţiei. Com-
pania de prestare a serviciilor numeşte un manager de proiect care răspunde de toate 
lucrările efectuare şi tine legătura cu beneficiarul. În cazul apariţiei unor modificări, 
acestea sunt analizate cu beneficiarul. 

Când sunt finalizate lucrările de montare următoarea etapă este recepţia instalaţiei, ca-
re cuprinde următoarele etape succesive: punerea în funcţiune şi încercarea instalaţiei, 
reglarea instalaţiei, verificarea parametrilor instalaţiei şi respectiv semnarea actelor de 
primire-predare. Aceste etape trebuiesc îndeplinite de compania care a realizat insta-
laţia (dacă are licenţă în domeniul punerii în funcţiune) sau de o altă companie (firmă) 
licenţiată în acest domeniu. Beneficiarul trebuie să delegheze o persoană care va asi-
gura exploatarea instalaţiei (responsabilul tehnic) şi să urmărească ca această etapă 
să se realizeze calitativ. Pentru realizarea acestei etape se formează o comisie com-
pusă din cel puţin 4 persoane din care fac parte: managerul de proiect, beneficiarul, 
responsabilul tehnic care va avea grijă de exploatarea instalaţiei, proiectantul instalaţiei 
etc. La această deasemenea sunt îndepărtate de către compania care montează insta-
laţia toate erorile şi neajunsurile până la recepţia finală, adică la semnarea procesului 
verbal. 

Ultim etapă este este utilizarea instalaţiei conform destinaţiei. Această etapă este com-
pusă la rândul ei din mai multe acţiuni care apar de la caz la caz, de la instalaţie la in-
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stalaţie. O acţiune firească este exploatarea şi întreţinerea instalaţiei, acţiune care tre-
buieşte întreprinsă pentru o bună funcţionare a instalaţiei. Exploatarea şi întreţinerea 
instalaţiei poate fi realizată de personal tehnic propriu instituţiei publice sau de compa-
nii autorizate din domeniu (de regulă compania care a montat instalaţia, dar nu este 
exclus şi altă companie). Alegerea modului de exploatare se face în funcţie de comple-
xitatea instalaţiei, deţinerea sau nu de către instituţia publică a unui responsabil tehnic 
bine instruit şi nu în ultimul rând a posibilităţii de achitare unei companii pentru servicii 
de exploatare şi întreţinere. 

De regulă exploatarea şi întreţinerea instalaţiei poate fi realizată astfel: 

 Realizată de personal propriu; 

 Realizată de companie cu exploatare permanentă; 

 Realizată de companie cu exploatare de scurtă durată; 

 Realizată de companie cu exploatare la necesitate. 

 

 

 

Exploatarea şi întreţinerea de către personal propriu poate fi făcută în cazul 
instalaţiilor mai simple şi mai puţin complexă (de exemplu instalaţii nu prea 
complexe de încălzire şi ventilare). Deasemenea pentru aceste instalaţii se 
poate opta pentru exploatarea şi întreţinerea realizate de campanie, putând 
opta pentru contracte de exploatare de scurtă durată sau la necesitate (în 
cazul unor defecţiuni, revizii periodice sau pregătirea pentru perioada de 

folosire după o perioadă de repaos). 

Pentru instalaţii mai complexe (cum ar fi cele de climatizare, condiţionare sau 
cuplarea mai multor instalaţii într-un sistem, cu diferite regimuri, tehnologii şi 

utilaje moderne etc) se recomanda ca exploatarea şi întreţinerea să se 
realizeze de o companie cu specialişti bine pregătiţi. Aceste instalaţii necesită 
întreţinere periodică la intervale de timp nu prea mari (de exemplu în fiecare 

lună sau o dată la câteva luni). Deasemenea în acest caz conform contractului 
cu compania poate fi solicitat şi servicii de asistenţă tehnică 24/24 ore în caz 

de avarii sau refuz.

Recomandare!

În cazul când se opează pentru exploatare şi întreţinere de către personal 
propriu, termenul de garanţie se rezumă doar la utilaj, nu şi la întreaga 

instalaţie. Dacă se întâmplă careva avarii şi defecţiuni şi se depistează că 
cauza a fost exploatarea şi întreţinerea incorectă, atunci compania care a 

montat instalaţia este în drept să nu ia în consideraţie certificatele de garanţie 
a utilajului.

Atenţie!
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7 Punerea în funcțiune și recepția instalaţiilor IVCC 

Punerea în funcţiune, recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de încălzire, ventila-
re şi climatizare constitue ansamblul de activităţi prin care instalaţiile realizate se dau în 
folosinţa beneficiarului. 

Punerea în funcţiune a unei instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare este un an-
samblu de operaţii tehnice care are drept scop verificarea şi realizarea corespondenţei 
dintre instalaţia realizată şi proiect, în ceeace priveşte funcţiunile şi performanţele 
acestei. 

Punerea în funcţiune se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 

 

7.1 Punerea în funcţiune a instalației  

 

 

Controlul instalaţiei 

Se vor efectua următoarele categorii de operaţii de control: 

 Controlul de bună execuţie a instalaţiei; 

 Verificări ale elementelor componente a instalaţiei. 

operații de 
pregătire

controlul 
instalației

pornirea 
instalației

reglarea 
instalației

probe

Operaţii de pregătire

luarea la 
cunoştinţă a 
proiectului şi 

însuşirea lui de 
către personalul 

de punere în 
funcţiune

inspectarea 
instalaţiei realizate 

şi constatarea 
accesibilităţii 
punctelor de 
măsură şi a 

organelor de reglare

stabilirea 
programului 
operaţiilor de 

punere în 
funcţiune a 
instalaţiei

pregătirea 
aparatelor de 

măsură şi control 
necesare 

operaţiilor de 
verificare a 
instalaţiei

luarea la 
cunoştinţă a 
proiectului şi 

însuşirea lui de 
către personalul 

de punere în 
funcţiune
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Verificarea calităţii execuţiei se face pe baza actelor normative referitoare la verificarea 
calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor, urmărindu-se îndeplini-
rea cerinţe esenţiale de calitate. 

 

Figura 7-1: Cerinţe esenţiale de calitate 

Controlul de bună execuţie cuprinde

verificarea 
corespondenţei 

cu proiectul

verificarea 
calităţii 

execuţiei

verificarea 
conformităţii 

cu 
reglementăril

e tehnice

verificarea 
conformităţii 
cu normele 

de protecţie a 
muncii şi de 
securitate la 

incendiu

controlul 
existenţei 

tuturor 
documentelor 

necesare 
funcţionării

Verificarea corespondenţei cu proiectul se referă la

alcătuirea 
instalaţiei, 

constatându-se 
echiparea şi 

poziţia 
elementelor în 

cadrul 
instalaţiei

geometria 
instalaţiei, 

constatându-se 
dimensiunile 

conductelor de 
ap[, aer, ale 

gurilor de aer, 
ale 

dispozitivelor 
de reglare

caracteristicile 
funcţionale ale 
echipamentului 

(debite, 
presiuni, viteze 

ale aerului, 
puteri termice 

etc)

termoizolarea 
conductelor şi 

aparatelor

protecţia 
anticorosivă a 
elementelor 
instalaţiei

existenţa 
racordurilor la 

utilităţi (energie 
electrică, 

agenţi termici, 
apă, 

canalizare)

existenţa 
elementelor de 
automatizare 
prevăzute prin 

proiect

economie de energie şi 
izolare termică

siguranţă în exploatare

securitate la incendiu

igienă, sănătate şi mediu

protecţie împotriva 
zgomotului

rezistenţă mecanică şi 
stabilitate

http://www.rs.ro/
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Pentru verificarea conformităţii cu reglementările tehnice se vor utiliza actele normative 
specifice în vigoare referitoare la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de 
încălzire, ventilare şi climatizare.  

Verificarea modului de îndeplinire de către instalaţie a prevederilor privind securitatea 
la incendiu se va face pe baza reglementărilor tehnice specifice în vigoare. 

Verificarea elementelor componente ale instalaţiilor de încălzire, ventilare/climatizare 
urmăreşte să evidenţieze dacă acestea au fost corect montate şi dacă sunt eficace.    

Procedurile privind controlul calităţii execuţiei lucrărilor, pe tipuri de elemente, sunt date 
în actele normative specifice referitoare la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de in-
stalaţii aferente construcţiilor. 

 

Figura 7-2: Elementele verificate ale instalaţiilor de încălzire 

 

 

cazane

instalaţia de 
alimentare cu 
combustibil
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Figura 7-3: Elementele verificate ale instalaţiilor de ventilare şi climatizare/condiţionare 

Descriere detaliată a verificărilor echipamentelor instalaţiilor IVCC (conform [13] şi [14]) 
este prezentată în anexa 6.   

 

 

Înaintea de pornirea instalaţiei de ventilaţie şi climatizare se iau următoarele măsuri: 

 Protejarea sau îndepărtarea din calea aerului a elementelor de automatizare 
susceptibile a se defecta prin murdărire cu praf; 

 Demontarea elementelor filtrante; 

 Golirea instalaţiilor de apă pentru evitarea îngheţului la bateriile de încălzire şi la 
camerele de pulverizare (în sezonul rece). 

 

Pornirea instalaţiei de încălzire se face după verificarea umplerii, verificarea instalaţiei 
de ardere şi efectuarea operaţiilor pregătitoare: 

 Controlul poziţiei deschis a şibărelor pe canalele de fum ale cazanelor (in situaţia 
in care acestea există); 

 Controlul poziţiei inchis a clapetei de explozie şi a uşii de curăţire de pe canalul 
de fum; 

 Controlul poziţiei deschis a uşilor de admisie a aerului secundar in focar, dacă 
este cazul; 

 Deschiderea armăturilor cazanelor şi a pompelor care vor intra in funcţiune. 

 

Descriere detaliată a pornirii instalaţiilor IVCC (conform [13] şi [14]) este prezentată în 
anexa 7.  

7.2 Reglarea instalației 

 

 

Reglarea la punerea in funcţiune se face in scopul realizării parametrilor proiectaţi ai 
instalaţiilor.  

La instalaţiile de încălzire după umplerea instalaţiei se procedează la reglarea tempe-
raturii şi/sau debitului de agent termic, in raport cu sarcina termică. După o zi de 
funcţionare se verifică dacă temperaturile agentului termic sunt conform graficului de 
reglare, iar debitul are valoarea prevăzută in proiect şi apoi, dacă este necesar, se face 
reglarea. 

Pornirea instalaţie

prima pornire
pornirea în sarcină 

normală
funcţionarea de probă

Reglarea instalaţiei

la punerea în funcţiune în timpul funcţionării
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In cazul sistemelor de incălzire automatizate se verifică funcţionarea corectă a automa-
tizării in diverse regimuri, alegandu-se curba de reglaj corespun- zătoare instalaţiei de-
servite. Se efectuează setări ale termostatelor. 

Reglarea in timpul funcţionării se face in scopul acordării permanente a   parametrilor 
agenţilor termici cu cerinţele consumatorilor, corespunzător condiţiilor climatice. 

Reglarea parametrilor agenţilor termici se face de regulă central, la sursa de producere 
a căldurii (centrală termică sau punct termic), completată cu reglajul local, la consuma-
torii de căldură. 

Alegerea modalităţii şi a sistemului de reglare se face ţinând seama de regimul de 
funcţionare a instalaţiei şi a schemei tehnologice adoptate indicate prin proiect. Con-
strucţiile sau incăperile cu regimuri de funcţionare diferite vor avea sistemele de distri-
buţie a energiei astfel realizate încât să fie grupate după regimuri asemănătoare. 

In funcţie de mijloacele prin care se efectuează, reglarea este: 

 Manuală; 

 Automată. 

 

La instalaţiile de ventilare şi climatizare se realizează reglarea aeraulică a instalaţiei 
este procesul de ajustare cantitativă a curgerii aerului în elementele componente ale 
instalaţiei în vederea asigurării debitelor prescrise prin proiect.  

 

Ordinea operaţiilor de reglare aeraulică a instalaţiei este următoarea: 

 Măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare din sistem; 

 Compararea debitelor de aer măsurate cu cele din proiect şi calcularea "procen-
tului realizat din debitul proiectat, P(d)": 

 
D(masurat) 
    P(d) = ────────── x 100 [%] 

D(proiect) 

Cerinţe care trebuiesc îndeplinite                                                     
înainte de începerea operaţiei de reglare

clădirea trebuie 
sa fie 

terminată, iar 
uşile şi 

ferestrele să fie 
în poziţia 
indicată în 

proiect, 
evitându-se 
influenţele 

perturbatoare 
ale vântului 
sau tirajului 

natural

temperatura 
interioară în 

încăperi să fie 
păstrată cât 

mai constantă

să se asigure 
condiţiile 

prescrise de 
funcţionare în 

suprapresiune/
depresiune a 
încăperilor 
(grile de 
transfer)

reţeaua de 
conducte să fie 

terminată şi 
funcţionarea 
de probă şi 

verificările de 
etanşeitate 
încheiate

bateriile de 
încălzire şi/sau 

răcire, 
centralele, să 
fie montate în 

instalaţie

dispozitivele de 
reglare a debitului 

de aer de la 
ramificaţii şi de la 

gurile de aer să fie 
plasate în poziţia 

deschis, organele de 
execuţie pentru 

reglarea automată 
să fie deconectate, 
ventilatorul să fie în 
funcţiune, având un 
debit de aer iniţial cu 
10...15 % mai mare 
decât debitul stabilit 

prin proiect
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 Reglarea proporţională a ramurilor şi gurilor de aer, urmărdu-se să se obţină un 
acelaşi "procent realizat din debitul proiectat" pe toate ramificaţiile şi gurile de 
aer. Se începe cu ramura care are procentul P(d) cel mai mare, prin închiderea 
treptată a elementelor de reglare ale gurilor de aer, cu atât mai mult cu cât gura 
respectivă are un procent P(d) mai mare şi se continuă cu celelalte ramuri, ataca-
te în ordinea descrescătoare a procentului realizat, P(d); 

 Stabilirea debitelor la valoarea de 100% (valoarea proiectată) prin reglarea finală 
a debitului de aer al ventilatorului. 

 

Reglarea se începe având clapetele de reglare ale camerei în poziţie complet deschisă 
şi cu ventilatoarele (de introducere şi de evacuare) în funcţiune la debitul maxim. Re-
glarea debitelor de aer (proaspăt şi recirculat) se face prin acţionarea ramelor cu jalu-
zele ale camerei pe baza măsurării temperaturilor aerului proaspăt, recirculat şi ames-
tecat. 

La reglarea aeraulică a instalaţiilor de ventilare şi climatizare sunt admise următoarele 
toleranţe faţă de debitul proiectat: 

 La echilibrarea gurilor de ventilare: 0.....+ 10 %; 

 La echilibrarea ramificaţiilor: 0... + 5 %; 

 La reglarea debitului ventilatorului: 0....+5%. 

  

Rezultatele operaţiunilor de control şi de reglare a instalaţiilor de ventilar şi climatizare 
se consemnează în procese verbale de constatare. 

Descriere detaliată a verificărilor funcţionare şi a probelor instalaţiilor IVCC (conform 
[13] şi [14]) este prezentată în anexa 8.  

7.3 Verificarea parametrilor microclimatului 

Instalațile IVCC sunt concepute să mențină în interiorul încăperii deservite temperatu-
ra, umiditatea relativă, viteza și puritatea aerului în limitele dorite de utilizatorul aceste-
ia. Acești parametri vor fi determinați în perioada de probă, prin măsurători directe în 
încăperea deservită.  

Temperatura aerului poate fi măsurată, în momentul actual, concomitent cu umiditatea 
relativă, utilizînd termohigroanemometre digitale care au senzori pentru măsurarea si-
multană a acestor parametri, iar în situația când nu se dispune de asemenea aparate, 
se pot utiliza termometre și psihometre obișnuite. 

Pentru măsurarea vitezei aerului se pot utiliza, în încăpere, anemometre digitale sau alt 
tip de anemometru (cu palete, cu fir cald, cu cupe, etc.). 

Puritatea aerului este un parametru mult mai dificil de determinat și, pentru aceasta, 
sunt necesare metode și aparate specifice fiecărei substanțe chimice ce urmează  a fi 
analizată; poate fi determinat numai la funcționarea înăperii la parametrii proiectați. 

Pentru ca măsurătorile să poată da o idee corectă despre funcționarea instalației, tre-
buie ca ele să fie efetuate în cât mai multe puncte caracteristice ale încăperii, urmărin-
du-se dacă acești parametri sunt uniformi în încăpere.  

Toate aceste operații se vor efectua de către executant sau de către reprezentanții 
acestuia, înaitea recepției lucrărilor, rezultatele măsurătorilor urmând a fi folosite de că-
tre comisia de recepție, în timpul lucrărilor proprii. 
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Tehnica actuală de măsurare poate realiza măsurători concomitente în mai multe 
puncte și pentru mai mulți parametri, lucru care face mai ușor de sesizat uniformitatea 
parametrilor aerului în încăpere.  

Spre exemplu măsurările pot fi realizate cu un instrument de măsură multifuncţional 
destinat pentru încălzire, ventilaţie, climatizare şi calitatea aerului interior (figura 7-4). 
Instrumentul de măsură pentru evaluarea calităţii aerului din încăperi şi pentru reglarea 
şi controlul instalaţiilor IVCC, se evidenţiază pe baza eficienţei sale în procesul de mă-
surare. Instrumentul de măsură uşor de utilizat are tehnologia de măsurare potrivită 
pentru orice aplicaţie şi viteză a fluxului de aer, de exemplu sonde cu fir cald, sonde cu 
elice sau tuburi Pitot. Meniurile de operare şi profilele selectabile de către utilizator, ca 
de exemplu măsurarea unei conducte sau monitorizarea de lungă durată, asigură cea 
mai uşoară operare posibilă. Noua sondă IAQ măsoară calitatea aerului din încăperi, 
prin măsurarea nivelul de CO2, a umidităţii şi temperaturii. Suplimentar sonda LUX 
(sonda pentru măsurarea intensităţii luminoase) şi sonda pentru nivelul de confort pot fi 
conectate pentru a măsura tirajul. Analiza clară şi arhivarea asigură o redare practică a 
datelor pe PC. Protocolul de măsurare a vitezei aerului documentează în mod profesi-
onal măsurătorile în conducte. Este posibilă adaugarea a până la 3 sonde de tempera-
tură şi umiditate. Valorile măsurate sunt afişate pe ecranul instrumentului. Transmite-
rea datelor se face cu ajutorul sondelor radio. 

Figura 7-4: Instrument de măsură multifuncţional destinat pentru instalaţiile IVCC  

           

(Sursa: Testo) 

7.4 Recepţia instalaţiei 

Înainte de această etapă, etapă precedntă, adică punerea în funcţiune a instalaţiei se 
finalizează cu semnarea unui set de domumente dintre beneficiar şi instituţiile şi per-
soanele implicate şi ulterior înmânarea unui exemplar beneficiarului. Acest set de do-
cumente variază de la caz la caz în funcţie de complexitatea instalaţiei. Mai jos este 
prezentată o listă generală a documentelor semnate: 

N
r. 

Denumirea documentelor 

1 Paşaportul instalaţiei de încălzire (dacă se montează astfel de instalaţie); 
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2 Paşaportul instalaţiei de ventilare (dacă se montează astfel de instalaţie);  

3 Paşaportul instalaţiei de climatizare (dacă se montează astfel de instalaţie); 

4 Declarație de conformitate cu parametrii de proiectare ale echipamentelor insta-
late; 

5 Act de testare mecanică a echipamentelor; 

6 Act de testare individuală a echipamentelor; 

7 Actul comisiei de lucru privind primirea echipamentului după testare complexă 
cuprinzătoare; 

8 Act de primire-predare în exploatare a instalaţiei de automatizare; 

9 Act privind finisarea lucrărilor de punere în funcţiune. 

   

Exemple de astfel de acte sunt prezentate în anexele 9-16. 

 

Recepţia este activitatea prin care beneficia-
rul/investitorul declară că acceptă lucrarea şi 
că o preia, cu sau fără rezerve, pentru a fi da-
tă în folosinţă. Recepţia se efectuează atât la 
lucrări noi cât şi la intervenţiile în timp asupra 
construcţiilor existente (modernizări, extinderi, 
reparaţii capitale) şi se realizează în două 
etape: 

 Recepţia la terminarea lucrărilor; 

 Recepţia finală, la expirarea perioadei 
de garanţie. 

 

Recepţia la terminarea lucrărilor de instalaţii trebuie să constate dacă lucrările au fost 
terminate şi dacă instalaţiile funcţionează la parametrii proiectaţi. În acest scop comisia 
de recepţie examinează: 

http://www.rs.ro/
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Procesele verbale se întocmesc cu ocazia probelor instalaţiei, pentru: 

 Reglarea instalaţiei; 

 Proba de etanşeitate a instalaţie; 

 Probe pentru verificarea caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor (ventila-
toare, baterii de încălzire/răcire, camere de umidificare, filtre, ş.a.); 

 Proba de eficacitate globală. 

 

La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, recomandând beneficiarului/ investitorului 
admiterea, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei, după caz. 
Această etapă se finalizează cu semnarea dintre beneficiar şi compania care a montat 
instalaţia a procesului verbal verbal de predare-primire în exploatare a instalaţiei în an-
samblu. Exemplu de astfel de proces verbal este prezentat în anexa 17.  

Recepţia finală a instalaţiilor de IVCC se efectuează la expirarea perioadei de garanţie 
a lucrării (de regulă după 1..3 ani, şi se execută după caz mai ales în funcţie de cum s-
a facut exploatarea şi întreţinerea în această perioadă).  Comisia de recepţie exami-
nează: 

instalaţiile realizate, 
prin cercetare vizuală

programul de control 
al calităţii execuţiei şi 
documentele aferente

procesele verbale 
întocmite cu ocazia 

probelor 
instalaţieireglarea 

instalaţiei

aprobarea de către 
proiectant a execuţie 

lucrărilor

paşaportul tehnic, 
referitor la instalaţiile 

montate
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La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-
verbal de recepţie finală, recomandând beneficiarului/investitorului admiterea, cu sau 
fară obiecţii, a recepţiei finale, amânarea sau respingerea ei, după caz. Darea în ex-
ploatare a instalaţiilor IVCC se face dupa ce recepţia la terminarea lucrărilor a fost ad-
misă. 

Documentele necesare la darea în exploatare sunt: 

 Instrucţiunile (manualul) de exploatare; 

 Programul de urmărire în exploatare; 

 Jurnalul evenimentelor; 

 Contractul de exploatare sau registrul de exploatare. 

 

 

procesele verbale de 
recepţie la terminarea 

lucrărilor

instalaţiile realizate, prin 
cercetare vizuală, pentru a se 

constata 
finalizarea lucrărilor cerute

documentele tehnice 
şi procesele verbale 
privind exploatarea 

instalaţiilor

referatul 
beneficiarului/investitorului 

privind comportarea instalaţiilor 
în exploatare pe perioada de 

garanţie

paşaportul tehnic 
alinstalaţiei

Documentele necesare la darea în exploatare sunt:

toate actele 
specificate  

anterior

instrucţiunile 
(manualul) de 

exploatare

programul de 
urmărire în 
exploatare

jurnalul 
evenimentelor

contractul de 
exploatare 

sau registrul 
de exploatare

http://www.rs.ro/
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8 Exploatarea și reparația instalațiilor IVCC 

8.1 Exploatrea și întreținerea sistemelor IVCC 

După cum s-a specificat anterior exploatarea şi întreţinerea instalaţiei poate fi realizată 
de personal tehnic propriual instituţiei publice sau de companii autorizate din domeniu 
(de regulă compania care a montat instalaţia, dar nu este exclus şi altă companie). 
Alegerea modului de exploatare se face în funcţie de complexitatea instalaţiei, deţine-
rea sau nu de către instituţia publică a unui responsabil tehnic bine instruit şi nu în ulti-
mul rând a posibilităţii de achitare unei companii pentru servicii de exploatare şi în-
treţinere. 

 

 

Exploatarea instalaţiilor IVCC se realizează prin următoarele activităţi: 

  

Supravegherea şi controlul periodic al instalaţiilor IVCC face parte din activitatea gene-
rală de urmărire a comportării în timp a construcţiilor, conform legislaţiei în vigoare. 

Supravegherea 

Supravegherea instalaţiilor IVCC se face permanent, conform instrucţiunilor de exploa-
tare, prin sistemul dispecer sau prin urmărire directă. Urmărirea directă a funcţionării 
instalaţiilor IVCC se face prin controlarea şi verificarea instalaţiilor de către personalul 
de exploatare. În cadrul urmăririi directe se realizează, lunar sau trimestrial, acţiuni de 
verificare periodică a instalaţiei. 

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei prestată                                                   
de o companie specializată poate fi 

realizată în timpul 
perioadei de garanţie

realizată în perioada de 
post-garanţie

1

supraveghe-
rea şi 

verificarea 
periodică a 
instalaţiilor

2

intervenţii 
pentru 

modificarea 
şi corectarea 
regimului de 
funcţionare a 
instalaţiilor

3

întreţinerea 
instalaţiilor

4

repararea 
instalaţiilor
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Verificarea periodică 

 

  

Pregătirea verificării periodice are rolul de a colecta toate informaţiile şi documentele 
necesare referitoare la clădire şi la instalaţiile IVCC care o deservesc şi anume: 

 Informaţii privind zonele din clădire care se ventilează/climatizează: parametrii de 
calcul ai aerului interior, debitele de aer, regimul de folosire a încăperilor, gradul 
de ocupare, aporturile şi pierderile de căldură, etc.; 

 Planurile instalaţiei; 

 Documentaţiile tehnice ale echipamentelor; 

 Instrucţiunile de exploatare; 

 Jurnalul evenimentelor; 

 Raportul tehnic al verificării periodice precedente. 

  

Supravegherea prin sistemul dispecer realizează următoarele activităţi

programarea 
regimului de 
funcţionare 
al instalaţiei

stabilirea şi 
controlarea 
parametrilor 
aerului din 
încăperile 
deservite

darea 
comenzilor de 

acţionare a 
elementelor 

componente ale 
instalaţiei, 

pentru 
conducerea 
operativă a 

acesteia

intervenţia 
pentru 

evitarea 
situaţiilor 

periculoase 
de 

funcţionare

înregistrarea şi 
evidenţa datelor 

privind 
exploatarea, 
redactarea 

rapoartelor de 
funcţionare

Supravegherea prin utmărire directă realizează următoarele activităţi

observarea 
indicaţiilor aparatelor 

de măsură şi 
înregistrare montate 

în încăperi şi în 
instalaţie

menţinerea în poziţia 
stabilită a organelor de 

reglare

observarea funcţionării 
normale a echipamentelor 

şi a elementelor 
componente ale instalaţiei

Verificarea periodică a instalaţiilor cuprinde

pregătirea verificării 
periodice

verificarea periodică 
propriu-zisă

raportul tehnic şi planul de 
măsuri
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Informaţiile colectate în cadrul etapei de pregătire a verificării periodice se sintetizează 
în Fişa tehnică a instalaţiei. 

 

  

Rezultatele obţinute în urma verificării periodice a instalaţiei se consemnează într-un 
Raport tehnic, care va cuprinde, în mod obligatoriu şi un Plan de măsuri privind îmbu-
nătăţirea funcţionării instalaţiei.  

Descriere detaliată a verificărilor periodice a instalaţiilor IVCC (conform [13] şi [14]) es-
te prezentată în anexa 18. 

Întreţinerea 

Întreţinerea instalaţiilor de ventilare şi climatizare reprezintă o activitate de exploatare, 
dusă permanent prin efectuarea de operaţii care au ca scop asigurarea funcţionării 
continue şi în bune condiţii a instalaţiilor. 

 

 

Descriere detaliată a principalelor operaţii de întreţinere a instalaţiilor IVCC este pre-
zentată în anexa 18. 

8.2 Revizia și reparația instalațiilor IVCC 

 

 

Reparatiile planificate sunt următoarele: 

 Revizia instalaţiei – se realizează periodic, în perioade când instalaţia nu funcţio-
nează. Revizia instalaţiei urmăreşte să stabilească starea tehnică a elementelor 
componente ale instalaţiei şi să descopere defecţiunile care trebuiesc înlăturate 

Verificarea periodică instalaţiilor IVCC constă în:

verificarea 
stării tehnice 
a elementelor 
componente 
ale instalaţiei

verificarea 
funcţionării 
normale a 

echipamentelor

măsurarea 
debitelor de aer, 

agent termic, 
cantităţii de 

căldură

măsurarea parametrilor 
aerului din încăperile 

deservite (temperatură, 
umiditate, viteza 

aerului)

Echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare care necesită întreţinere

ventila-
toarele

filtrele de 
aer

bateriile de 
încălzire/ră

cire

camerele 
de 

umidificare

dispozitivele 
de închidere 

şi reglare

gurile de 
aer

conductele 
de aer

aparatura 
de măsură 
şi control

Reparaţiile care se efectuează la instalaţiile IVCC pot fi:

reparaţii planificate, realizate pe 
baza unui grafic întocmit de 

beneficiarul instalaţiei
reparaţii accidentale
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pentru aducerea instalaţiei în starea iniţială. Revizia are ca obiect, în principal, 
etanşeitatea reţelei conductelor de aer, funcţionalitatea echipamentelor, reglarea 
manuală şi automată. Rezultatele verificărilor şi constatărilor facute la revizie stau 
la baza reparaţiilor instalaţiei; 

 Reparaţiile curente - se realizează, de regulă, fără scoaterea din funcţiune insta-
laţiei. Reparaţiile curente se fac în special la elementele de instalaţie care pot 
afecta buna funcţionare a întregii instalaţii în caz de defecţiune; se înlocuiesc 
piesele uzate, se înlătură stricăciunile şi se restabileşte funcţionarea normală a 
mecanismelor şi agregatelor; 

 Reparaţiile capitale - se execută la termene fixate de reglementări în funcţiune de 
durata normată de serviciu a instalaţiei. 

 

Reparaţiile capitale realizează înlocuirea unor echipamente sau părţi ale instalaţiei, 
pentru asigurarea funcţionării instalaţiei la un nivel de performanţă ridicat şi implicit, 
modernizarea acestora. Reparaţiile accidentale se realizează în caz de incidente, de-
fecţiuni sau avarii. Ele se execută de către echipe de intervenţie, sub supravegherea 
beneficiarului. Reparaţiile efectuate se înscriu în Jurnalul evenimentelor instalaţiei. În 
urma lucrărilor de reparaţii se modifică, dacă este necesar, Fişa tehnică a instalaţiei şi 
Instrucţiunile de exploatare.  

http://www.rs.ro/
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9 Măsuri și soluții pentru creșterea EE și funcționale a instalațiilor 
IVCC 

9.1 Alegerea corectă a utilajului de bază din punct de vedere al EE 

La alegerea utilajului şi echipamentelorinstalaţiilor IVCC un important punct de reper 
este alegerea lor din punct de vedere al eficienţei energetice. Caracteristicile asupra 
cărora este necesar de atras atenţia este randamentul utilajului de bază, coeficientul 
de performanţă şi clasa energetică. 

Cunoaştem etichetele de clasă energetică de la becuri, televizoare, frigidere şi masini 
de spalat. Au la baza noua directiva în proiectarea ecologica aplicabilă în Uniunea Eu-
ropeana. Aceasta stabileşte cerinţele în ceea ce priveşte eficienţa energetică a diver-
selor produse "relevante din punct de vedere al consumului de energie" (adesea men-
tionata ca directiva ErP). Eticheta trebuie sa permita observarea în mod direct a efici-
enţei energetice reale a produsului respectiv, pentru a compara diverse echipamente şi 
pentru a determina producatorii şi distribuitorii sa dezvolte sisteme IVCC cât mai efici-
ente. 

 

Figura 9-1: Ţinte UE pentru anul 2020 

 

Incepând cu 26 Septembrie 2015, etichetarea obligatorie se aplică şi 
echipamentelor de încîlzire cu capacitate până în 70 kW: cazane, boilere, 
centrale termice, preparatoare apă caldă, pompe de încălzire şi pompe de 

caldură. Cazanele cu functionare pe biomasa (folosind peleţi şi lemn) şi 
echipamentele casnice de ventilaţie sunt excluse acestor reglementări, pentru 

moment. Cu toate acestea, s-a decis deja extinderea cerintelor pentru a 
include şi aceste produse. Directiva privind etichetarea clasei energetice se 

aplica tehnologiei încălzirii începand cu 6 Septembrie 2013, dar există o 
perioadă de tranziţie până la data de 26 Septembrie 2015. Acest lucru 

permite tuturor entităţilor de pe piaţă să se pregatească suficient pentru noile 
reglementări. 

Aplicarea directivei ErP în România
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 Astfel este prevăzut în directi-
va Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte etichetarea clasei ener-
getice. Scopul este acela al pre-
zentării eficienţei reale a cazane-
lor pentru sistemele de incălzire.  

 Eticheta de clasificare utilizea-
ză litere şi culori. Cea mai buna 
clasa este “A++”. Începand cu 
anul 2019, va aparea clasa 
“A+++” şi va fi eliminată clasa 
“G”, cel puţin în ceea ce priveşte 
cazanele de încălzire. Pentru 
producerea apei calde menajere 
se aplica alte clasificari.  

  Cel mai frecvent exemplu este 
sistemul mixt folosint tehnologiile 
moderne, care cuprinde încălzi-
rea care utilizează tehnologia 
conden-saţiei şi cea a energiei 
solare (cazan în conden-
saţie+sistem solar). Deşi un astfel 
de sistem protejeaza mediul prin 
emisii reduse de noxe şi determi-
na reduceri substanţiale a costurilor cu încălzirea, este posibil să 
creeze şi confuzie in ceea ce priveste eticheta clasei energetice. 
O astfel de confuzie poate fi creata plecând de la faptul ca pen-
tru cazan clasa energetica este de tip “B”, iar alte componente 
ale sistemului se incadreaza în clasa energetica “A”. Din acest 
motiv directiva ErP include suplimentar etichetarea energetica a 

soluţiilor de sistem, care reuneşte 
toate compo-nentele unităţii într-o 
clasa dedicata întregului sistem, 
dar şi pe fiecare element compo-
nent în parte. În acest caz, genera-
torul de căldura principal constituie 
baza de calcul şi toate celelalte 
componente sunt responsabile de 
aport sau reducere privind încadrarea într-o clasă ener-
getică globală a sistemului. Toţi producătorii şi distribuito-
rii sunt obligaţi să specifice clasa de eficienţa a anumitor 
bunuri. Recomandat este specificarea etichetei sisteme-
lor chiar în oferta. Distribuitorii care realizează sisteme in-
tegrate care utilizează produse de la mai mulţi producă-
tori vor fi obligaţi să specifice clasa energetică şi să îşi 
asume responsabilitatea. 
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Figura 9-2: Etichetarea energetică a unor echipamente 

În tabelele 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 sunt prezentate clasele energetice a echipa-mentelor prin-
cipale a instalaţiilor IVCC.  

Tabelul 9-1: Clasele de eficiență energetică pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor 
cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă 

Clasa de eficiență 
energetică 

EER COP 

A+++ SEER ≥ 8,50 COP ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ EER < 8,50 4,60 ≤ COP < 5,10 

A+ 5,60 ≤ EER < 6,10 4,00 ≤ COP < 4,60 

A 5,10 ≤ EER < 5,60 3,40 ≤ COP < 4,00 

B 4,60 ≤ EER < 5,10 3,10 ≤ COP < 3,40 

C 4,10 ≤ EER < 4,60 2,80 ≤ COP < 3,10 

D 3,60 ≤ EER < 4,10 2,50 ≤ COP < 2,80 

E 3,10 ≤ EER < 3,60 2,20 ≤ COP < 2,50 

F 2,60 ≤ EER < 3,10 1,90 ≤ COP < 2,20 

G EER < 2,60 COP < 1,90 

 

Tabelul 9-2: Clasele de eficiență energetică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă 
și cele cu conductă dublă 

Clasa de efi-
ciență ener-

getică 

Aparate de climatizare cu conductă 
dublă 

Aparate de climatizare cu o singură con-
ductă 

 EER COP EER COP 

A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 

A++ 3,60 ≤ EER 
< 4,10 

4,10 ≤ COP 
< 4,60 

3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 

A+ 3,10 ≤ EER 
< 3,60 

3,60 ≤ COP <,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 

A 2,60 ≤ EER 
< 3,10 

3,10 ≤ COP 
< 3,60 

2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 

B 2,40 ≤ EER 
< 2,60 

2,60 ≤ COP 
< 3,10 

2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 

C 2,10 ≤ EER 
< 2,40 

2,40 ≤ COP 
< 2,60 

2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 
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D 1,80 ≤ EER 
< 2,10 

2,00 ≤ COP 
< 2,40 

1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 

E 1,60 ≤ EER 
< 1,80 

1,80 ≤ COP 
< 2,00 

1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 

F 1,40 ≤ EER 
< 1,60 

1,60 ≤ COP 
< 1,80 

1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 

G EER < 1,40 COP < 1,0 EER < 1,40 COP < 1,20 

 

Tabelul 9-3: Clasele de randament energetic al instalațiilor de încălzire, cu excepția pompelor de 
căldură la temperatură scăzută 

Clasa de randament energetic sezonier aferent 
încălzirii incintelor 

Randamentul energetic al instalațiilor de în-
călzire ηs în % 

A+++ ηs ≥ 150 

A++ 125 ≤ ηs < 150 

A+ 98 ≤ ηs < 125 

A 90 ≤ ηs < 98 

B 82 ≤ ηs < 90 

C 75 ≤ ηs < 82 

D 36 ≤ ηs < 75 

E 34 ≤ ηs < 36 

F 30 ≤ ηs < 34 

G ηs < 30 

 

Tabelul 9-4: Clasele de randament energetic al instalațiilor de încălzire cu pompel de căldură la 
temperatură scăzută 

Clasa de randament energetic sezonier aferent 
încălzirii incintelor 

Randamentul energetic al instalațiilor de în-
călzire ηs în % 

A+++ ηs ≥ 175 

A++ 125 ≤ ηs < 150 

A+ 123 ≤ ηs < 150 

A 115 ≤ ηs < 123 

B 107 ≤ ηs < 115 

C 100 ≤ ηs < 107 

D 61 ≤ ηs < 100 

E 59 ≤ ηs < 61 

F 55 ≤ ηs < 59 

G ηs < 55 

 

 

 

 



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 103 

Tabelul 9-5: Valorile minime admise ale randamentului cazanelor 

Tipul cazanului 
Puterea no-

minală 
 Qn, %  

Randamentul termic la sar-
cină nominală  

Randamentul termic la sar-
cină parţială 

tmed, oC ηmin, % tmed, oC ηmin, % 

Cazan clasic 4...400 70 84+2·logQn 50 80+3·logQn 

Cazan modern 4...400 70 87,5+1,5·logQn 40 87,5+1,5·logQn 

Cazan cu conden-
saţie 

4...400 70 91+logQn 30 97+logQn 

 

 

 

9.2 Izolarea termică a instalațiilor 

Izolarea termică a elementelor componente din cadrul instalaţiilor de încălzire, ventilare 
şi climatizare trebuie realizată oriunde este nevoie de limitarea pierderilor de energie 
de către fluidele transportate sau stocate. Grosimea izolaţiei termice în acest scop se 
determină pe criterii tehnico-economice ţinând cont de datele specifice ale proiectului 
respectiv. 

Conductele de apă sau aer se izolează termic în următoarele situaţii, dacă: 

 Sunt montate în exteriorul clădirilor; 

 Traversează spaţii neclimatizate sau neîncălzite; 

 Există riscul condensării pe suprafaţa conductelor de apă/aer (traversează spaţii 
cu umiditate ridicată); 

 Transportă apă/aer cu temperatură ridicată existând pericolul de accidentare la 
atingere; 

 Transportă apă, aer sau gaze cu temperatură ridicată şi traversează spaţii cu pe-
ricol de incendiu; 

 Transportă gaze, vapori sau praf inflamabil şi traversează spaţii cu temperatură 
ridicată; în acest caz trebuie să se asigure la suprafaţa conductelor de aer tem-
peraturi nepericuloase. 

 

Conductele de agent termic sau frigorific se izolează termic pe toată lungimea trasee-
lor, indiferent de spaţiile traversate. Echipamentele instalaţiilor de ventilare/climatizare 
se izolează termic corespunzător, în special în situaţia montajului exterior. Materialele 
utilizate la izolarea termică a instalaţiilor de ventilare/climatizare trebuie să satisfacă 
următoarele condiţii: 

 Să fie incombustibile sau greu combustibile [clasele de reacţie la foc A(1), A(2)] 
sau dificil inflamabile (clasele de reacţie la foc B,C,D); 

 Să fie neputrescibile; 

 Să aibă proprietăţi izolante stabile în timp; 

 Să fie rigide la temperaturi ridicate; 

Se recomandă alegerea utilajelor cu un randament termic (sau COP) cât mai 
mare. Acest criteriu va conduce la obţinerea unei clase de EE cât mai mare a 

întregului sistem şi respectiv la consumuri mai mici de energie.

Recomandări
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 Să poată fi utilizate corespunzător pentru temperaturi coborâte acolo unde este 
nevoie (conducte de agent frigorific, conducte de apă răcită, echipamente pentru 
înmagazinare apă răcită); 

 Să nu fie toxice sau să nu conducă la degajări toxice la temperaturi ridicate. 

 

Se vor lua măsuri pentru protejarea corespunzătoare a suprafeţei exterioare a izolaţiei 
termice ţinând seama de condiţiile de expunere la umiditate, lovituri mecanice, pericol 
de incendiu şi explozie din spaţiile unde este amplasată. 

9.3 Recuperarea și stocarea căldurii. Sursele regenerabile de energie 

În scopul realizării unor instalaţii de ventilare/climatizare cu consum redus de energie 
trebuie utilizată recuperarea de căldură din sistem. Recuperarea căldurii din aerul ex-
tras din încăperi se realizează prin: 

 Recirculare; 

 Transfer; 

 Schimbatoare recuperative; 

 Regenerative; 

 Procese termodinamice (pompe de căldură, schimbătoare cu tuburi termice, 
etc.).  

 

Se recomandă de asemenea să se analizeze şi să se aplice orice soluţie economică 
de recuperare a căldurii din surse de căldură din afara sistemului de ventila-
re/climatizare (soare, sol, aer exterior, căldură reziduală din procesele industriale etc). 
Recircularea aerului este permisă în funcţie de calitatea aerului extras. 

La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 300 kW, este necesar să se reali-
zeze un studiul de fezabilitate care să cuprindă soluţii pentru stocarea frigului/căldurii în 
sistem, cu scopul reducerii vârfului de sarcină şi diminuarea puterii instalate a insta-
laţiei frigorifice. Acest studiu va face parte din documentaţia tehnică a proiectului. 

La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 100 kW, este necesar să se reali-
zeze un studiul de fezabilitate care trebuie să cuprindă soluţii de utilizare a surselor re-
generabile de energie. Se pot lua în considerare în funcţie de particularităţile proiectu-
lui, de spaţiul disponibil şi de opţiunile investitorului, soluţii care utilizează energia geo-
termică şi/sau energia solară. Scopul urmărit este reducerea consumului de energie 
primară. 

Deasemenea pot fi utilizate instalaţii de încplzire şi preparare a apei calde cu folosirea 
surselor regenerabile de energie. 

9.4 Corectarea regimului de funcţionare 

Corectarea regimului de funcţionare al instalaţiei se face în scopul satisfacerii necesi-
tăţilor din încăperile deservite, ţinând seama de modificarea condiţiilor climatice exteri-
oare, a conditiilor interioare şi a regimului de utilizare a încăperilor. 

Corectarea regimului de funcţionare se realizează prin următoarele operaţii: 

 Măsurarea parametrilor aerului şi agenţilor termici sau frigorifici; 

 Compararea parametrilor măsuraţi cu cei prevăzuţi în proiect sau în instrucţiunile 
de exploatare; 
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 Comandarea organelor de acţionare în vederea efectuării corecţiilor. 

  Manevrele pentru corectarea regimului de funcţionare al instalaţiei se efectuează 
în două etape: 

 Aducerea instalaţiei la regimul iniţial de exploatare, care urmează după pornirea 
instalaţiei, 

 Trecerea instalaţiei în regim de funcţionare curentă şi menţinerea parametrilor 
aerului din încăperi la valorile prescrise, prin operaţiuni de reglare. 

 

Reglarea încălzirii sau răcirii se face prin acţionare asupra agentului termic (în insta-
laţie, în corpurile de încălzire, în bateria de încălzire sau răcire), prin reglaj cantitativ, 
calitativ sau mixt. Reglarea încălzirii aerului în istalaţiile de ventilare şi climatizare se 
face în coordonare cu reglarea amestecului de aer (proaspăt şi recirculat), corespunză-
tor schemei funcţionale a instalaţiei. Reglarea răcirii aerului se face, în funcţie de so-
luţia adoptată pentru răcire, astfel: 

 La bateriile de apă răcită, prin acţionare asupra agentului frigorific, prin reglaj 
cantitativ, calitativ sau mixt; 

 La bateriile de răcire cu evaporare directă, prin funcţionarea compresoarelor în 
trepte de sarcină sau la turaţie variabilă. 

 

Reglarea umidificării aerului, la instalaţiile la care umidificarea, se realizează prin stro-
pirea aerului se face prin reglarea debitului apei de stropire, în coordonare cu reglarea 
bateriei de încălzire. 

 

 

9.5 Măsuri organizatorice privind consumul eficient de energie şi econo-
misire a energiei 

În scopul eficientizării consumului total de energie în afară de măsuri tehnice ce nece-
sită investiţii semnificative, pot fi implimentate şi o serie de măsuri ce nu necesită prac-
tic investiţii sau necesită investiţii practic nesemnificative. O serie din aceste măsuri pot 
fi: 

 Măsuri generale de organizare: 

o Informarea administraţiei şi a locatarilor/ocupanţilor despre economisirea 
energiei; 

o Întelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în 
ansamblu cât şi la nivel de detaliu; 

o Încurajarea locatarilor/ocupanţilor de a utiliza instalaţiile şi clădirea corect, fi-
ind motivaţi pentru a reduce consumul de energie; 

o Întregistrarea regulată a consumului de energie; 

o Analiza facturilor la energie.  

 Măsuri de organizare a modului de ocupare a clădirii: 

Corectarea regimului de funcţionare al instalaţiei se face de către personalul 
care exploatează instalaţia, fie că este personalul tehnic propriu sau angajaţii 

companiei care realizează exploatarea instalaţiei.

De reţinut
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o Stabilirea unui program concret pentru ocuparea clădirii; 

o Gruparea logică a încăperilor conform destinaţiilor; 

o Folosirea încăperilor conform destinaţiilor; 

o Folosirea încăperilor şi a clădirii la capacitatea corespunzătoare. 

 Măsuri de instruire: 

o Instruirea periodică personalului ce deservesc instalaţiile privind funcţiona-
rea şi exploatarea lor; 

o Instruirea şi atenţionarea permanentă a locatarilor/ocupanţilor privind folosi-
rea/funcţionarea instalaţiilor ce asigură confortul ambiental. 
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Anexa 1: Standarde şi acte normative din domeniu 

 SM SR EN 12097:2011, Ventilarea în clădiri. Canale de aer. Cerințe pentru ele-
mentele componente ale canalelor de aer în scopul ușurării întreținerii rețelelor în 
canale de aer. 

 SM SR EN 12589:2011, Ventilarea în clădiri. Unități terminale. Încercări aerodi-
namice și evaluarea performanțelor pentru elementele de introducere a aerului în 
încăpere, cu debit constant și variabil. 

 SM SR EN 12599:2011, Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare și metode 
de măsurare pentru recepția instalațiilor de ventilare și de condiționare a aerului. 

 SM SR EN 13053:2011, Ventilarea în clădiri. Unități de tratare a aerului. Clasifi-
carea și performanțele unităților, ale elementelor componente și ale secțiunilor. 

 SM SR EN 13779:2011, Ventilarea clădirilor cu altă destinație decît de locuit. Ce-
rințe de performanță pentru instalațiile de ventilare și de condiționare a aerului. 

 SМ SR EN 15251:2011, Parametrii ambianţei interioare pentru proiectarea şi 
evaluarea performanţei energetice а clădirilor, саге se referă lа calitatea aerului 
interior, confort termic, ilumina şi acustică. 

 SМ SR EN 12170:2011, Instalaţii de încălzire în clădiri. Procedura pentru elabo-
rarea documentelor pentru exploatare, mentenanţă şi utilizare. Instalaţii dе încăl-
zire саrе nесеsită un ореrаtоr calificat. 

 SМ SR EN 12171:2011, Instalaţii de încălzire în clădiri. Procedura pentru elabo-
rarea documentelor pentru exploatare, mentenanţă şi utilizare. Instalaţii dе încăl-
zire саrе nu nесеsită un ореrаtоr calificat. 

 SМ SR EN 15378:2011, Instalaţii de încălzire în clădiri. Inspecţia cazanelor şi a 
instalaţiilor de încălzire. 

 SМ SR EN 15239:2011, Ventilarea în clădiri. Performanţa еnеrgetică а clădirilor. 
Ghid рentru inspecţia instalaţiilor dе ventilare. 

 SМ SR EN 15240:2011, Ventilarea în clădiri. Performanţa еnеrgetică а clădirilor. 
Ghid рentru inspecţia instalaţiilor dе climatizare. 

 SМ ISO 50001:2012, Sisteme dе mаnagement аl energiei. Cerinţe şi ghid dе uti-
lizare. 

 CP G.04.05-2006, Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor, 
Chişinău 2007. 

 CP G.04.10-2012, Instrucţiune-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale 
sistemelor centralizate de termoficare, Chişinău 2012. 

 NCM G.04.08-2006, Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor, Chişinău 2007.  

 NCM G.04.10-2009, centrale termice, Chişinău 2009. 

 CP G.04.04-2006, Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de încălzire cu 
utilizarea țevilor de metal – polimeri, Chişinău 2009. 
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Anexa 2: Descrierea detaliată a instalaţiilor de încălzire şi a elementelor ei com-
ponente 

 

Încălzirea locală 

 Clasificarea sistemelor de încălzire locală se poate face după:  

 Modul de acumulare şi cedare a căldurii: 

o Sobe cu acumulare; 

o Sobe fără acumulare. 

 Combustibilul folosit: 

o Sobe cu arderea combustibilului solid (cărbuni, lemne, deşeuri etc.); 

o Sobe cu arderea combustibilului lichid (păcură, motorină etc.); 

o Sobe cu arderea combustibilului gazos sau aparate de încălzire cu gaze 
(gaze naturale, biogaz, butan etc.).  

 Natura materialului din care sunt executate: 

o Sobe din zidărie de cărămidă şi teracotă; 

o So e metalice etc.  

 O categorie aparte o reprezintă „încălzirea electrică".  

 

Sobe cu acumulare de căldură (figura 10-1) . Sobele se execută din zidărie de cărămi-
dă sau plăci din faianţă. Au diferite forme geometrice exterioare de la simplu paralelipi-
ped, la construcţii complicate cu nişe, etajere, banchete sau alte forme de figuri esteti-
ce. Caracteristica principală a acestor sobe constă în aceea că, urmare a arderii com-
bustibilului în focar odată sau de două ori pe zi, timp de câteva ore, căldura rezultată, 
vehiculată cu gazele de ardere este acumulată în pereţii sobei şi cedată lent încăperii. 
Din categoria acestor sobe, cele confecţionate cu plăci din faianţă sunt cele mai folosi-
te. Sobele cu acumulare se execută: fixe sau mobile.  

 

Figura 10-1: Sobă cu acumulare de căldură de teracotă 

a – vedere din faţă; b – vedere laterală; c – secţiune; 

1 – focar; 2 – canale de fum verticale; 3 – cărămidă arsă;  

4 – dale din faianţă; 5 – uşă metalică. 
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Sobe fără acumulare de căldură (figura 10-2). În această categorie se înscriu sobele 
metalice, folosite, de regulă, la încăperile cu un regim intermitent de încălzire (locuinţe 
individuale, multifuncţionale, organizări de şantiere etc.). Ca avantaje a acestor tipuri 
de sobe se pot menţiona: încălzirea rapidă a încăperii, acoperirea vârfurilor de sarcină 
în perioada cu temperaturi exterioare scăzute, folosirea oricărui tip de combustibil etc. 
Ca dezavantaje se pot semnala: lipsa acumulării de căldură, alimentare practic conti-
nuă cu combustibil, temperatură ridicată a suprafeţelor exterioare ale sobelor (inconfort 
şi pericol de incendiu).  

 

Figura 10-2: Sobă metalică fără acumulare de căldură 

a – cu tiraj direct; b – cu tiraj indirect; 

1 – focar; 2 – perete metalic; 3 – căptuşeală din cărămidă refractară;  

4 – uşă acces combustibil; 5 – orificiu pentru aernecesar arderii; 6 – cenuşar;   7 – ca-
nale pentru evacuarea gazelor de ardere; 8 – racord la coş. 

 

Sobele metalice sunt prefabricate şi ele se execută într-o gamă variată, diferenţiate 
doar de natura combustibilului folosit. Ele sunt dotate cu dispozitive cu acţiune manua-
lă sau automată pentru ardere şi reglare, realizând randamente termice de peste 70 %. 

Sobe de construcţie specială – şemineuri. Şemineurile sunt sobe cu foc deschis cu va-
tră, racordate la coşuri de fum în legătură directă cu exteriorul. Acest mod de încălzire 
este folosit ca un foc de agrement. Transmisia căldurii se realizează în cea mai mare 
parte prin radiaţie. Randamentul este destul de scăzut 20...30%. În prezent se constru-
iesc şemineuri cu grătarul din fier, cu posibilităţi de reglare a aerului necesar arderii, cu 
colectarea cenuşii într-un vas specia şi chiar cu posibilităţi de recuperare a căldurii din 
gazele de ardere. Puterea termică unitară variază între 3500 şi 4500 W/m2 de supra-
faţă deschisă de şemineu. Combustibilul folosit este, în general, lemnul. Viteza cu-
renţilor de aer în secţiunea deschisă este 0,2 m/s, iar conţinutul de CO2 în gazete de 
ardere este de 1...2%. 

Aparate de încălzire cu gaze (convectoare cu gaze). Au o construcţie specială, sunt es-
tetice şi se execută într-o gamă foarte variată. Se compune dintr-un focar amplasat la 
partea inferioară împreună cu arzătorul în formă de tub prevăzut cu duze. Pe traseul 
gazelor de ardere spre coşul de fum este prevăzută o şicană cu rol de antirefulare. 
Evacuarea gazelor de ardere se poate face direct în coş sau prin intermediul unor ca-
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nale metalice direct în exterior. Aprinderea este manuală sau electronică şi pot fi cu ti-
raj natural sau forţat. 

 

Figura 10-3: Convector cu gaze 

 

Încălzirea cu abur 

Majoritatea instalaţiilor care utilizează aburul de presiune joasă ca agent termic conţin 
următoarele componente:  

 Sursa termică (generatoare de abur de presiune joasă);  

 Sisteme de conducte pentru distribuţia aburului la consumatori;  

 Sisteme de conducte pentru preluarea condensatului de la consumatori;  

 Utilizeatori (corpuri de înclăzire, echipamente tehnologice etc.);  

 Sisteme de siguranţă;  

 Sisteme de dezaerisire a conductelor de condensat;  

 Sisteme de reglare şi control;  

 Acesorii.  

  

Sistemele de încălzire cu abur de presiune joasă pot fi clasificate după anumite criterii, 
astfel:  

 După numărul de conducte care alimentează corpurile de încălzire: monotubulare 
şi bitubulare;  

 După modul de întoarcere a condensatului la cazane: întoarcere liberă (gravi-
taţional) şi întoarcere forţată (prin pompare);  

 După modul în care se face distribuţia aburului la consumatori: distribuţie superi-
oară şi distribuţie inferioară;  

 După poziţia conductei de întoarcere a condensatului la cazane în raport cu nive-
lul de presiune al instalaţiei: condensat neînecat şi condensat înecat.  

 

În majoritarea instalaţiilor de încălzire cu abur de presiune joasă se folosesc sistemele 
bitubulare. Instalaţiile mici pot fi proiectate uneori în sistem monotubulare în acest caz 
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aburul şi condensatul circulă pe aceeaşi conductă. Alegerea schemei de distribuţie, 
superioară sau inferioară, se face ţinând seama de structura clădirii şi de posibilităţile 
existente privind pozarea conductelor de abur şi de condensat astfel încât să se asigu-
re pantele necesare precum şi montarea separatoarelor de condensat. Pentru conduc-
tele de abur se recomandă, pe cât posibil, o pantă de montare care să determine scur-
gerea. 

Sceme de centrale termice de putere mică şi medie 

 

Figura 10-4: Centrale termice cu un singur cazan cu apă caldă cu circulaţie forţată cu vas de ex-
pansiune deschis 

CZ – cazan; B – boiler; P – pompă; TA – tablou de automatizare; R3C – robinet de re-
glare cu 3 căi; S – conductă de siguranţă; CA – conductă de legătură cu atmosfera; CP 
– conductă de preaplin; T – termometru; TM – traductor de temperatură maximă;  TR – 
traductor de temperatură de regim; TB – traductor de temperatură pentru boiler; H – 
hupă de semnalizare acustică; Ti – traductor de temperatură interioară; VED – vas de 
expansiune deschis; Ti – traductor de temperatură interioară. 

 

                             a)                                                        b)        
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c) 

Figura 10-5: Centrale termice cu un singur cazan cu apă caldă cu circulaţie forţată cu vas de ex-
pansiune închis 

a – cu supapă de siguranţă; b – cu pompe de circulaţie separate pentru încălzire şi 
pentru boiler; c – cu reglare calitativă a energiei termice; 

CZ; B; P; TA; R3C; T; TM; TR; TB; H; Ti – au semnificaţia din figura 10-4; VEI – vas de 
expansiune închis; SS – supapă de siguranţă; M – manometru;   Te – traductor de 
temperatură exterioară. 

 

Figura 10-6: Centrale termice de putere medie, cu două cazane cu apă caldă, cu circulaţie forţată 
cu vas de expansiune închis 

CZ; B; P; TA; SS; M; TM; TR; TB; H; VEI; Te – au semnificaţia dinfigura 10-5. 

 

Cazane (microcentrale termice) 

Mai jos sunt reprezentate unele vederi şi scheme cu elementele de bază componente 
ale unor tipuri de cazane. 
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Figura 10-7: Microcentrală termică pe pardoseală 

a1 – vedere generală; a2 – elemente compenente; 

1 – tablou de automatizare şi comandă; 2 – pompă de circulaţie pentru circuitul de în-
călzire; 3 – automatul pentru reglarea combustibilului; 4 – pompă de circulaţie pentru 
circuitul boilerului; 5 – conducta de gaz; 6 – arzător atmosferic din oţel inoxidabil; 7 – 
schimbător de căldură cu acumulare; 8 – protecţie anticorozivă cu anod de magneziu; 
9 – izolare termică cu spumă poliuretanică.  

 

Figura 10-8: Microcentrală termică de perete 

1 – camera de fum; 2 – sondă de siguranţă pe canalul gazelor de ardere; 3 – schimbă-
tor de căldură din ţevi cu aripioare; 4 – camera de combustie cu protecţie ceramică; 5 – 
arzător de gaz natural silenţios; 6 – pompă de circulaţie a agentului termic; 7 – automat 
pentru reglarea gazului natural; 8 – schimbător de căldură cu acumulare; 9 – vas de 
expansiune închis; 10 –automat pentru accesul apei de consum; 11 – grup robinet de 
închidere şi manometru; 12 – tablou de comandă şi automatizare. 
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Figura 10-9: Schema hidraulică a unei centrale termice murale cu tiraj forţat 

1 – ventialtor; 2 – schimbător de căldură bitermic; 3 – sondă de temperatură pentru apă 
caldă; 4 – electrod de aprindere; 5 – arzător; 6 – modulator gaz;      7 – supapă de si-
guranţă; 8 – presostat de presiune minimă; 9 – robinet de umplere; 10 – fluxostat pen-
tru circuitul sanitar; 11 – bypass automat; 12 – manometru; 13 – pompă electrică cu 
dezaerator; 14 – termostat de supratemperatură; 15 – sondă de temperatură pentru în-
călzire; 16 – vas de expansiune; 17 – presostat de aer.  

 

Figura 10-10: Schema hidraulică a unei centrale termice murale cu tiraj natural 

1 – hotă de evacuare a gazelor de ardere; 2 – schimbător de căldură din ţevi cu aripi-
oare; 3 – schimbător de căldură cu plăci; 4 – electrod de aprindere;            5 – electrod 
de ionizare; 6 – arzător; 7 – modulator gaz; 8 – supapă de siguranţă; 9 – robinet de 
umplere; 10 – fluxostat pentru circuitul sanitar; 11 – bypass automat; 12 – vană cu trei 
căi; 13 – manometru; 14 – pompă electrică cu dezaerator; 15 – termostat de supra-
temperatură; 16 – sondă de temperatură pentru încălzire; 17 – vas de expansiune; 18 
– senzor de fum; 19 – presostat de presiune minimă apă; 20 – sondă de temperatură 
pentru apă caldă; 
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Figura 10-11: Schema funcţională a unui cazan în condensaţie 

1 – transformator electric; 2 – valvă de gaze; 3 – tub Venituri; 4 – suflantă; 5 – arzător; 
6 – schimbător de căldură; 7 – panou de comandă; 8 – manometru; 9 – termostat retur; 
10 – pompă de circulaţie; 11 – termostat tur; 12 – vas de condens; 13 – presostat apă; 
14 – termostat de supratemperatură tur; 15 – termostat de supratemperatură gaze; 16 
– aerisitor automat; 17 – bujie; 18 – ţeavă de evacuare a gazelor de ardere; 19 – punct 
de testare ardere. 

                             

Figura 10-12: Secţiunea unui cazan în conden-
saţie de perete 

1 – evacuare gaze de ardere; 2 – izolaţie 
termică şi protecţie exterioară; 3 – arzător 
cilidric cu modulaţie pentru gaze; 4 – su-
prafaţa de schimb de căldură a cazanului; 
5 – racorduri pentru gaze, apă şi con-
dens; 6 –automatizarea digitală a circuitu-
lui cazanului. 

Figura 10-13: Secţiunea unui cazan în conden-
saţie pe pardoseală 

1 – automatizarea digitală a circuitului ca-
zanului; 2 – camera de ardere răcită cu 
aer, din oţel inoxidabil; 3 – arzător modu-
lant pentru gaze; 4 – suprafaţa de schimb 
de căldură a cazanului; 5 – termoizolaţie; 
6 – colector gaze de ardere din oţel inoxi-
dabil cu evacuarea condensului.
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Încălzirea electrică 

Încălzirea electrică directă este o încălzire locală realizată, în general, cu ajutorul con-
vectoarelor sau panourilor radiante, în acest caz, căldura produsă de o rezistenţă elec-
trică este transferată instantaneu încăperii prin radiaţie şi convecţie. Aparatele electrice 
de încălzire directă se clasifică după raportul dintre fluxul radiant şi cel convectiv, după 
temperatura suprafeţei încălzitoare şi după locul şi modul de montare.  

Convectoare de perete. Principiul de funcţionare constă în încălzirea aerului care intră 
în contact cu elementele încălzitoare ale aparatului sau cu carcasa metalică a acestuia. 
Puterea termică a acestor convec-toare este cuprinsă între 0,5 şi 3 kW. Există foarte 
multe modele de convectoare electrice de diverse forme şi dimensiuni. Din punct de 
vedere al funcţionării convectoarelor electrice acestea pot fi cu încălzire prin convecţie 
naturală sau forţată (prin înglobarea unui ventilator).  

Convectoare plintă. Convectoarele plintă reprezintă aceleaşi caracteristici constructive 
şi tehnice ca şi convectoarele de perete deosebirea constând în dimensiunile lor mai 
reduse: înălţimea cuprinsă între 100 şi 150 mm, iar lăţimea de circa 60 mm. Puterea 
termică nu depăşeşte 100 W/m pentru a limita temperatura superficială a pereţilor.  

Convectoare de pardoseală. Convectoarele de pardoseală se încadrează în pardosea-
lă şi se acoperă cu o grilă care permite pătrunderea şi circulaţia aerului cald în încăpe-
re. Avantajul acestor convectoare constă în faptul că nu ocupă spaţiu în încăpere, eli-
berând complet pereţii.  

Radiatoare electrice. Acestea sunt radiatoarele cu ulei şi sunt executate cu tablă din 
oţel şi umplute cu ulei, având la partea inferioară o rezistenţă electrică izolată cores-
punzător, imersată în uleiul mineral cu care se umple radiatorul. Radiatoarele sunt 
susţinute pe role care permit deplasarea uşoară în zona dorită. Suprafaţa de transfer 
de căldură, mare, permite coborârea temperaturii sub 95°C. Radiatoarele electrice au 
puteri instalate cuprinse între 500 şi 3000 W. Există radiatoare cu dublă funcţiune care 
sunt utilizate atât pentru încălzire cât şi pentru uscarea prosoapelor în băi şi grupuri 
sanitare sau pentru uscarea hainelor udate de ploaie (încălzire şi cuier). Radiatoarele 
electrice de acest tip conţin apă în loc de ulei mineral şi pot fi racordate şi la o instalaţie 
clasică de încălzire. 

Panouri radiante. Sunt aparate electrice de încălzire ultraplate la care schimbul de căl-
dură se face, în majoritate, prin radiaţie. Elementul de încălzire este alcătuit dintr-o 
pastă de argint imprimată într-o placă emailată cu circuit imprimat.  

Radianţi luminoşi. Radianţii sunt alcătuiţi dintr-o rezistenţă din aliaj de fier cu crom şi 
nichel sub formă de sârmă spiralată, înfăşurată pe un izolator ceramic, un ecran din ta-
blă polizată având rolul de dirijare a fluxului termic în direcţia dorită, un suport de 
susţinere şi un cablu de alimentare. Radianţii luminoşi permit dirijarea fluxului termic 
către o anumită zonă. Prezintă ca dezavantaje temperatura ridicată care determină an-
trenarea prafului de către curenţii de aer şi creşterea riscului producerii unui incendiu, 
iar lumina produsă poate fi supărătoare în timpul nopţii.  

Radianţi în infraroşu. Radianţii în infraroşu sunt, în general, executaţi dintr-un element 
încălzitor, un ecran din metal polizat şi un suport metalic. Elementul încălzitor este o 
rezistenţă electrică spiralată introdusă într-un tub de cuarţ sau într-un tub metalic prin 
intermediul unei mase ceramice sau din oxid de magneziu. Spre deosebire de radianţii 
luminoşi au temperaturi scăzute şi cantitatea de lumină produsă este mai redusă. Se 
utilizează, de regulă, pentru suplimentarea încălzirii de bază, în încăperi cu suprafeţe 
mici (băi, WC-uri, culoare etc.), pe perioade limitate de timp. Se pot utiliza şi pentru ri-
dicarea temperaturii în spaţii deschise (ganguri, peroane, tribune, terase etc). Puterea 
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instalată variază în jurul valorii de 1000 W/m. Temperaturile suprafeţei tubului sunt cu-
prinse între 150 şi 180°C.  

Aeroterme electrice. Sunt generatoare de aer cald alcătuite dintr-o carcasă paralelipi-
pedică din tablă, cu orificii pentru circulaţia aerului. Elementul încălzitor este alcătuit 
dintr-un grup de rezistenţe montate pe suporturi ceramice izolante. Aerul este antrenat 
de un mic ventilator axial sau radial. Puterea instalată a unei aeroterme electrice este, 
în general, cuprinsă între 500 şi 2000 W, dar se construiesc şi aeroterme cu puteri mai 
mari ajungând până la 10 kW.
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Anexa 3: Descrierea detaliată a instalaţiilor de ventilare şi a elementelor ei com-
ponente 

 

Cuplarea ventilatoarelor 

Antrenarea ventilatoarelor se face cu motoare electrice, de obicei, asincrone și, doar în 
rare cazuri, cu motoare de altă natură. 

Din acest punct de vedere ventilatoarele pot fi clasificate astfel (figura 3-1): 

 Cuplate direct, la care rotorul ventilatorului este montat direct pe axul motorului 
electric; 

 Cu cuplaj elastic – axul motorului antrenează axul ventilatorului prin intermediul 
unui cuplaj elastic sau cu alunecare; 

 Cu paliere și roti la care antrenarea se face prin curele trapezoidale, pentru redu-
cerea turației și a nivelului de zgomot. 

 

 

Figura 10-14: Cuplarea ventilatoarelor 

 

Filtrele de aer 

Filtre metalice – sunt de tipul cu celule sau cu plăci, realizate în întregime din metal (fi-
gura 10-15). Mediul filtrant este realizat cu lînă din oțel, împîslitură de fire metalice sau 
plăci metalice perforate și fixate într-un cadru metalic. 

Filtre cu fibre - mediul filtrant, la acest tip de filtru (figura 10-16), îl constituie țesăturile 
din fibre din sticlă, fibre sintetice, fibre naturale, etc. La unele modele, materialul filtrant 
este plat sau în zigzag pentru mărirea suprafeței de filtare. 

Filtru cu cărbune activ este utiliizat pentru asigurarea eliminării prin adsorbție a impuri-
tăților din aer sub formă de gaze sau vapori (figura 10-17). Printre aceste impurități se 
menționează mirosurile provenite de la bucătării, viceuri, săli de reuniuni, gaze și va-
pori din anumite procese tehnologice. 
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Figura 10-15:  Filtre metalice 

     

 

Figura 10-16: Filtru cu saci cu țesătură din fibră din sticlă 

 

 

Figura 10-17: Filtru cu cărbune activ: 

1 - ștuț de racord; 2 - carcasa exterioară; 3 - prefiltru din hîrtie; 4 - cărbune active; 5 - 
carcasa perforate. 

 

Aparate de ventilare 

Aeroteme – aparate de ventilare și încălzire, se construiesc după modelul arătat în fi-
gura 10-18. Într-o carcasă metalică se găses: un ventilator axial (mai rar radial) și o ba-
terie de încălzire prin care circulă un agent termic (apă caldă, apă fierbinte, abur). Ae-
roterma este prevăzută cu jaluzele reglabile pentru dirijarea jetului de aer cald. Sunt 
construite să funcționeze cu aer recirculat (figura 10 -18 a) fără filtru sau cu filtru de 
praf pentru încăperi mai pretențioase (figura 10 -18 b) sau cu aer amestecat, priza de 
aer proaspăt putând fi amplasată în peretele exterior (figura 10 -18 c) sau pe acoperiș 
(figura 10-18 d). 
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Figura 10-18: Aeroterme de perete 

1 – carcasă; 2 – ventilator; 3 – baterie de încălzire; 4 – jaluzele reglabele; 5 – grilă de 
aspirație; 6 – filtru de praf;7 – jaluzele fixe contra ploii; 8 – plasă de sârmă; 9 – jaluzele 
opuse (reglabile manual sau automat); 10 – cameră de amestec; 11 – canal de aspira-
ție de pe acoperiș; 12 – căciulă de ventilare; 13 – aer exterior; 14 – aer interior. 

Aeroterme cu recuperator de căldură - pentru recuperarea căldurii din aerul evacuat se 
intercalează câte un schimbător de căldură cu plăci de tip aer-aer (pentru a se evita 
pericolul de îngheț). Aerotermele se execută în varianta de perete (figura 10-19) sau de 
plafon (figura 10-20). La aeroterma de plafon, ventilatorului (axial sau radial) se ata-
șează o piesă de refulare tronconică fixă, cu dirijare spre pardoseală sau o piesă spe-
cială, rotitoare pentru a aoperi o suprafață mai mare din încăperea deservită. Aeroter-
mele au clapete de reglare astefl că pot funcționa numai cu aer interior (recirculare to-
tală), numai cu aer exterior sau cu aer amestecat. 

Dulapuri de ventilare - sunt compuse din ventilator, baterie de încălzire și filtru, ce sunt 
îmbinate într-o singură carcasă metalică. Dulapurile sunt prevăzute cu uși sau panouri 
pentru vizitare. Dulapurile sunt construite și montate de regulă, vertical (figura 10-21 
a,b,c,d) dar mai rar orizontal (figura 10-21 e). 
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Figura 10-19: Aeroterm de perete cu recuperator de căldură 

1- recuparator de căldură; 2 - jaluzele reglabile; 3 - baterie de încălzire; 

4 - ventilator pentru introducere; 5 - ventilator pentru evacuare; 6 - grila aspirare; 7 - 
grila recirculare; 8 - priza de aer; 9 - jaluzele de suprapresiune; 10 - jaluzele opuse; 11 
- filtru de praf; 12 - aer exterior; 13 - aer  evacuat; 14 - aer cald; 15 - aspirație; 16 - re-
circulare. 

 

 

Figura 10-20: Aeroterm de plafon cu recuperator de căldură 

1 - recuperator de căldură; 2 - clapete de reglare; 3 - baterie de încălzire; 

4 - ventilator de introducere; 5 - cap de refulare; 6 - dispozitiv de aspirare aer exterior; 
7 - ventilator  de evacuare; 8 - grilă de aspirație; 9 - clapetă de închidere; 10 - grilă de 
recirculare; 11 - filtru praf; 12 - acoperiș. 

 Aparate de ventilare de evacuare – sunt utilizate la evacuarea aerului viciat din în-
căperi și se montează ca unități independente. Mai des se folosește varianta de apara-
te modulat (figura 10-21) în sensul că aparatul se introduce într-o cutie fonoizolată, de 
regulă. Ventilatorul poate fi cuplat direct, refularea făcându-se în sus (figura 10-21 b) 
sau orizontal (10-21 a) sau prin curele trapezoidale (10-21 c,d). Pentru debite foarte 
mici ( V ≤ 2.000m3/h) se utilizează varianta de modul plat (10-21 e). 
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Figura 10-21: Dulapuri de ventilare 

a - baterie de încălzire (BI) montată orizontal pe asirație; b - BI montată orizontal pe re-
fulare; c - BI montată înclinat pe aspirație; d - BI montata înclinat pe refulare; e - dulap 
montat orizontal; 

1 - cutie de refulare; 2 - ventilator; 3 - racord aer exterior; 4 - baterie de încălzire (BI); 5 
- racord recirculare (grilă aspirație); 6 - clapete de reglare; 7 - filtru;  

8 - racord flexibil. 

 

 

Figura 10-22: Aparate modulate de evacuare 
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Anexa 4: Descrierea detaliată a instalaţiilor de climatizare/condiţionare şi a ele-
mentelor ei componente 

Schemele şi elementele componente ale unor tipuri de aparate (centrale) pentru clima-
tizare/condiţionare sunt prezentate în figurile de mai jos. 

 

Figura 10-23: Aparate de încăpere 

a - unitate interioară; b - unitate exterioară cu refulare laterală (b1 - schemă, b2 -
vedere); c - unitate exterioară cu reflare în sus (c1 - schemă, c2 - vedere); 

1 - carcasa aparatului; 2 - ventilator; 3 - baterie de răcire (încălzire);4 - tava pentru co-
lectarea condensului; 5 - filtru de praf; 6 - grilă de absorbție; 7 - conducte freon; 8 - grilă 
cu jaluzele reglabile; 9 - Compresor;  10 - condensator/evaporator; 11 - ventilator axial; 
12 - grilă; 13 - tub capilar. 

Schema de principiu a unui dulap de climatizare cu mașină frigorifică înglobată este 
prezentată în figura 11-1. 
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1 - carcasă fonoizolată prevăzută cu panouri de-
montabile; 2 - jaluzele reglabile; 3 - cutie de dis-
tribuție cu refulare; 4 - bateria de încălzzire; 5 - 
ventilator; 6-distribuitor de abur; 7 - bateria de ră-
cire; 8 - filtru de praf; 9 - tavă colectare condensat 
și racord evacuare; 10 - grilă de aspiație aer re-
circulat; 11 - racord priză aer; 12 - compresor; 13 
- ventil de laminare; 14 - condensator răcit cu 
apă; 15 - racord abur; 16 - racord apă răcire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-24: Schema de principiu a unui dulap de cli-
matizare 

 

În figura 11-3 este prezentată secțiunea unei centrale de climatizare de acoperiș. 

 

 

Figura 10-25: Secțiune centrală de acoperiș 

1 - tablou de comandă și reglare; 2 - acoperișul centralei; 3 - bateria de încălzire; 4 - 
profilul carasei; 5 - carcasă dublă; 6 - ramă de bază din oțel; 7 - sectorul de răcire; 8 - 
ventilatorul de evacuare; 9 - cameră de amestec; 10 - zonă de filtrare; 11 - baterie de 
răcire; 12 - ventilator de refulare. 
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Anexa 5: Exemplu de sarcină tehnică pentru proiectare 
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Anexa 5 (continuare) 
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Anexa 5 (continuare) 
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Anexa 5 (continuare) 
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Anexa 5 (continuare) 
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Anexa 6: Descrierea detaliată privind verificarea echipamentelor instalaţiilor 

 

Instalaţii de încălzire 

 Controlul cazanelor. La cazane se verifică: 

a) poziţia armăturilor agentului termic: de siguranţă, de închidere, de reglare, 
golire, dezaerisire; 

b) poziţia organelor de închidere a evacuării gazelor de ardere; 
c) setarea corectă a termostatelor; 
d) indicaţiile aparatelor de măsură. 

 Controlul instalaţiei de alimentare cu combustibil şi de ardere. Se verifică: 

- pentru combustibil lichid şi gazos: 
a) poziţiile organelor de inchidere; 
b) funcţionarea arzătoarelor corespunzător cărţii tehnice; 
c) arderea combustibilului prin măsurarea componenţei gazelor de ardere. 
d) evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la 

depăşirea nivelului maxim; 
e) aerisirea, umplerea şi golirea rezervoarelor. 

- pentru combustibil solid: 
a) alimentarea cu combustibil; 
b) depozitarea in centrala termică a combustibilului; 
c) arderea combustibilului; 
d) evacuarea zgurii şi cenuşii; 
e) depozitarea zgurii şi cenuşii. 

 Controlul instalaţiei de preparare a apei calde de consum (schimbătoarele de căldu-
ră). Se verifică: 

a) poziţia corectă a armăturilor agenţilor termici (primar şi secundar); 
b) indicaţiile aparatelor de măsură, şi in special, temperatura apei calde de con-

sum. 

 Controlul instalaţia de alimentare cu apă. Se verifică: 

a) funcţionarea staţiei de tratare a apei; 
b) poziţia organelor de inchidere la diferitele operaţiuni, conform instrucţiunilor 

de exploatare; 
c) indicaţiile aparatelor de măsură; 
d) funcţionarea instalaţiei de alimentare cu apă de adaos. 

 Controlul instalaţiile de alimentare cu aer de combustie şi de evacuare a gazelor de 
ardere. Se verifică: 

a) alimentarea cu aer de combustie; 
b) ventilarea sălii cazanelor; 
c) poziţia clapetei de explozie, uşii de curăţire şi a organelor de inchidere şi re-

glare a tirajului; 
d) etanşarea instalaţiilor de aer şi gaze de ardere; 
e) starea izolaţiei termice a canalelor de fum. 

 Controlul instalaţiile de automatizare, de siguranţă şi funcţionale. Se verifică: 

a) incadrarea parametrilor agenţilor termici in limitele de siguranţă şi a valorilor 
corespunzătoare din graficul de reglare; 

b) setarea corectă a termostatelor; 
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c) funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi avertizare. 

 Controlul corpurilor de încălzire. Se verifică: 

a) corespondenţa cu proiectul privind tipul corpurilor de încălzire, precum şi poziţia 
în instalaţie şi în încăperea încălzită; 

b) dimensiunile corpurilor de încălzire; 
c) existenţa dispozitivelor de reglare/dirijare a debitului de apă şi verificarea 

funcţionalităţii acestora; 
d) lipsa unor obstacole de perturbare a curgerii în corpurile de încălzire. 

 Controlul conductelor. La conductele se verifică: 

a) integralitatea reţelei de conducte; 
b) etanşeitatea îmbinărilor între tronsoane; 
c) suporturile, elementele de susţinere; 
d) calitatea izolaţiei termice şi a protecţiilor anticorosive; 

 Controlul altor elemente. Se verifică: 

a) dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor şi echipamentelor; 
b) golirea conductelor şi echipamentelor in punctele cele mai de jos; 
c) manevrarea uşoară a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire. 

 

Instalaţii de ventilare şi climatizare 

 Controlul ventilatoarelor. La ventilatoare se verifică: 

a) placa de identificare pe care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatu-
lui (debit, presiune, turaţie); 

b) fixarea pe postament şi sistemul de amortizare a vibraţiilor; 
c) orizontalitatea sau după caz, verticalitatea arborilor motorului şi ventilatorului; 
d) echilibrarea statică a rotorului; 
e) modul de rotire al rotorului (fără frecări, jocuri, zgomote sau trepidaţii anormale); 
f) sensul corect de rotaţie al rotorului; 
g) gradul de încălzire al lagărelor şi rulmenţilor după o funcţionare normală a insta-

laţiei; 
h) numărul curelelor trapezoidale de transmisie şi întinderea corectă a acestora; 
i) turaţia ventilatorului şi a motorului conform placii de identificare; 
j) starea accesoriilor ventilatorului: elemente de reglare a debitului, racorduri elasti-

ce pe aspiraţie şi refulare, dispozitivul de protecţie al curelelor de acţionare, etc.; 
k) calitatea racordurilor electrice ale motorului de antrenare; 
l) intensitatea curentului electric absorbit şi a tensiunii motorului de antrenare al 

ventilatorului. 

 Controlul filtrelor. La filtre se verifică: 

a) calitatea şi integritatea materialului filtrant, conform fişei tehnice a produsului; 
b) montarea corectă a materialului filtrat în carcasa filtrului; 
c) realizarea etan şărilor pe traseul de aer; 
d) diferenţa de presiune între secţiunile de trecere ale aerului, din amonte şi aval 

ale filtrului; 
e) gradul de murdărire al materialului filtrant; 
f) funcţionalitatea elementelor mecanice, de acţionare, ale filtrului. 

 Controlul bateriilor de încălzire/răcire. La bateriile de încălzire/răcire se verifică: 
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a) placa de identificare, în care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatu-
lui (putere termică, debite, temperaturi); 

b) etanşeitatea carcasei; 
c) starea lamelelor (să nu fie strâmbe, turtite sau obturate de corpuri stăine); 
d) sensul de întrare/ie şire la racordurile de agent termic; 
e) funcţionalitatea organelor de închidere şi reglare pe circuitele de apă şi de aer; 
f) existenţa dispozitivului de protecţie la îngheţ, după caz. 

 Controlul camerelor de umidificare. La camerele de umidificare se verifică: 

a) placa de identificare în care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatu-
lui; 

b) dimensiunile camerei de umidificare, în conformitate cu proiectul, 
c) existenţa elementelor componente şi a accesoriilor, 
d) montajul corect al elementelor camerei de umidificare, 
e) etanşeitatea hidraulică şi aeraulică, 
f) modul de asigurare al controlului distribuţiei apei, 
g) protecţia anticorosivă. 

 Controlul gurilor de aer. La gurile de aer se verifică: 

e) corespondenţa cu proiectul privind tipul gurii de aer, precum şi poziţia în insta-
laţie şi în încăperea ventilată; 

f) dimensiunile gurii de aer; 
g) existenţa dispozitivelor de reglare/dirijare a debitului de aer şi verificarea funcţio-

nalităţii acestora; 
h) lipsa unor obstacole de perturbare a curgerii în conductă şi în încăpere. 

 Controlul dispozitivelor de reglare. La ramele cu jaluzele şi clapete de reglare se 
verifică: 

a) etanşeitatea montării; 
b) lipsa deformaţiilor la organele mobile; 
c) mişcarea uşoară şi fără joc a clapetelor, jaluzelelor şi a elementelor de acţionare; 
d) funcţionarea conform destinaţiei (de exemplu, jaluzelele cu reglare simultană, 

paralele sau opuse); 
e) accesabilitatea; 
f) posibiltatea blocării în poziţiile de reglaj şi existenţa elementelor de indicare a 

poziţiei organului de reglare. 

 Controlul conductelor de aer. La conductele de aer se verifică: 

e) integralitatea reţelei de conducte; 
f) etanşeitatea îmbinărilor între tronsoane; 
g) suporturile, elementele de susţinere şi protecţie impotriva transmiterii vibraţiilor; 
h) calitatea izolaţiei termice şi a protecţiilor anticorosive; 
i) existenţa capacelor de vizitare şi curăţire, precum şi etanşeitatea acestora şi 

uşurinţa de montare demontare; 
j) inexistenţa punctelor critice care cauzează pierderi de sarcină suplimentare sau 

surse de zgomot (strangulări ale secţiunii de curgere, corpuri străine în curentul 
de aer, raze de curbură mici la coturi, unghiuri mari la difuzoare confuzoare, 
etc.). 

 Controlul instalaţiei de automatizare. La instalaţiile de automatizare se verifică: 

a) corectitudinea conexiunilor electrice; 
b) corectitudinea poziţionării elementelor traductoare şi de execuţie, funcţionalitatea 

acestora; 
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c) tablourile electrice, pentru a se constata: 
- condiţiile de amplasare şi accesibitatea; 
- dispunerea elementelor componente; 
- existenţa sistemelor de protecţie şi a legării la pamânt; 
- tipurile de cabluri; 
- marcajul şi etanşeitatea circuitelor; 
- ventilarea pentru răcirea tabloului. 

d) interfaţa cu alte sisteme (gestiunea tehnică a clădirii, securitatea la incendiu, 
etc.).
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Anexa 7: Pornirea instalaţiilor 

 

Instalaţii de încălzire 

Umplerea şi pornirea instalaţiei interioare se face cu apă tratată care îndeplineşte con-
diţiile de agent termic. În instalaţiile la care centrala termică sau punctul termic (PTI) 
sunt in clădire şi exploatarea centralei termice şi a instalaţiei interioare se asigură de 
către acelaşi personal, se prevede ca umplerea şi pornirea instalaţiei să se facă in co-
mun.  

La umplere în instalaţia interioară toate organele de inchidere (cu excepţia celor de go-
lire) sunt deschise. Pe măsura umplerii şi dezaerisirii instalaţiei se inchid organele de 
dezaerisire. 

Se efectuează controlul intregii instalaţii de incălzire (distribuţie, coloane, corpuri şi 
aparate de incălzire) urmărindu-se: 

 Modul de dilatare şi funcţionarea elementelor de compensare a dilatărilor; 

 Etanşeitatea instalaţiei; 

 Incălzirea conductelor şi corpurilor de incălzire. 

 

Controlul incălzirii se face după un interval de timp necesar ca instalaţia să intre in re-
gim (funcţie de mărimea instalaţiei şi agentul termic utilizat: minim 1 oră pentru instalaţii 
cu abur şi 2 ore pentru instalaţii cu apă. 

Corpurile de incălzire trebuie să se incălzească uniform, fără zone reci şi fără diferenţe 
de temperatură între ramuri sau coloanele ce alimentează acelaş tip de consumatori. 

Pentru evitarea pericolului de ingheţ la instalaţiile cu agent termic apă, după umplerea 
instalaţiei se pun imediat in funcţiune pompele de circulaţie, iar ferestrele şi uşile incă-
perilor clădirii se inchid. Totodată se porneşte sursa termică sau se deschid vanele 
branşamentului în cazul alimentării de la o reţea exterioară. 

După o perioadă mai mare de intrerupere sau la fiecare 2-3 zile se verifică dezaerisirea 
instalaţiei la o temperatură a agentului termic de 50-60 oC. 

Completarea cu apă se face lent pentru a da posibilitatea separării şi evacuării aerului. 

Pornirea centralei termice.  

Se urmăreşte ordinea operaţiilor de funcţionare a arzătorului: 

 Preventilarea focarului - (timpul de preventilare este indicat in cartea tehnică a 
arzătorului). La arzătoarele cu combustibil lichid preventilarea are loc după incăl-
zirea electrică a capului duzei; 

 Admisia combustibilului (in lipsa combustibilului are loc oprirea de avarie şi este 
necesară repornirea manuală a arzătorului, dacă flacăra nu se aprinde (operaţie 
sesizată de supravegherea de flacără) arzătorul se opreşte şi necesită debloca-
rea manuală. 

In timpul reglării arzătorului se măsoară presiunea combustibilului. Se stabileşte 
conţinutul de CO in limitele prescrise prin reglarea poziţie clapetei de aer, efectuandu-
se măsurători la priza de la canalul de gaze de ardere. La instalaţiile cu combustibil 
gazos, neautomatizate se execută următoarele operaţii: 

 Introducerea in focar in zona arzătorului de gaz a aprinzătorului cu flacără, pe 
principiul gaz pe flacără; 
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 Deschiderea progresivă a robinetului instalaţiei de gaz; 

 Scoaterea din focar a aprinzătorului după ce gazele au luat foc; 

 Reglarea debitului de gaz. 

 

Se va urmări ca flacăra să ardă fără fum. După aprinderea focului se execută următoa-
rele operaţii: 

 Reglarea accesului aerului secundar, astfel ca flacăra să aibă lungimea normală 
şi arderea să fie completă; 

 Pornirea pompelor de circulaţie; 

 Urmărirea creşterii lente a temperaturii apei din cazan şi limitarea acesteia la va-
loarea prevăzută; 

 Urmărirea realizării unui tiraj corect pentru a asigura arderea completă a combus-
tibilului. 

 

Instalaţii de ventilare şi climatizare 

Prima pornire a ventilatorului se face la sarcină redusă, prin închiderea parţială a dis-
pozitivului de reglare sau prin funcţionarea la turaţie redusă a motorului ventilatorului 
(la ventilatoarele cu turaţie variabilă). Se verifică: 

 Dacă rotorul se învârte în sensul normal, 

 Nivelul vibraţiilor şi zgomotelor, 

 Încălzirea motorului, lagărelor, palierelor, întinderea corectă a curelelor de tran-
smisie. 

Pornirea în sarcină normală se face după efectuarea observaţiilor la pornirea în sarcină 
redusă şi remedierea eventualelor deficienţe. În timpul pornirii în sarcină normală se 
fac acelea şi verificări ca la pornirea în sarcină redusă, precum şi verificări asupra în-
tregii instalaţii observându-se în special etanşeitatea acesteia. Funcţionarea la pornirea 
în sarcină normală durează atât timp cât este necesar ca întreaga instalaţie să fie 
examinată. 

Funcţionarea de probă se face cu toate elementele instalaţiei asamblate în poziţie defi-
nitivă (filtre, elemente de automatizare, organe de reglare etc). În timpul funcţionării de 
probă se reiau verificările făcute la pornirea instalaţiei, o atenţie deosebită dându-se 
funcţionarii ventilatorului. Funcţionarea de probă durează minimum 8 ore. După 
funcţionarea de probă se poate trece la reglarea instalaţiei. 



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 1 

Anexa 8: Verificări funcţionale şi Probe 

Instalaţii de încălzire 

Probele la care se supun instalaţiile de încălzire sunt: 

 Proba la rece;  

 Proba la cald;  

 Proba de eficacitate; 

 Proba de funcţionare a echipamentelor. 

 

Proba la rece se face în scopul verificării etanşeităţii şi a rezistenţei mecanice a insta-
laţiei de încălzire. Proba la cald are drept scop verificarea etanşeităţii, a modului de 
comportare la dilatare şi contractare a instalaţiei de încălzire şi a circulaţiei agentului 
termic la temperatura nominală. Proba de eficacitate se face în scopul verificării reali-
zării de către instalaţie a parametrilor prevăzuţi în proiectul instalaţiei. Proba de 
funcţionare constă în verificări făcute asupra utilajelor şi aparatajelor componente ale 
instalaţiilor de încălzire, în timpul funcţionării acestora. Verificările se efectuează asu-
pra cazanelor, arzătoarelor, pompelor, schimbătoarelor de căldură, compresoarelor, 
vaselor de expansiune, sistemelor de reglare automată, sistemelor de tratarea apei, 
automatizării. Proba de funcţionare poate fi simultană cu proba de eficacitate sau cu 
proba la cald. 

La corpurile de încălzire se verifică: 

 Realizarea temperaturii corpurilor în funcţie de temperatura agentului termic şi de 
modul de racordare al acestora, conform prevederilor din proiectele de execuţie; 

 Realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de încălzire aflate în con-
diţii similare;  

 Efectul acţiunii organelor de reglare la corpurile de încălzire, se verifică modul de 
funcţionare al acestora. 

 Dezaerisirea corpurilor de încălzire 

  

La reţeaua de conducte de distribuţie se verifică: 

 Echilibrarea ramurilor la distribuitoare şi noduri de distribuţie;  

 Echilibrarea hidraulică automată între coloane, la diverse încărcări ale acestora 
(pentru instalaţiile prevăzute cu aceste sisteme); 

 Efectul însumării presiunii date de pompe cu cea gravitaţională la coloane, astfel 
încât să nu se perturbe distribuţia în legăturile racordate la coloane - echilibrarea 
ramurilor de distribuţie şi a coloanelor se verifică prin efectul termic asupra apara-
telor de încălzire;  

 Efectul de separare hidraulică a ramurilor şi aparatelor de încălzire de restul in-
stalaţiei;  

 Realizarea parametrilor de debit şi temperatură pe racordul instalaţiei interioare 
de la reţeaua exterioară. 

   

Deasemenea se mai verifică:  

 Funcţionarea aparatelor de măsură;  
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 Funcţionarea contoarelor de căldură (pentru întreaga construcţie, o parte de con-
strucţie sau la consumatorii de căldură);  

 Eficienţa dezaerisirii instalaţiei în punctele cele mai de sus ale instalaţiei şi golirea 
prin punctele cele mai de jos.  

 

Instalaţii de ventilare şi climatizare 

La punerea în funcţiune a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se fac următoarele 
probe: 

 Probe pentru verificarea caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor (ventila-
toare, baterii de încălzire/răcire, filtre, camere de umidificare, ventilo-convectoare, 
unităţi terminale); 

 Probe pe ansamblul instalaţiei. 

 

Probarea ventilatoarelor se face prin determinarea, pe bază de măsurători, a următoa-
relor mărimi: 

 Debitul de aer, 

 Presiunea totală, 

 Nivelul de zgomot, 

 Intensitatea curentului electric la funcţionarea în regim normal a motorului de 
acţionare al ventilatorului. 

 

Se verifică dacă punctul de funcţionare debit/presiune, obţinut, se află pe curba ventila-
torului, specificată în cartea tehnică a acestuia. Deasemenea se verifică daca nivelul 
de zgomot corespunde cu cel din cartea tehnică.  

 

Probarea bateriilor de încălzire/răcire se face prin determinarea: 

 Performanţei termice a bateriei, exprimată prin puterea termică şi implicit, coefici-
entul global de transfer de căldură al bateriei (se măsoară temperaturile de intra-
re şi ieşire şi debitele pe circuitele de aer şi de apă); 

 Pierderilor de sarcină în baterie pe circuitul de aer (se măsoară presiunea statică 
înainte şi după baterie). 

 

Se verifică dacă valorile obţinute sunt în concordanţă cu cele specificate în cartea teh-
nică a bateriei. 

Probarea filtrelor de aer constă în deteriorarea eficienţei de reţinere a prafului: aceasta 
se stabileşte, fie prin măsurarea concentraţiilor de praf la intrarea şi la ieşirea din filtru, 
fie prin măsurarea pierderii de sarcină în filtrul necolmatat şi utilizarea diagramei de ca-
talog eficienţă pierdere de sarcină.  Probarea camerelor de umidificare cu proces 
adiabatic constă în determinarea eficienţei de umidificare a camerei, definită ca rapor-
tul dintre diferenţa între temperaturile aerului la intrarea şi ieşirea din cameră şi dife-
renţa între temperatura aerului la intrare şi temperatura apei pulverizate. Se verifică 
dacă eficienţa camerei de umidificare obţinută pe baza măsurătorilor, în condiţiile 
funcţionării instalaţiei la parametrii proiectaţi, corespunde cu cea prevăzută în proiect. 
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Probarea ventilo-convectoarelor constă în: 

 Determinarea debitului de aer; 

 Determinarea puterii termice; 

 Determinarea nivelului de zgomot. 

  

Pentru aceasta, se determina prin măsurători următorii parametrii: 

 Temperaturile aerului la intrarea şi ieşirea din ventilo-convector; 

 Viteza medie a aerului refulat; 

 Debitul şi temperatura pe circuitul de apă caldă, respectiv apă răcită; 

 Nivelul de zgomot. 

 

Probele pe ansamblul instalaţiei de ventilare şi climatizare care se fac la punerea în 
funcţiune, sunt: 

 Proba de etanşeitate a reţelei de conducte de aer; 

 Proba de eficacitate globală a instalaţiei. 

 

Proba de etanşeitate a reţelei conductelor de aer are drept scop determinarea pierderi-
lor de aer/aporturilor de aer fals ale instalaţiei. Proba de etanşeitate se face prin urmă-
toarele metode: 

 Măsurarea debitului de aer la ventilator şi compararea acestuia cu suma debitelor 
de aer măsurate la gurile de ventilare; 

 Utilizearea unei instalaţii portabile de probă, compusă din ventilator de încercare 
şi conductă de măsurare, cu care se pune în suprapresiune reţeaua de conducte 
a instalaţiei, având gurile de aer astupate şi ventilatorul oprit; presiunea de încer-
care este cu 25 % mai mare decât presiunea de regim. 

 

Se verifică dacă debitul de aer prin neetanşeităţi, obţinut, se încadrează în valorile 
normate prevăzute de reglementările tehnice. 

Proba de eficacitate globală se efectuează în vederea recepţiei instalaţiei şi are scopul 
de a stabili dacă instalaţia de ventilare şi climatizare realizează în încăperile deservite 
condiţiile igienico - sanitare şi de confort prevăzute prin proiect, referitoare la: 

 Temperatura, umiditatea şi viteza aerului; 

 Puritatea aerului; 

 Zgomotul produs de instalaţie. 

 

În cadrul probei de eficacitate globală se fac măsurători în toate încăperile deservite de 
instalaţie; se compară determinările efectuate cu instalaţia în funcţiune şi cu instalaţia 
oprită. Rezultatele probelor de verificare a eficacităţiii globale a instalaţiei se consideră 
satisfăcătoare dacă parametrii aerului din încăperi (temperatură, umiditate, viteză, no-
civităţi) şi nivelul de zgomot, respectă prevederile proiectului şi normele sanitare şi de 
protecţie a muncii. 

În cazul în care instalaţia de ventilare/climatizare are mai multe regimuri de funcţionare, 
după anotimp sau după procesul tehnologic, se procedează astfel: 
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 Se verifică eficacitatea globală în regim de funcţionare corespunzător anotimpului 
în care are loc recepţia, 

 Se verifică eficacitatea globală în regimurile corespunzătoare fazelor procesului 
tehnologic care se desfăşoară în perioda recepţiei 

 Se va aprecia prin calcule şi măsurători parţiale, eficacitatea globală a instalaţiei 
în alte anotimpuri şi alte faze tehnologice decât cele din timpul recepţiei. În cazul 
în care aceste rezultate nu sunt concludente, aprecierea prin calcule a eficacităţii 
globale a instalaţiei de ventilare, în diverse faze ale procesului tehnologic, se face 
adoptând scenarii privind emisiile de noxe, degajările de căldură, etc. 

 

Durata probei de eficacitate globală este de 12 ore, fară întrerupere, pentru instalaţiile 
de ventilare şi de 24 ore, fără întrerupere, pentru instalaţiile de climatizare. Măsurările 
se fac la intervale de cel mult 30 de minute, pe toată durata probei. 

Procedurile de încercare, aparatele de măsură şi metodele de măsurare a parametrilor 
instalaţiilor de ventilare şi climatizare în cadrul probelor în vederea recepţiei vor fi în 
conformitate cu prevederile specifice din SM SR EN 12599:2011. 

Rezultatele probelor efectuate asupra echipamentelor şi asupra instalaţiei în ansamblu 
ei, se consemnează în procesele verbale de constatare.
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Anexa 9: Act privind finisarea lucrarilor de punere în funcțiune 
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Anexa 9 (continuare) 

 



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 1 

Anexa 10: Pașaportul 
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Anexa 10 (continuare) 
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Anexa 11: Verificarea parametrilor de funcționare a instalației de climatiza-
re/reciclare 
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Anexa 11 (continuare) 
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Anexa 11 (continuare) 
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Anexa 12: Declarație de respectare a instalării echipamentelor 
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Anexa 13: Act de testare mecanică a echipamentelor 
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Anexa 14: Act de testare individuală a echipamentelor 
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Anexa 15: Actul comisiei de lucru privind primirea echipamentului după testare 
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Anexa 16: Act de primire în exploatare a instalației de automatizare 
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Anexa 16 (continuare) 
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Anexa 17: Act de primire în exploatare a instalației 
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Anexa 17 (continuare) 
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Anexa 18: Descrierea detaliată a acţiunilor de exploatare a instalaţiilor IVCC 

 

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor 

Pentru buna funcţiune şi prevenirea incendiilor şi limitarea efectelor şi consecinţelor în 
caz de incendiu, în exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, se asigură urmă-
toarele măsuri: 

 Filtrele de aer, motoarele electrice aferente ventilatoarelor, clapetele antifoc şi re-
zistente la foc şi elementele lor de acţionare, detectoarele de fum din conducte 
pentru acţionarea clapetelor se întreţin şi se exploatează cu periodicitate; 

 Filtrele de aer se înlocuiesc şi se întreţin cu periodicitatea prevăzută de prezenta 
reglementare tehnică şi de producător; 

 Verificarea anuală a asigurării condiţiilor de debit, viteză, presiune pentru insta-
laţiile de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz 
de incendiu; 

 Verificarea cu periodicitatea prevăzută de reglementare specifică a surselor elec-
trice de rezervă pentru alimentarea ventilatoarelor de evacuare a fumului, clape-
telor cu rol de rezistenţă la foc, clapetelor de control a fumului; 

 Verificarea trimestrială a funcţionării ventilatoarelor de evacuare a fumului; 

 Verificarea anuală a funcţionării clapetelor cu rol de rezistenţă la foc (clapete anti-
foc, voleţi), clapetelor de control a fumului şi a elementelor de acţionare, iar în 
caz de defecte se iau măsuri pentru repararea sau înlocuirea acestora; 

 Verificarea anuală a dispozitivelor de comandă manuală şi automată a instalaţii-
lor de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz de 
incendiu; 

 Verificarea funcţionării detectoarelor de fum din conducte se asigură periodic şi 
se testează după instalare pentru îndeplinirea cerinţei privind detectarea densi-
tăţii de fum proiectate, iar în caz de defect se iau măsuri de reparare sau înlocui-
re a acestora; 

 Verificarea anuală a dispozitivelor de transmisie şi semnalizare, precum şi a de-
tectoarelor de incendiu aferente instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare 
în caz de incendiu; 

 În timpul operaţiilor de întreţinere şi reparaţii se interzice fumatul în canalele de 
ventilare; 

 Se interzice depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile în conductele 
de ventilare; 

 Verificarea permanentă a capacelor de vizitare şi curăţire a canalelor de ventila-
re, uşurinţa de montare - demontare, fără utilizarea unor dispozitive sau echipa-
mente speciale pentru asigurarea facilitării intervenţiei în caz de incendiu. 

 

În această etapă trebuie pregătită aparatura de măsură şi control care va fi folosită în 
cadrul operaţiilor de verificare. Inventarul minim de aparatură de măsură şi control se 
compune din: 

 Termohigroanemometru digital (sau termometru şi psihrometru); 

 Anemometru digital (cu palete sau fir cald); 

 Tub Pitot - Prandl; 
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 Manometru cu tub U; 

 Cronometru, ruletă, lanternă; 

 Turometru; 

 Ampermetru.  

În cadrul verificării periodice a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se realizează "Tes-
tul de Performanţă Funcţională" care are drept scop detectarea şi diagnosticarea de-
fecţiunilor. Testul cuprinde 6 paşi: 

 Test în modul manual de operare, pentru: 

o verificarea comenzilor şi a starterilor; 

 Test în modul manual de oprire, pentru: 

o verificarea comenzilor şi a starterilor; 

o verificarea senzorilor; 

o verificarea controlerelor. 

 Test în modul normal de operare, pentru: 

o verificarea performanţei ventilatorului. 

 Test la debit maxim, pentru: 

o verificarea senzorilor, 

o verificarea starterilor, 

o verificarea setărilor controlerelor, 

o verificarea debitului de aer în camera de amestec şi în încăperile de refe-
rinţă, 

o verificarea pierderilor de sarcină şi a etanşeităţii reţelei conductelor de aer. 

 Test la debit minim, pentru: 

o verificarea funcţionării cu debit minim de aer proaspăt, 

o verificarea debitului de aer în încăperile de referinţă. 

 Test de oprire automată, pentru: 

o verificarea stării sistemului la oprire automata. În acest caz se verifică dacă 
ventilatoarele sunt oprite şi dacă organele de închidere/reglare, jaluzele, 
clapete, voleţi, etc., sunt în poziţia corespunzătoare. 

 

Principalele operaţii de întreţinere a instalaţiilor de încălzire sunt: 

a) la cazane şi arzătoare: 

 se curăţă suprafeţele de incălzire, evacuare fum şi tuburile de gaze de ardere 
(conform specificaţiilor producătorului); la cazanele cu recircularea gazelor de 
ardere se curăţă ventilatorul pentru recircularea gazelor de ardere şi conducta 
de legătură; 

 se scot şi se curăţă elemente de turbulenţă (virbulatorii) din căile de gaze de 
ardere; 

 se verifică garniturile de etanşare atat pe traseul gazelor de ardere, cat şi pe 
traseele agenţilor termici şi combustibilului; 

 se verifică piesele de izolaţie termică ale flanşei arzătorului, uşii de curăţire, ca-
pacelor de curăţire etc.; 

 se curăţă vizorul de control al focarului cazanului; 

 se verifică racordurile şi etanşările tecilor de imersie a termometrelor şi traduc-
toarelor; 
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 se verifică buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă (supape de siguranţă, 
nivelul apei, limitatorul de presiune. 

b) la vasele de expansiune inchise, cu membrană se verifică: 

 · presiunea azotului (care trebuie să fie egală la limită cu presiunea statică mi-
nimă a instalaţiei); 

 · etanşeitatea; 

 · racordarea vasului la instalaţie. 
c) la pompe şi alte echipamente cu piese in mişcare: 

 reglarea poziţiei şi după caz, inlocuirea presgarniturilor; 

 schimbarea uleiului de lagăr, ungerea rulmenţilor la intevale de timp prevăzute 
in instrucţiuni; 

 spălarea periodică a lagărelor; 

 inlocuirea cuplajului elastic, dacă este cazul; 

 verificarea dispozitivului de protecţie. 
d) la schimbătoare de căldură: 

 curăţarea depunerilor de piatră sau nămol, periodic sau atunci cand diferenţa 
de presiune intre intrare şi ieşire, depăşeşte valoarea admisibilă prevăzută in 
instrucţiunile de exploatare; 

 verificarea şi reetalonarea supapelor de siguranţă; 

 etanşarea armăturilor şi a plăcilor tubulare (la aparatele cu ţevi); 

 refacerea izolaţiilor deteriorate. 
e) la aparatele de măsură şi control şi contoare: 

 gradul de colmatare al filtrelor (la contoare); 

 verificarea funcţionării şi eventuala reetalonare (de către unităţi specializate) 
sau eventual inlocuirea acestora; 

 verificarea şi completarea uleiului in tecile de imersie (termometre). 
f) la armături: 

 asigurarea etanşeităţilor la îmbinări şi presetupe; 

 înlocuiri de garnituri şi şuruburi defecte. 
g) la organele de reţinere şi siguranţă: 

 curăţarea scaunelor; 

 verificarea etanşeităţii şi schimbarea garniturilor; 

 reetalonarea organelor de siguranţă (supape) pentru presiunea stabilită. 
h) la separatoarele de nămol: 

 demontarea capacului şi curăţarea, elementului de filtrare, cand diferenţele de 
presiune intre intrare şi ieşire depăşesc 30% din valoarea nominală a pierderii 
de sarcină in separator; 

 asigurarea etanşeităţii. 
i) la conducte şi izolaţii: 

 inlăturarea neetanşeităţilor la imbinări; 

 spălarea conductelor colmatate; 

 fixarea suporţilor slăbiţi; 

 completări de izolaţii termice; 

 repararea suprafeţelor exterioare ale izolaţiilor termice deteriorate. 
j) la canale şi coşul de fum: 

 desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare; 

 controlul etanşărilor; 

 verificarea funcţionării elementelor de siguranţă şi reglare (clapete de explozie, 
şibăre); 

 refacerea izolaţiei termice. 
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Pentru uşoara identificare a circuitelor in ansamblul instalaţiei se prevăd etichete pe 
circuitele funcţionale: 

 la distribuitoare şi colectoare (pe robinete), la ramificaţii, identificarea se face 
prin numere; 

 etichete cu caracteristicile echipamentului (cazane, pompe, schimbătoare de 
căldură) şi valorile care trebuie controlate; 

 indicatoare de avertizare a accesului oprit, a direcţiilor circuitelor şi locurile de 
control; 

 etichete cu inscripţia inchis - deschis (pentru identificarea poziţiei instalaţiei). 

 

Principalele operaţii de întreţinere a instalaţiilor de ventilare şi climatizare sunt: 

a) la ventilatoare: 

 ungerea lagărelor şi rulmenţilor; 

 întinderea uniformă a curelelor de transmisie; 

 echilibrarea rotoarelor, având în vedere rotirea fără atingerea carcasei; 

 strângerea şuruburilor şi piuliţelor la suportul ventilatorului. 
b) la filtre de aer: 

 înlocuirea filtrelor deteriorate; 

 verificarea funcţionării sistemului de avertizare a colmatării filtrului; 

 înlocuirea sau curăţirea (prin spălare sau scuturare) filtrelor colmatate; 

 verificarea sistemului de autocurăţire; 

 ungerea elementelor mecanice în mişcare. 
c) la bateriile de încălzire/răcire: 

 etanşarea racordurilor bateriei pe circuitele de aer şi de apă; 

 verificarea funcţionării robinetelor de pe racordurile bateriei; 

 curăţirea aripioarelor de praf şi corpuri străine; 

 dezaerisirea circuitului hidraulic; 

 spălarea interioară a bateriilor în vederea inlăturării depunerilor de nămol sau 
piatră. 

d) la camerele de umidificare: 

 verificarea modului de stropire; curăţirea duzelor înfundate şi înlocuirea celor 
defecte; 

 curăţarea bazinului de depunerile de nămol; 

 verificarea funcţionării preaplinului; 

 curăţirea filtrului; 

 curăţirea separatoarelor de picături; 

 operaţii de întreţinere la pompa de apă; 

 verificarea etan şeităţii camerei de umidificare pe circuitele de aer şi de apă; 

 vopsirea şi protejarea elementelor supuse coroziunii. 
e) la dispozitivele de închidere şi reglare: 

 ungerea lagărelor; 

 înlocuirea bucşelor şi lagărelor deteriorate; 

 corectarea paletelor şi jaluzelelor deformate; 

 refacerea etanşărilor. 
f) la gurile de aer: 

 curăţirea de praf şi îndepărtarea corpurilor străine din secţiunea gurii; 

 refacerea etanşeităţii fată de tubulatură; 

 verificarea funcţionării elementelor mobile; 

 corectarea elementelor mobile deformate; 
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g) la conductele de aer: 

 restabilirea etanşărilor; 

 curăţarea de praf şi eliminarea corpurilor străine din interiorul conductelor de 
aer; 

 verificarea gurilor de vizitare/curăţire şi a punctelor de măsurare; 

 remedierea izolaţiei termice şi a protecţiilor anticorosive controlul suporturilor şi 
elementelor de rigidizare; 

 înlocuirea elementelor, deteriorate, de protecţie împotriva transmiterii vibraţiilor; 
h) la aparatura de măsură şi control: 

 verificarea funcţionării senzorilor; 

 etalonarea periodică a aparatului de măsură şi control. 

 

Revizia şi reparaţia instalaţiilor 

Se prezintă, în continuare un inventar al incidentelor şi defecţiunilor care pot apărea la 
instalaţiile de ventilare şi climatizare, evidenţiindu-se cauzele posibile şi modul de re-
mediere: 

a) Instalaţia prime şte prea puţin aer. Cauzele defecţiunilor: 
1. sensul incorect de rotaţie al ventilatorului; 
2. reducerea turaţiei ventilatorului datorită întinderii slabe a curelelor; 
3. blocarea motorului, ungerea insuficientă a lagărelor, palete strâmbe, nefixarea 

rotorului pe ax; 
4. colmatarea filtrelor (constatată prin măsurarea diferenţei de presiune în aval şi 

în amonte de filtru şi compararea cu valorile normale); 
5. colmatarea bateriilor încălzite, răcire pe partea de aer; 
6. existenţa unei strangulări pe traseul conductelor de aer; 
7. poziţia incorectă a dispozitivelor de reglaj şi de închidere din instalaţie; 
8. micşorarea secţiunii prizelor de aer; 
9. instalaţia nu este etanşă. 

 

Remedierile defecţiunilor se realizează astfel: 

1. se restabileşte sensul normal prin legarea corectă a motorului la instalaţia elec-
trică; 

2. se întind curelele (sau se schimbă), se ung lagărele şi se înlocuiesc palele 
strâmbe; 

3. se schimbă sau se curăţă filtrele colmatate; 
4. se determină locul strangulării prin măsurarea debitelor şi presiunilor pe traseul 

la care a apărut defecţiunea, se verifică şi se reglează poziţiile elementelor de 
sectorizare (clapete, şibăre, rame cu jaluzele), se înlătură corpurile străine din 
conductele de aer; 

5. se curăţă de depuneri prizele de aer; 
6. se realizează etanşeitatea instalaţiei pe întreg traseul. 

 

b) Instalaţia primeşte prea mult aer. Cauzele defecţiunilor: 
1. turaţia ventilatorului prea mare; 
2. lipsa unor celule filtrante, filtre găurite, neetanşeităţi în jurul filtrelor; 
3. lipsa altor elemente ale centralei de ventilare/climatizare: baterii de încălzire 

sau răcire, separatoare de picături, etc.; 
4. dereglarea sistemelor de automatizare. 
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 Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se verifică diametrul şaibelor de transmisie la ventilator şi se înlocuiesc cele 
având diametrul mai mic decât cel prescris; 

2. se completeză cu celule filtrante sau se înlocuiesc filtrele defecte restabilindu-
se etanşeitatea; 

3. se verifică dacă toate elementele instalaţiei sunt montate şi se completeză cele 
lipsă; 

4. se efectuează reglarea sistemelor de automatizare. 

 

c) Instalaţia are un debit pulsativ sau fluctuant. Cauzele defecţiunilor sunt: 
1. dezechilibrarea rotorului ventilatorului; 
2. jocul axelor clapetelor sau jaluzelelor; 
3. influenţa vântului asupra prizei de aer; 
4. alegerea greşită a ventilatorului; 
5. nerigidarea pereţilor tubulaturii; 

 Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se echilibrează rotorul ventilatorului şi se curăţă de impurităţi sau alte materiale 
străine; 

2. se înlătură jocul la axele clapetelor sau jaluzelelor; 
3. se protejează prizele cu aer contra efectelor vântului; 
4. se rigidizează pereţii tubulaturii. 

 

d) Instalaţia produce prea mult zgomot. Cauzele defecţiunilor: 
1. viteză prea mare a aerului; 
2. distrugera atenuatoarelor de zgomot şi a burdufurilor elastice; 
3. distrugerea sau dereglarea suporţilor elastici ai ventilatoarelor, pompelor, com-

presoarelor; 
4. desprinderea şuruburilor ramelor cu jaluzele, lipsa de rigiditate a elementelor 

mobile ale gurilor de aer sau ale altor elemente ale instalaţiei. 

  

Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se reduce viteza aerului în limitele acceptate; 
2. se refac şi se repară atenuatoarele de zgomot şi burdufurile elastice; 
3. se înlocuiesc elementele elastice ale suporturilor ventilatoarelor; 
4. se strîng şuruburile desprinse şi se refac sudurile. 

 

e) Instalaţia refulează aer prea rece. Cauzele defecţiunilor: 
1. sitemul de reglare a agentului termic nu funcţionează corect; 
2. aparatele de măsurare a temperaturii sunt defecte sau dau indicaţii greşite; 
3. obturarea circulaţie agentului termic la bateriile de încălzire (depuneri de nămol 

şi piatră, robinete blocate); 
4. agentul termic are parametrii prea scăzuţi; 
5. debitul de aer mai mare decât cel prescris. 
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Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se verifică instalaţia de reglare a agentului termic; 
2. se reetalonează aparatele de măsură sau se înlocuiesc aparatele defecte; 
3. se curăţă bateriile de nămol sau depuneri de piatră; se înlocuiesc robinetele 

blocate; 
4. se curăţă lamelele şi suprafeţele de schimb prin spălare sau suflare cu aer; 
5. se aduc parametrii agentului termic şi debitul de aer la valorile prescrise. 

 

f) Instalaţia refulează aerul prea cald. Cauzele defecţiunilor: 
1. debitul de aer este mai mic decât cel prescris; 
2. sistemul de reglare funcţionează defectuos; 
3. murdărirea elementelor sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de tem-

peratură; 
4. parametrii prea ridicaţii ai agentului termic; 
5. indicaţii greşite date de traductoare sau termorezistenţe. 

 

Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se reglează debitul de aer şi parametrii agenţilor termici; 
2. se verifică instalaţia de reglare; 
3. se curăţă elementele sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de tempe-

ratură. 

 

g) Instalaţia refulează aerul cu umiditatea relativă mai mică decât necesar. Cauzele 
defecţiunilor: 

1. dereglarea instalaţiei; 
2. înfundarea duzelor; 
3. reducerea debitului şi presiunii pompei de circulaţie a apei de stropire; 
4. reducerea debitului de abur (la umidificarea cu abur). 

 Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se reglează instalaţia de umidificare; 
2. se curăţă duzele; 
3. se repară pompa; 
4. se măreşte debitul de abur; 

 

h) Instalaţia refulează aerul cu umiditatea relativă mai mare decât necesar. Cauze-
le defecţiunilor: 

1. dereglarea instalaţiei; 
2. lipsa unor părţi din separatoare de picături; 

  

Remedierile defecţiunilor respective sunt: 

1. se reglează instalaţia de umidificare; 
2. se completează separatoarele de picături. 

 

Se prezintă, în continuare un inventar al incidentelor şi defecţiunilor care pot apărea la 
instalaţiile de încălzire, evidenţiindu-se cauzele posibile şi modul de remediere: 



Soluţii pentru sisteme IVCC în clădirile publice şi exploatarea lor 8 

Incidente posibile Cauze Remedii 

Instalaţia nu se încăl-

zeşte suficient 

Sursa termică nu furnizează agent ter-

mic la parametrii   ceruţi de instalaţie 

(debite, presiuni, temperaturi) 

Verificarea stării         instalaţiei 

Conductele sunt nearisite Se aeriseşte instalaţia 

Conductele sunt înfundate. Corpurile de 

încălzire sunt colmatate 
Conductele se desfundă 

Robineţii termostataţi sunt defecţi Se înlocuiesc 

Coloanele sau consu-

matorii sunt încălziţi 

inegal 

Ramurile sunt dezeechilibrate hidraulic 

sau înfundate 

Se efectuează echilibrarea hi-

draulică 

Conductele sau corpurile de încălzire 

sunt neaerisit 
Se aeriseşte instalaţia 

Instalaţia se distruge 

datorită îngheţului 

Întreruperea alimentării cu agent termic Golirea instalației 

Neasigurarea temperaturii de gardă în 

perioada de întrerupere a funcţionării 

se asigură temperatura de gardă 

şi circulaţia agentului termic 

Probarea instalaţiei în perioade cu tem-

peraturi exterioare 

Se evită probarea instalaţiei la 

temperaturi negative 

Fisurarea conductelor 

sau corpurilor de încăl-

zire 

Coroziune 
Se elimină cauza şi se efectu-

ează protecţia la coroziune 

Presiunea apei depăşeşte valoarea 

nominală 
Se limitează presiunea 

 

La alegerea perioadelor dintre două reparaţii capitale se ţine seama şi de intervalele 
recomandate de producător. Valorile intervalelor 

recomandate mai jos nu sunt limitative, ele pot fi reduse sau prelungite in funcţie de 
condiţiile specifice locale sau expertiză tehnică, astfel: 

a) cazane: 
- inlocuirea elementelor, repararea sau inlocuirea mantalei şi izolaţiei - la 10 ani; 
- curăţarea interioară pentru indepărtarea depunerilor, repararea părţii mecanice 

prin inlocuire sau sudare, inlocuirea garniturilor - anual. 
b) schimbătoare de căldură: 
- curăţarea interioară (eliminarea crustei) sau eventuala inlocuire a elementelor - 

la 2 ani; 
- schimbarea garniturilor - la 2 ani; 
- refacerea izolaţiei - la 6 ani; 
- vopsire - la 4 ani. 

c) armături de inchidere şi reglaje: 
- inlocuirea garniturilor; curăţarea depunerilor - la 3 ani; 
- inlocuire a armăturilor - la 5 ani. 

d) conducte şi izolaţii: 
- curăţarea de depuneri - la 2 ani; 
- refacerea izolaţiei, vopsirea - la 6 ani. 

e) pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare: 
- golire, spălare - anual; 
- refacerea protecţiei anticorozive - la 4 ani; 
- inlocuirea lagărelor sau cuplajelor la apariţia zgomotelor. 


