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Ventilarea mecanica a cladirilor – scop:
❖ introducere de aer proaspăt exterior pentru diluţia sub concentraţiile
admisibile ale aerului interior.
❖ evacuarea aerului viciat.
✓ În încăperile cu un nivel mai scăzut de ocupare (locuinţe de serviciu, birouri cu
densitate mica de ocupanti) debitul de aer proaspăt necesar este în general uşor
de realizat prin neetanşeităţile uşilor şi ferestrelor (ventilare naturală), dacă nu
clădirile nu sunt termoizolate. Economia de energie face necesară etanşeizarea
deschiderilor, ceea ce reduce semnificativ acest volum de aer, care scade la 1/10
din cel prevăzut. Consecinţa: introducerea controlată a unui debit de aer
proaspăt (deschideri ferestre) care împiedică dispersia noxelor în toată clădirea şi
în general nu asigură condiţiile de igienă, fapt care poate impune o instalație de
ventilare mecanică sau naturală prin grile.
✓În încăperile cu densitate mare de ocupare (teatre, sali de reuniuni, birouri cu
densitate mare de ocupanti) este indispensabilă o instalaţie de ventilare
mecanică.
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În cazul încăperilor din clădirile social-culturale, administrative şi de
locuit în care nu se desfăşoară procese tehnologice (exceptând garajele,
bucătăriile, spălătoriile etc.) degajările de gaze nocive se rezumă la
bioxidul de carbon (CO2) eliminat de oameni în timpul procesului
respiratoriu.
Concentraţiile maxime admise de CO2 (yCO2) în aerul încăperilor:
Denumirea încăperii

yCO2
[g/kg]

yCO2
[l/m3]

yCO2
[ppm/m3]

Încăperi în care oamenii se afla permanent (cladiri
de locuit)

1.5

1.0

1000

Încăperi pentru copii (scoli) şi bolnavi (spitale)

1.0

0.7

700

Încăperi în care oamenii se afla periodic (instituţii)

1.75

1.26

1260

Încăperi în care oamenii se afla scurt timp

3.0

2.0

2000
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Ventilarea mecanică în clădiri publice
Instalaţiile de climatizare și ventilare mecanică
care le de servesc, trebuie să asigure:
❖ un microclimat optim;

❖ viteze interioare ale aerului la nivelul ocupantilor sub
limita de confort (0,15...0,20 m/s);
❖ puritatea aerului interior prin diluţia noxelor sub
limitele
admisibile;
❖ un nivel de zgomot redus (35...45 dB).
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Ventilarea şi climatizarea clădirilor de invatamant
Cladirile din invatamant se prevad cu cu instalatii de ventilare
mecanica sau naturala care sa asigure calitatea aerului
interior, pentru a se evita scaderea atentiei si vigilentei,
oboseala si in consecinta nereusita scolara a elevilor si
studentilor.

Debite minime de aer proaspat pentru un ocupant:
❖ 15 m3/h pentru gradinite, scoli sau colegii;
❖ 18 m3/h pentru licee, seminarii, sali de reuniuni;
❖ 22 m3/h pentru sali de mese.
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Recomandari pentru cladiri de invatamant:
❖ In cazul ventilarii mecanice simplu-flux:
➢ introducerea aerului proaspat sa se faca natural sau prin guri
higroreglabile amplasate in tamplaria ferestrelor din salile
ocupate de elevi si/sau in peretii acestora;
➢ extragerea aerului sa se faca prin suprapresiune catre coridoare,
de unde aerul sa fie evacuat catre exterior cu ajutorul
ventilatoarelor.
❖ In cazul ventilarii mecanice dublu-flux, introducerea si extractia aerului
trebuie realizata astfel incat sa se poata recupera caldura din aerul
evacuat;
❖ Instalatiile folosite pentru ventilare sa fie astfel realizate incat sa poata
fi folosite si pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti in caz de
incendiu;
❖ Ventilarea prin deschiderea ferestrelor se va folosi doar la cladirile
existente, doar daca nu pot fi dotate cu ventilare mecanica;
❖ Ventilarea prin deschiderea ferestrelor trebuie sa se faca regulat, dupa
un program stabilit.
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Prescriptii de proiectare pentru instalatiile de
ventilare mecanica:
❖ Parametrii de calcul pentru interior (categoria de
ambianta termica, conditiile de calitate a aerului interior si
conditiile de confort) se stabilesc conform Normativului
I – 5/2010;

❖ Alegerea parametrilor aerului interior se face in functie de
categoria de ambianta ceruta prin tema de proiect conform
Normativului I – 5/2010;
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Prescriptii de proiectare pentru instalatiile de
ventilare mecanica:
❖Prin tema de proiect se vor indica sursele de nocivitati
si numarul de ocupanti pe fiecare incapere;
❖ Proiectantul

si

beneficiarul

pot

conveni,

din

considerente energetice, ca pentru o perioada de timp
(ore, zile), valorile parametrilor de confort sa poata fi
depasite.
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Cerințe si recomandari pentru instalatiile de ventilare
mecanica:
❖ Este obligatoriu ca instalatiile de introducere a aerului proaspat

sa fie cu recuperare de caldura/frig din aerul evacuat, fara ca prin
aceasta sa fie posibil transferul de poluanti din aerul viciat in cel
proaspat;
❖ Instalatiile folosite pentru ventilare sa fie astfel proiectate incat
sa poata fi folosite si pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

in caz de incendiu;
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Recomandari pentru instalatiile de ventilare mecanica:
❖Grupurile sanitare trebuie ventilate prin aspiratie. Aerul de
compensare va fi preluat din zonele de birouri / săli de clase, prin

grile de transfer;
❖ Instalaţiile de ventilare mecanica sa fie oprite noaptea şi la

sfârşitul săptămânii (in afara programului de lucru);
❖ Alegerea agregatelor de ventilare trebuie astfel facuta incat

nivelul de zgomot din incaperi sa nu depaseasca nivelul admis.
15

Ventilarea mecanică simplu flux
❖ aerul proaspăt este introdus exclusiv în incintele principale (dormitoare,
camera de zi, etc.) prin guri de refulare autoreglabile care au rolul de a atenua
efectul vântului cu scopul de a menţine constante debitele introduse;
❖ sub efectul depresiunii date de ventilatorul de extracţie, aerul traversează
apartamentul trecând prin incintele principale către incintele mai intens
poluate (bucătării, băi etc.) prin neetanşeităţile uşilor sau prin spaţii special
create în acest scop
la partea inferioară
a uşilor (grile de
transfer sau de
suprapresiune).
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Ventilarea mecanică dublu flux
Presupune existenţa a două
ventilatoare, componente
ale centralei de tratare a
aerului, unul care extrage
aerul viciat din incaperile
“murdare” (sala de baie şi
bucătărie), în timp ce un
al
doilea
ventilator
introduce aerul proaspăt
în incintele “curate”
(camere, camera de zi,
dormitoare, etc.).
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Avantajele ventilarii dublu flux:
❖ controlul debitelor de intrare şi de ieşire prin cele două ventilatoare;
❖ posibilitatea tratării complexe a aerului introdus (filtrare, încăzire, răcire,
dezumidificare, etc.);
❖ posibilitatea preîncalzirii sau preracirii aerului proaspat introdus, folosindu-ne de
energia termica din aerul evacuat, prin intermediul unui recuperator de căldură aeraer sau a unei cu pompe de caldură aer-aer;
❖ posibilitatea preîncalzirii sau
preracirii aerului proaspat
introdus, folosindu-ne de
energia termica din sol,
prin intermediul unui
schimbator de caldura
sol-aer (“puţ canadian”);
❖ o bună protecţie la zgomote,
centrala fiind amplasata
într-un spatiu separat sau
fonoizolat;
18

Masuri si solutii pentru cresterea eficientei
energetice a instalatiilor de ventilare:
❖ Izolarea termica a elementelor componente trebuie realizata

oriunde este nevoie pentru limitarea pierderilor de energie;
❖ Se recomanda adoptarea unor solutii de ventilare care sa

permita recuperarea caldurii din aerul evacuat din incaperi prin
recirculare,

prin

transfer,

prin

schimbatoare

de

caldura

recuperative, regenerative sau termodinamice;
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Masuri si solutii pentru cresterea eficientei energetice a
instalatiilor de ventilare:
❖ Automatizarea functionarii instalatiilor de ventilare in concordanta cu
comportarea in regim dinamic a cladirii (grad de ocupare, program de
lucru, conditii meteorologice, regim diurn-nocturn etc., inclusiv prin
integrarea lor în BEMS);
❖ Analizarea si aplicarea oricarei solutii economice de recuperare a
caldurii din surse din afara sistemului de ventilare (soare, sol, aer

exterior, caldura reziduala din procese industriale, apa termala, panza de
apa freatica, vant etc.).
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Sistem de ventilare cu recuperare de caldura pentru o
cladire civila mica:
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Sistem de ventilare - climatizare la o cladire administrativa:
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Sistem de ventilare la o sala de clasa:
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Schema unui sistem de ventilare mecanica la o scoala:
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Companii din domeniul proiectarii, executiei si productiei
instalatiilor de ventilare mecanica:
Compania

Domeniu

Contact

Lindab

Productie, Proiectare

Tel.: 021 2094 100; Fax: 021 2094 124; E-mail: info@lindab.ro

Atrea

Productie

Tele.: 0751 959 233; 0371 138 250; E-mail: contact@atrea.ro

Ruck

Productie

Tel.: 0265 709 500; Fax: 0265 446 924; E-mail: rsa(at)ruck.eu

Daikin

Productie

Tel.: 021 3079 700; Fax: 021 3079 729; E-mail: office@daikin.ro

ConexInstal Proiectare, Executie

Tel.: 0264 354 949; Fax: 0264 354 949;
E-mail: office@conexinstal.ro

DAS

Proiectare, Executie

Tel.: 0728 252 268

Megamix

Proiectare, Executie

Tel./Fax: 0264 431 182; E-mail: megamixc@yahoo.com

Instal data

Proiectare, Executie

Tel.: 0264 433 100; 0264 406 267; Fax: 0371 606 715;
E-mail: idp@instaldataproiect.ro
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