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1. Tipuri de instalații folosite în construcții 

  Instalații folosite în construcții au rolul de a asigura alimentarea și distribuția cu apă rece și caldă 

în scop menajer, de a evacua apele uzate menajere și/sau pluviale , de a asigura un confort termic în 

încăperile unde omul își desfășoară activitatea , de a alimenta cu gaze naturale combustibile anumiți 

consumatori și de a asigura o modificare a calității aerului în anumite perioioade de timp. 

 Clasificarea instalațiilor pentru construcții 

Din punct de vedere funcțional: 

– Instalații sanitare 

– Instalații de încălzire 

– Instalații de alimentare cu gaze naturale 

– Instalații de ventilare si condiționare a aerului 

– Instalații electrice 

– Instalații frigorifice 

Instalații sanitare- Servesc la alimentarea cu apă rece și caldă a unei clădiri , precum și colectarea și 

evacuarea apelor uzate și pluviale. 

Instalații de încălzire-Servesc pentrua crea si menține în interiorul încăperilor o temperatură care să 

asigure confortul termic 

Instalații de ventilare și condiționare a aerului -Au rolul de a îndepărta aerul viciat datorat prezenței 

omului în încăpere și proceselor tehnologice și de a menține temperatura și umiditatea între limite 

precizate. 

Instalații de alimentare cu gaze naturale- Au rolul de alimentare cu gaze naturale la aparatele de 

consum din clădirile deservite. 

Instalații electrice -Servesc la alimentarea cu energie electrică a clădirilor. 

Instalatii frigorifice- Servesc la scaderea si mentinerea temperaturii unui corp sub temperatura 

mediului inconjurator 

 

2. Materiale folosite la instalațiile din construcții 

Materiale și echipamente specifice instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și caldă de 

consum sunt : 

2.1 Țevi și fitinguri metalice 

Țevi din oțel 

Țevile de oțel  zincate, se folosesc pentru instalații sudate longitudinal, filetate sau nefiletate(netede). 

Sunt executate în serie grea(G) și serie medie(M), ambele cu diametrul nominal de la 10 la 150 de mm, 

iar cele din seria ușoară(U) se execută in diametrul nominal cuprins între 10 si 100 de mm. 

Fitinguri| zincate, din fontă maleabilă, se folosesc pentru îmbinarea tronsoanelor de conducte cu același 

diametru sau de diametre diferite , a coloanelor la conductele rețelei principale de distribuție, a 

derivațiilor la coloane precum și a robinetelor și bateriilor amestecătoare la derivații și la obiectele 

sanitare. 

Țevi și fitinguri de cupru 



Țevile rotunde din cupru au diametrul  exterior de la 5 la 80 de mm  cu grosimea de perete între 0,5 si 

5 mm. 

Cum citim dimensiunea unei ţevi de cupru? 

 

De exemplu, atunci când vedem scris 14X16, 14 reprezintă diametrul la interior şi 16 cel de la 

exterior.Cea mai mică dimensiune este de 8 mm, iar dimensiunile cresc din 2 mm în 2 mm. 

 

 

Avantaje: 

-aspect plăcut; 

-ușurință în modelare, curbare și îmbinare; 

-pierderi de presiune mici datorită rugpzității mici a suprafeșelor interioare; 

-grad scăzut de depuneri la interiorul țevii; 

-durata de viață ridicată; 

- Montaj ușor care se realizează prin lipire sau  sudură  cu fitinguri  

 

Țevi din plumb de presiune 

Se fabrică cu diametrul  între 18 si 138 mm, cu grosimea peretelui între 4 si 10 mm. Aceste țevi sunt 

rezistente la presiuni de peste 6 bar. 

 

2.2 Țevi și fitinguri din materiale plastice 

Țevile din plastic sunt realizate din materiale a căror compoziție includ substanțe organice 

polimerice.Acestea se realizează prin supunerea la presiune a materialului plastic topit , acesta 

devenind foarte ușor de prelucrat sub formă de țevi. 

Caracteristici: 

-greutate redusă față de alte materiale; 

-proprietăți elastice bune(flexibilitate); 

- rezistență la coroziune; 

- punerea în operă ușoară; 

-preț de cost relativ ieftin. 

 

Țevi și fitinguri de polietilenă de înaltă densitate. 

Țevile și fitingurile se îmbină între ele prin procedee ca: sudura (termofuziune), cu flanșe, cu 

fitinguri de etanșare prin compresiune.Acestea  se fabrică cu diametre exterioare între 2o si 630 mm, 

pentru presiuni  de 4, 6, 10 sau 16 bar. La sistemele  din tuburi din PE-Xa, îmbinarea se face prin 

manșon alunecător, îmbinare nedemontabilă ce poate fi pozată în șapă sau tencuială. 



 

 

Țevi și fitinguri  din policlorură de vinil neplastifiată (PVC) .  

Acestea se execută  pentru presiunea de regim de 6 si 10 bar, în doua  variante constructive:  simple si 

mufate. 

 

 Țeava din PVC este una rigidă şi asta reprezintă şi diferenţa faţă de o ţeavă PEX care este maleabilă. 

Este folosită în montarea aparentă, la vedere. 

PEX sau polietilena reticulată 

Sub această denumire se află de fapt acele ţevi colorate în roşu şi albastru pentru a indica tipul 

de apă pentru care este dedicat. Sunt comercializate sub formă de colaci. 

Acest tip de ţeavă este disponilă în trei dimensiuni, iar fiecare are o destinaţie precisă. Astfel, pentru 

chiuvetă sunt folosite ţevile de 10X12mm. Pentru căzi şi duşuri, dimensiunea pe care trebuie să o 

căutăm este de 13X16 mm. Iar pentru circuitele de sosire a apei sunt folosite ţevi de mărimea 16X20 

mm 

 

Tevi și fitinguri din polipropilenă 

Fabricate cu diametrele exterioare cuprinse între 20 si 125 mm, pentru presiuni de 2,5 , 4, 6 , 10 si 16 

bar. 

 

 

 

 



Alte tipuri de materiale folosite la conductele din instalații 

-conductele tip tub din ceramică antiacidă- acestea se folosesc preponderent la canalizări exterioare. 

-conductele din sticlă specială- se folosesc preponderent  în sistemele de scurgere di industria 

farmaceutică, chimică și alimentară. 

-conductele tip tub din azbociment- se folosesc la alimentările cu apă și sistemele de canalizare 

exterioară. 

 

Armături 

Robinete de colt, cu ventil, cu corpul din fonta, pentru presiunea nominala egala cu 10 bar. Ele se 

monteaza  pe conducta de legatura de la coloana la rezervorul de apa pentru spalarea closetului. 

Robinete cu ventil drept, din fonta, cu mufe, avand diametrele nominale intre 10 si 100 mm, se executa 

in doua variante: cu sau fara dop de golire. 

Robinete cu sertar si corp oval, sunt din fonta si au diametrul nominal  cuprins intre 40 si 300 mm. 

Robinetele cu ventil sferic si racord olandez, cu sectiune de trecere totala, pot fi cu fluture de manevra 

sau cu rozeta de manevra. Sunt executate din bronz (pentru montare pe tevi din otel zincat, polietilena 

sau PVC) sau din cupru (pentru montare pe tevi din cupru) . 

Robinete de retinere cu ventil din fonta pentru presiune de 16 bar. Dupa constructia corpului, 

robinetele de retinere se executa in trei tipuri: drepte, de colt sau inclinate. Dupa forma suprafetei de 

etansare a ventilului, robinetele se executa in trei  forme: cu ventil plan, conic sau sferic. 

Reductoare de presiune pentru apă. 

 

Aparate de măsură și control 

Apometrele  sunt  clasificate dupa principiul de funcționare, astfel : de viteza, volumetrice, cu 

admisie tangentiala, cu admisie axiala, combinate. Clasificarea dupa modul de montare a cadranului 

pentru citirea consumului, se disting: apometre cu cadran: uscat  sau  înecat. Corpul apometrelor se 

executa din fontă, bronz sau oțel turnat. 

Termometre, utilizate în special în instalațiile de preparare și alimentare cu apă caldă, dar și în 

cele cu apă rece. Dupa principiul de funcționare ele sunt: cu dilatare, manometrice, electrice și 

termocuple. 

Manometrele, sunt utilizate pentru cunoașterea regimului de variație  a presiunii. 

Tipurile utilizate sunt cele cu lichid sau cu elemente elastice. 

 

 

3. Branșamentul de apă  rece 

Rețeaua de alimentare cu apă a unei localități este alcatuită dintr-o serie de componente 

interconectate prin care se asigură aprovizionarea populației cu apă potabilă, rece și caldă, sau apă pentru 

consum menajer, public și industrial. 

Unul dintre componentele rețelei de distribuție a apei este branșamentul de apă. Acesta asigură 

legatura între rețeaua publică de distributie (stația de hidrofor sau stația de pompare) și rețeaua interioară 

a unei incinte, a unei clădiri sau a unei zone industriale. 

 



Instalația unui branșament de apă este formată dintr-un ansamblu de conducte și accesorii care preiau 

apa din conducta publică și o transportă până la punctele de consum. 

3.1 Condiții de funcționare 

- presiunea în punctul de racord trebuie să fie mai mare decât presiunea de utilizare la cel mai 

defavorizat punct de consum din clădire; 

-după punctul de racord se montează o vană de concesie de la care se poate închide alimentarea cu apă 

a întregii instalații interioare în caz de nevoie; 

- în cazul când consumatorul necesită o alimentare cu apă continuă, fără nicio întrerupere se iau măsuri 

speciale de siguranță în alimentarea cu apă.(ex:1 racord de la conducta de serviciu și unul de la o sursă 

proprie) 

 3.2 Condiții de amplasament 

-Branșamentul se amplasează în zona de consum maxim de apă; 

-Se montează sub limita de îngheț a solului(h=0,9-1,5 m) 

- se execută perpendicular pe frontul clădirii, astfel încât să aibă o lungime cât mai mică și 

străpungerea fundațiilor să se facă cât mai ușor. 

 

 3.3 Tehnologia de execuție și montare a branșamentului din țevi din PE-HD 

Elementele componente ale branșamentului de apă rece din țevi din PE-HD sunt: 

-Colier cu priză; 

-Conducta de racord; 

-Căminul de branșament; 

-Robinetul sau vană de concesie; 

-Contorul de bransament (apometru). 

 

Colierul cu priză, este amplasat în punctul de racordare la rețeaua publică de apă. 

Conducta de racord se instalează perpendicular pe frontul clădirii. Conducta de racord poate avea 

diametre de la 32-40 până la 110 mm, în funcâie de necesarul de apă al imobilului, și se realizează din 

materiale de înaltă densitate. 

Căminul de apometru se construiește în formă circulară sau dreptunghiulară, din beton armat, echipat 

cu ramă cu capac din fontă carosabil sau necarosabil, în funcție de nevoile utilizatorului. 

Robinet de concesie care se va monta subteran. Cu ajutorul acestui robinet se poate opri apa în cazul 

defectării branșamentului. Este obligatoriu ca acest robinet să se manevreze numai de către 

reprezentanții companiei de distribuție a apei, și doar în cazuri urgente de avarie de către utilizatorul 

branșamentului de apă. 

Piesă de branşare/priză cu colier/colier de branşare 

 Localizaţi punctul de instalare şi verificaţi că ţeava să fie netedă, fără ciupituri sau zgârieturi pentru a 

nu afecta garnitura 

 

 

 

   



 

Localizaţi  punctul de instalare şi verificaţi ca ţeava 
să fie netedă, fără ciupituri sau zgârieturi pentru a 
nu afecta garnitura   

 

 

 

 

 

 
Fixaţi partea inferioară a piesei şi cuplaţi-o cu cea 

superioară.  

NU uitaţi să inseraţi garnitura poziţionată la partea 

superioară.  

Introduceţi şuruburile de jos în sus . Înşurubaţi 

piuliţele şi strângeţile pe diagonală  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cu o bormaşină găuriţi  ţeava, fiind atenţi să nu 

atingeţi filetul colierului sau garnitura.  

 

Metoda alternativă:   
1. Marcaţi pe ţeavă cu o cariocă albă (de preferat) linii de referinţă pentru a putea face repoziţionarea colierului.  

2.Găuriţi cu bormaşina tubul şi curăţaţi de aşchii  

3.Poziţionaţi colierul după linile marcate. Atenţie la alinierea găurii din colier  cu cea de pe teavă  

4.Montaţi şuruburile cu piulite şi străngeţile succesiv pe diagonală.  

  

 

 

 

 



3.3 Tehnologia de execuție și montaj a instalației de alimentare cu apă rece 

Instalația exterioară de apă rece 

Tehnologia de montare a fitingurilor de compresiune la țevile din PE-HD 

 

 

 
Etapa1 

 

1. Se taie tubul perpendicular pe axul său 

utilizând un cleşte special. 

 
Etapa2 

 
2. Se debavurează şi se teşesc capetele 

tuburilor cu un dispozitiv special pentru a 

permite o montare  uşoară. Suprafaţa 

exterioară a tubului nu trebuie să prezinte 

defecte cum ar fi zgârieturi sau ciupituri pe 

toată lungimea de inserţie. 

 
Etapa3 

3. Se desface mufa se pune piulța pe capatul 

țevii apoi se pune inelulul crestat de 

strângere orientată cu partea teșită spre 

piulița de strangere. 



  
Etapa 4  

 

4. Se introduce cu grijă tubul în racord pe 

direcţie axială  pentru a nu tăia garnitura 

până ce depăşeşte garnitura de etanşare şi 

atinge gulerul interior. 

 

Etapa 5 

 

5. Se strânge la început mufa manual apoi se 

foloseşte un cleste mops. 

 

3.4 Căminul de apometru 

Căminul de branșament pentru apă potabilă este o constructie ce aparține sistemului de distribuție 

a apei potabile, în care se montează contorul de branșament cu montajul aferent acestuia. 

Căminul de branșament pentru apă potabilă se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate (1-2 

m). 

Aceasta construcție ce aparține sistemului de distribuție a apei potabile este cea care face 

delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând 

utilizatorului prin contorul de branşament, ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. 

Branşamentul până la contor, incluzând aici și căminul de branşament şi contorul, reprezintă proprietatea 

reţelei publice de distribuţie a apei. 

 



Acest cămin poate fi plasat atât pe domeniul public cât și pe cel privat, ân funcție de posibilități. Căminul este 

folosit pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, avand un acces facil pentru vizionarea contoarelor de apă. 

Tipuri de camin de branșament pentru apa potabilă 

Căminul de bransament poate fi din plastic (tuburi speciale achiziâionate din comert) sau din ciment (o 

groapa cu pereti din ciment de 1m pe 1,5m, cu o adâncime de cca 1,2m), acoperit cu un capac carosabil. Atentie, 

la constructia căminului de branșament pentru apă vom respecta anumite reguli pentru a impiedică strângerea 

apei in interiorul acestuia. 

Cămin de branșament din plastic pentru apă potabilă 

Căminul de bransament din plastic poate fi achizitionat direct din magazine. Acest produs este recomandat 

pentru asigurarea unui spaţiu protector apometrelor care contorizează apa pentru o locuință. Există varianta în 

care un singur cămin de branșament poate deservi mai multe dependințe prin conectarea mai multor contoare 

pentru fiecare utilizator în parte. Căminul se recomandă a fi montat în zone pietonale sau pe spaţii verzi unde nu 

există trafic rutier. Acest lucru ii asigură integritatea dar și un acces facil pentru citirea şi inspectarea contoarelor 

de apă. Căminele de branșament din plastic sunt realizate compact, monobloc, fără suduri şi fără îmbinări, pentru 

a evita eventuale infiltrații. Sunt construite din polietilenă ranforsată cu o densitate joasă prevăzută cu nervuri 

verticale şi orizontale, care asigură  rigiditate mecanică sporită.. Căminele din branșament din comerț  pot veni 

fără instalaţie şi fără contor sau direct echipate cu instalaţie şi contor de apă. Acestea din urmă au ţevi realizate 

din PE ce sunt conectate cu fitinguri şi robineţi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile ăaminului de bransament pentru apă  potabilă 

Căminelor de branșament trebuie să fie pe cât de simple pe atât de sigure. Pe lângă caracteristici precum 

rezistența mecanică crescută, insensibilitate față de coroziunea electrochimică, rezistența chimică deosebită, 

termoizolație și etanșeizare ridicate, acestea trebuie să fie accesibile, cu o vizibilitate crescută, excelent 

hidroizolate și izolate împotriva  înghețului. 

Accesibil 

Principalul obiectiv al unui cămin de branșament pentru apă potabilă este acela de a fi accesibil. De ce? 

Deorece este important să putem pătrunde in el pentru a citi consumul sau pentru a închide apa în caz de nevoie. 



Vizibil 

Nu numai accesul este important ci si vizibilitatea crescută. Avem nevoie de loc pentru a putea citi fără 

efort contoarele gazduite de camin. Contorul de apa si robinetele se montează in cămin langa unul din pereţii 

căminului, paralel cu acest perete. De la fiecare din robinete pana la peretele căminului din partea respectiva 

trebuie sa existe o distanta de cel puţin 20 cm pentru ca acesta sa nu obtureze accesul si vizibilitatea. 

Hidroizolat 

Hidroizolatia caminului de bransament este foarte importanta. Daca in cazul caminelor din plastic 

problema este rezolvata direct din magazin prin aplicarea de straturi hidroizolatoare atat la interior cat si la 

exteriorul acestuia, in cazul celor din beton se recomanda hiroziolarea lor cu membrana speciala care sa asigure 

etanseitatea. 

Izolat impotriva inghetului 

In interiorul caminului de bransament nu trebuie ca temperatura sa coboare sub zero grade, altfel apometrul si 

robinetii de inchidere a apei in caz de avarie vor fi direct afectati. La constructia caminului se va tine cont de 

aceasta caracteristica. 

Respecta normativele in vigoare 

Caminul de apa trebuie sa respecte normele in vigoare. În execuţia unui camin de branşament este necesara 

obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire. 

Construirea caminului de bransament pentru apa potabila 

Pentru construirea caminului de branşament trebuie sa urmam cativa pasi. In primul rand vom avea grija 

sa avem autorizatiile necesare. Acestea ne vor spune unde va fi pozitionarea fata de limita proprietatii. Mai apoi 

ne vom apuca de constructia propriu-zisa. Vom stii exact dimensiunile caminului de bransament pentru apa 

potabila, care vor fi materialele de constructie si de izolare si care vor fi elementele care vor intra in dotarea 

caminului de bransament. Ne referim aici la apometre, robineti si consola de sprijin. 

 

 

Dimensiunile căminului de branșament pentru apă potabilă 

In ceea ce priveste dimensiunile căminului de branșament acestea nu trebuie să fie exagerate. De obicei 

un cămin de 1m x 1.5 m, cu o adâncime de aproximativ 1m, este suficient pentru a adăposti în siguranță toate 

elementele necesare funcționării. Se va ține cont ca accesul să se facă facil, iar contorul și robinetul de închidere 

să fie vizibil. 

Materialele de construcție și izolare 

Căminele de branșament pentru apă potabilă pot fi achizitionate direct, în cazul celor din material plastic, sau 

construite cu ajutorul unor firme specializate, în cazul celor din beton. Acestea din urmă vor fi izolate pentru a 



nu permite apei infiltrate sa afecteze elementele adapostite. Si termoizolatia este la fel de importanta, astfel incat 

caminul sa nu fie afectat pe timpul iernii. 

In ambele cazuri se va executa o groapă astfel încât sa se asigure un spaţiu de aproximativ 30 cm în 

jurul pereţilor căminului. La fel de important, baza săpăturii trebuie să fie plană. Caminul de plastic va fi 

introdus cu totul avand grija ca la finalizarea montajului capacul acestuia să fie la nivelul solului astfel incat sa 

poata fi scos cu uşurinţă pentru a facilita accesul în cămin. Si in cazul căminului din material plastic este 

recomandat sa se toarne la baza un inel de beton pentru a evita o eventuala deplasare ulterioara a acestuia din 

cauza mișcărilor de teren sau a apei care inmoaie pamantul din jur. Acest inel de ranforsare va tintui caminul in 

pozitia dorita. Am amintit de acel spatiu din jurul peretilor. Acesta va fi la randu-i umplut cu material de 

umplutură (pamant, nisip) 

 

4. Instalația  interioară de  alimentare cu apă rece pentru consum 

menajer 

Instalațiile interioare de alimentare cu apă rece sunt alcătuite din ansambluri de conducte, 

fitinguri, armături, aparate şi utilaje care asigură transportul și distribuția apei de la punctul de 

racord(branșament) la conducta publică sau sursa proprie de apă  până la ultimul punct consumator din 

clădire. 

 4.1 Condiții de funcționare 

• Conductele rețelei de distribuție a apei reci pentru consum menajer se vor amplasa 

în încăperi unde temperatura nu scade sub 00  C.Altfel, conductele se vor izola 

folosind ca materiale vata de sticlă, vata minerală, pluta polistiren , burete din  

poliuretan în grosimi de 30-40 mm; 

• Să fie rezistentă și stabilă; 

• Să nu dăuneze mediului înconjurător; 

• Să aibă aspect estetic plăcut; 

• Să prezinte siguranță în exploatare în caz de incendiu 

• Să satisfacă funcționarea pentru care a fost executată; 

 

4.2 Condiții de amplasament 

Se vor respecta condițiile impuse de normativul I9/2002 prind proiectarea și executarea 

instalațiilor interioare de alimentare cu apă.Astfel: 

- Traseele conductelor din interiorul clădirii trebuie să fie paralele cu pereţii sau cu linia stâlpilor clădirii şi să 

urmeze drumul cel mai scurt până la punctele de consum care trebuie alimentate. 

- Conductele se pot monta aparent sau îngropat sub tencuiala pereţilor sau în șapă. 

- La traversări prin pereţi sau prin planşee, conductele se montează în tuburi de protecţie care să permită dilatarea 

liberă a lor iar spaţiul rămas între ţevi şi tubul de protecţie se va umple cu material izolant moale 

- Coloanele se amplasează de regulă în centrul de greutate al punctelor de consum pe care le alimentează. 

-  Coloanele se pot monta aparent sau îngropat sub tencuială, în şanţuri 

- Conductele de legătură la obiectele sanitare se pot monta atât aparent cât şi  aparent in spatele obiectlor sanitare 

, legatura dintre teava si obiect s va realiza prin racorduri elastice. 

-Ele se vor monta cu pantă pentru a putea fi descărcate în punctele cele mai joase şi pentru a se evita formarea 

sacilor de aer.(1mm/1m liniar) 

- Conducta de legătură se execută în general din ţeavă de oţel zincată ( sau pexal – multistrat ) , dar când are 

lungime scurtă se poate executa cu racorduri flexibile. 

- Când se execută îngropat, conductele de legătură se vor izola contra coroziunii,cu tuburi de Elastomer 

 

 

 



4.3 Instalația de hidrofor 

Hidrofoarele sunt un utilaje hidropneumatice destinate pentru alimentarea cu apă sub presiune în 

regim automat pentru aplicații casnice.(vezi fig.1) 

 

        

                                                                    1.   manometru; 

2.   presostat; 

3.   orificiu de aspiraţie; 

4.   corp pompă; 

5.   motor electric; 

6.   buşon golire; 

7.   racord flexibil antivibrant; 

8.   recipient cu membrana interschimbabilă; 

9.   valva încărcare cu aer; 

10. orificiu de refulare. 

   

 

 

1. Manometrul - indică presiunea apei din reţea. Acest manometru nu oferă nici o indicaţie 

asupra presiunii aerului din butelie. 

2. Presostatul - este un comutator comandat de presiunea apei din reţea si are rolul de a cupla 

sau decupla motorul electropompei in funcţie de valoarea presiunii apei din reţea. 

Este reglat din fabrica la următoarele valori: 

• Presiunea minimă = 1,5 bari (presiunea de cuplare a motorului); 

• Presiunea maximă = 2,8 bari (presiunea de decuplare a motorului); 

   3. Orificiul de aspiraţie - Se conectează ţeava de aspiraţie. 

Nu se vor utiliza pentru traseul de aspiraţie decât ţeava metalica sau din poli clorură de vinil (pvc) care 

să respecte diametrul interior recomandat de fabricant (se interzice cu desăvârşire utilizarea de furtune, 

reducţii, fitinguri cu dimensiuni interioare mai mici decât dimensiunea interioara a ţevii). 

4. Corpul pompei 

5. Motorul electric - acţionează pompa 

6. Buşonul de golire - permite golirea pompei în vederea protejării acesteia împotriva îngheţului 

pe perioada iernii. 

8. Butelia - are rolul de a reţine în interiorul membranei elastice (fabricată din cauciuc alimentar) 

o anumită cantitate de apă  asigurând astfel menţinerea presiunii apei între anumite limite. In plus ea 

asigură și liniarizarea funcţionării electropompei. 

Constructiv ea se compune dintr-un rezervor metalic cilindric, zincat în interior, o membrană elastică 

din cauciuc alimentar și o flanşă ce permite conectarea buteliei, prin intermediul unui racord flexibil 

antivibrant armat (7.), la electropompa. 

In butelie se introduce cu ajutorul unei pompe sau a unui compresor aer comprimat până la presiunea de 

1,5 bari pe la valva (9.) situată în spatele buteliei. 



10. Orificiul de refulare - se cuplează ţeava de refulare. Se recomandă ca imediat după acest 

ştuţ să se monteze un robinet cu bilă care să permită oprirea apei când este necesar si reglarea debitului 

maxim consumat. Ţeava de refulare nu se va trece pe deasupra motorului electric deoarece există 

pericolul pătrunderii condensului format pe aceasta în motorul electric(și evident deteriorarea 

motorului).(Vezi fig.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţie de hidrofor 

 

Caracteristici constructive hidrofor. 

-  Alimentare monofazică 1x220V 

-  Putere electrică maximă: 0, 78 kW 

-  Debit min/Presiune maximă: 5 l/min- 40mCA 

-  Debit maxim/Presiune min: 35 l/min- 11.5mCA 

-  Adâncime maximă de aspirație: 8-9 m 

Componenta hidrofor: Pompa JG 85,vas de hidrofor 50 litri, presostat, manometru, racord cu 5 căi, 

racord antivibrant. 

Conductele 

Conductele trebuie fixate și ancorate astfel încât să nu transmită tensiuni sau vibrații către pompă. 

Diametrul interior al conductelor depinde nu numai de lungimea acestora ci și de debitul necesar: 

diametrul trebuie ales astfel încât viteza fluidului să nu depășească 1,4-1,5 m/s pe aspirație si 2,4-2,5 

m/s pe refulare;în nici un caz diametrul conductei nu trebuie să fie mai mic decât diametrul racordului 

pompei. 

Conducta de aspirație 

Trebuie să fie cât mai scurtă posibil, fără blocaje sau schimbări bruște de direcție trebuie să fie 

perfect etanșă și să reziste depresiunilor create în timpul aspirației pompei. 

Trebuie montată cu o pantă ascendentă către pompa astfel încât să se evite apariția pungilor de aer 

care ar împiedica amorsarea pompei sau ar provoca dezamorsarea acesteia,fenomen negativ numit 

cavitație.(vezi fig.3.) 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (fig.3) 

Pentru ca pompa să funcționeze, trebuie montată pe aspirație o vană de capăt cu sorb. În cazul 

pompelor auto-amorsate, vană de capăt cu sorb poate fi înlocuită cu o clapetă de reținere montată direct 

pe aspirație. Pentru funcționarea corectă a pompei, capătul conductei de aspirație trebuie imersat în apă 

pe o adâncime egală cu minim dublul diametrului conductei.(h=40...50 cm sub nivelul hidrostatic al 

apei). 

Conducta de refulare 

Ea  trebuie prevăzută cu o clapetă de reținere și cu o vană de reglaj. Clapeta, montată în amonte 

fața de vană, protejează pompa de fenomenul de lovitură de berbec și previne circulația inversă a apei 

prin rotor în cazul opririi bruște a pompei. Vana de reglare se folosește pentru reglajul debitului de fluid, 

înălțimii de pompare și puterii absorbite. 

Pe conducta de refulare se montează un manometru. În cazul pompelor auto-amorsate, pentru 

înălțimi de amorsare și aspirație ridicate (mai mari de 5 m, dar mai mici de 9 m), conducta de refulare 

trebuie să aibă un tronson drept vertical de minim 1 m. 

Pornirea 

Înainte de pornirea pompei,  se verifică dacă axul rotorului se rotește liber. Pentru aceasta, 

pompele mici sunt prevăzute cu o scobitură pentru șurubelniță, la capătul axului; dacă acesta este blocat, 

se introduce  șurubelnița în această scobitura şi se ciocăneşte ușor pentru a-l debloca. Pompa se pornește 

numai după ce corpul acesteia precum și conducta de aspirație sunt complet umplute cu lichid, prin 

orificiul prevăzut pentru aceasta. În niciun caz pompa nu trebuie să funcționeze în gol. 

În cazul pompelor trifazate,  se verifică dacă rotorul se rotește în sensul corespunzător indicat de 

săgeata de pe corpul pompei (în sens orar când pompa este privită dinspre rotor); dacă pompa se rotește 

în sens greșit, se inversează cele două faze de alimentare. 

Hidroforul pornește când presiunea din circuitele de instalații scade sub o anumită valoare (care este 

setabila) iar pompa va introduce apă în instalație (din vasul tampon) până la un nivel maxim al 

presiunii, de asemenea setabil. Noi am setat presostatul ca la  presiunea min=2,5 atmosfere hidroforul să 

pornească, iar la  presiunea max.=3.5 atmosfere să se oprească 

 

 

 

 



4.4  Racordarea obiectelor sanitare la instalație 

Ele reprezintă locul unde apa  rece potabilă ajunge și deservește la întreținerea igienei proprii, 

curățenie precum și pentru prepararea mâncării. Aceste obiecte sanitare sunt: Lavoar, vas de closet 

cada de baie, spălătorul de vase. 

Materiale folosite: 

Materialele folosite la executarea instalației interioare precum și instalația exterioară de 

alimentare cu apă rece pentru clădirea de locuit civilă sunt: 

Instalația interioară: 

1. PP-R(polipropilenă reticulată) cu diametrul de 20mm. 

2. PP-R(polipropilenă reticulată) cu diametrul de 25mm. 

3. Tuburi pentru izolația termică din elastomer cu diametre de 20-25 mm. 

Executare instalației  interioare  

Se realizează din țeavă din PP-R cu diametre de 20-25mm care vor fi izoloate pentru protecție si 

pentru prevenirea înghețului cu tuburi din elastomer .Fitingurile vor fi date cu scoci protecția lor. 

Etape de prelucrare și îmbinare a țevilor din PP-R. 

- Principiul de îmbinare folosit este polifuziunea. Se folosește o trusă în care se află aparatul , 

matrițele cu diferite diametre si dispozitivul de frezare a țevilor cu inserție după caz. 

- Se taie țeava la lungimea necesară cu foarfeca de tăiat țevi din plastic. 

- Debitarea trebuie să fie perpendiculară  pe axul țevii. 

- Se fixează aparatul pe bancul de lucru, se cuplează la priză, se verifică țeava și fitingul dacă nu 

prezintă defecte. Când se atinge temperatura de 235 C se aprinde ledul aparatului. 

- Se introduc simultan țeava și fitingul în matrițele aparatului și se mențin timp de câteva secunde 

în poziție fixă. 

- Se scot țeava și fitingul din matrițe și se presează unul în celălalt fără a se roti timp de câteva 

secunde ținându-se în poziție fixă. 

- Se introduce izolația pe capătul țevii apoi se continuă operația mai departe. 

- După ce s-a terminat instalația sau circuitul se va verifica introducând presiune pe instalație, se 

verifice dacă nu are pierderi de apă. 

 

Racordarea obiectelor sanitare din camera de baie 

Camera de baie este echipată cu următoarele obiecte sanitare: 

⎯ lavoar din porţelan sanitar (mărimea 600 mm), cu baterie monocomandă amestecătoare de apă 

rece şi caldă, prevăzută perlator; 

⎯ cadă de baie  (mărimea 1700 mm), cu baterie amestecătoare de perete; 

⎯ vas de closet cu rezervor de spălare la semiînălțime. 

Pentru bucătărie: 



⎯ spălător de vase simplu cu picurător din  tablă  inox, cu baterie stativă monocomandă de apă rece 

şi caldă, prevăzută cu perlator. 

a) Racordarea lavoarului la instalația interioară de apă rece 

Lavoarul pentru adulți este montat pe perete la înălțimea h=80cm de la pardoseala finită. Lavoarul 

este echipat cu o baterie stativă amestecătoare monocomandă. Alimentarea cu apă rece și caldă de 

consum menajer la racordurile bateriei de pe lavoar se face prin conducte din PP-R cu Ø 

20mm.Imbinarea țevilor se face prin polifuziune.(vezi Fig.6.). 

 

1. Baterie stativă amestecătoare 

monocomandă; 

2. Lavoar; 

3. Racord flexibil 1/2”; 

4. Robinet de izolare FI-FI 1/2”; 

5. Piesă mixtă PP-R, FE 20mm; 

6. Conductă de legătură 20 m; 

7. Conductă principală de distribuție 

20 mm; 

8. Pardoseală finită. 

 

 

 b) Racordarea căzii de baie la instalaţia interioară de apă rece 

Conductele de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer sunt montate îngropat sub 

tencuială orizontală şi verticală executate mecanizat cu  polizorul disc diamantat pentru betoane. 

Racordarea bateriei de perete de la cada de baie se face cu ajutorul a două nipluri excentrice de 16 mm 

din OL-Zn  pentru ambele racorduri. (vezi fig.7.). 

   

 

 

1. Furtun flexibil cu pară de duș; 

2. Baterie  amestecătoare monocomandă de perete; 

3. Cot PP-R la 90 Ø20mm; 

4. Cadă de baie; 

5. Pardoseală finită 



 

 

c) Racordarea vasului de closet la instalaţia de alimentare cu apă rece 

Rezervorul de spălare de la vasul de closet este montat la semiînălţime şi este racordat la instalaţia de 

alimentare cu apă rece cu ajutorul unui record flexibil de Ø1/2”. 

1. Rezervor la semi înălțime; 

2. Racord flexibil1/2”; 

3. Robinet de colț; 

4. Piesă mixtă FE PP-R20 mm; 

4. Conductă de legătură PP-R 

20mm; 

5. Teu redus PP-R25-20mm; 

6. Conductă principală de 

distribuție 20 mm; 

7. Pardoseală finită. 
 

 

d) Racordarea spălătorului de vase la instalația interioară de alimentare cu apă rece 

Spălătorul de vase este montat pe perete la înălțimea h=80cm de la pardoseala finită. Spălătorul de vase 

este echipat cu o baterie stativă amestecătoare mono-comandă pentru spălătorul de vase. Alimentarea cu 

apă rece și caldă de consum menajer la racordurile bateriei prin conducte din PP-R cu Ø 

20mm.Imbinarea țevilor se face prin polifuziune. 

 

1. Baterie stativă amestecătoare 

monocomandă pentru spălător de 

vase; 

2. Spălător de vase; 

3. Racord flexibil 1/2”; 

4. Robinet de izolare FI-FI1/2”; 

5. Piesă mixtă PP-R 20mm; 

6. Teu redus PP-R 25-20mm; 

7. Conductă principală ; 

8. Pardoseală finită. 

 

 



 

4.5 Probarea și recepția instalației interioare de alimentare cuapă rece 

 Probarea conductelor se efectuează la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea de regim 

de lucru(proba de etanșeitate), însă min 6 at, timp de t=20 min.Proba se efectuează după aerisirea 

instalației.Proba de funcționare a instalașiei va consta în verificarea bunei funcționări a fiecărui 

robinet, deci la fiecare punct de consum în parte. 

Probarea conductelor interioare executate din  țevi PP-R 

 Probele de presiune ale conductelor executate  din țevi din PP-R se pot face după cel puțin 24 

ore de la executarea ultimei suduri prin polifuziune. . Probarea la presiune se va executa cu pompa 

hidraulică cu piston , pompa racordându-se la punctul cel mai de  jos al reţelei de  conducte, de regulă la subsol. 

 Înainte de darea în exploatare, conductele executate din țevi din PP-R se vor umple cu apă și 

goli după 24 ore, timp de 2 zile consecutive.După această operație va fi convocat delegatul specialist 

care va lua proba de apă pentru analize. 

 

5. Instalația interioară de alimentare cu apă caldă pentru consum menajer 
 

Instalația  se compune din ansamblul de conducte și armături destinate să asigure transportul și 

distribuția apei calde de consum de la aparatele de preparare(schimbătoare de căldură, cazane) până la punctel 

de consum de apă caldă ( baterii amestecătoare, robinete) amplasate la obiectele sanitare din clădiri. 

 

5.1  Condiții de funcționare 

• Să fie rezistentă și stabilă; 

• Conductele de distribuție a apei calde de consum se izolează termic cu burete din 

poliuretan,vată minerală, vată de sticlă cu grosimea izolației de 30-40 mm: 

• Conductele montate aparent sunt tencuite, gletuite și vopsite, iar cele montate în 

canale sunt acoperite cu un strat de carton bitumat; 

• Se vor monta compensatoare de dilatație(lire de dilatație) pe conductele de 

distribuție a apei calde pentru compensarea dilatărilor; 

• La baza coloanelor și la ramificațiile importante se prevăd armături de închidere 

și de golire, iar la rețelele cu distribuție superioară se prevăd robinete de 

dezaerisire; 

• Să nu dăuneze mediului înconjurător; 

• Să aibă aspect estetic plăcut; 

• Să prezinte siguranță în exploatare în caz de incendiu; 

• Să satisfacă funcționarea pentru care a fost executată. 

 

5.2 Condiții de amplasament 

• Conductele de distribuție a apei calde  de consum au trasee paralele cu cele de 

apă rece și se execută din țevi din PP-R, OL-Zn, PE etc. 

• Pe trasee orizontale conductele de apă caldă se montează deasupra celor de apă 

rece, lăsânduăse o distanță de 8-12 cm între suprafețele exetrioare ale celor două 

conducte; 

• Pe trasee verticale conductele de apă caldă de consum se vor monta paralel cu 

cel de apă rece la o distanță de izpolațiile lor de 3 cm. 

• Conductele de legătură dintre coloanele de alimentare cu apă  caldă şi obiectele sanitare, 

pot pleca de la coloane la diferite înălţimi, după felul obiectelor sanitare de care se leagă. 

• Conducta de apă caldă se leagă întotdeauna în partea stângă a obiectului sanitar privit 

din faţă iar conducta de apă rece în dreapta ; 



• La montarea coloanelor de apă caldă, plecarea acestora din conducta pricipală de 

distribuţie nu trebuie executată vertical ci prin cot, pentru a permite dilatarea liberă a lor. 

•  

 

5.3 Instalația de preparare ACM folosind un cazan și boiler combinat.Schemă, tehnologia de 

montare 

 

Cazanul este un recipient închis care, prin arderea combustibilului (lemne), să încălzească apa de 

pe instalaţia de încălzire la temperatura dorită. Cazanul folosit în cadrul instalaţiei funcţionează pe 

principiul gazeificării, puterea termică a acestuia fiind de 24 kw.  

Mantaua are rolul de a fixa părţile componente ale cazanului. După modul de dispunere a ţevilor 

de încălzire a apei în interiorul cazanului, schimbătorul de căldură poate fi: 

- cazane acvatubulare 

- cazane ignitubulare. 

În cazul nostru, am ales cazanul Woody, cu combustibil solid, acesta fiind un cazan ignitubular 

(prin gazeificare). 

Elementele componente ale cazanului sunt racordate la instalație conform schemei de mai jos: 
 

 

  
 

1-cazan pe combustibil solid curacorduri de 

tur și retur de 1 1/2" 

2- vas de expansiune 

3- termostat de camera digital 

4- supapă de siguranţă 2,5 bari 

5- monometru ø½” 

6- robinet de izolare ø1½” 

7- vană termostatică de amestec, ø1½” 

8- filtru Y de impurităţi ø1½” 

9- pompă de circulaţie a fluidului   

 

 

 

Tehnologia de montare a instalației de preparare a ACM folosind un cazan și boiler combinat 

       Tehnologia de montare a instalaţiei de încălzire folosind ţevi din PP-R, se regăseşte într-o 

documentaţie tehnică de proiect, care cuprinde următoarele etape tehnologice: 

➢ Organizarea locului de muncă; 
➢ Montarea cazanului pe combustibil solid; 

➢ Montarea instalaţiei interioare de alimentare cu ACM; 

➢ Racordarea obiectelor sanitare 

➢ Probarea şi recepţia instalaţiei 

 
      Organizarea locului de muncă 

 

 În cadrul instalaţiei de încălzire interioară, la o clădire de locuit de tip P+1E, organizarea locului 

de muncă se face astfel: 

➢ Locul de muncă se va elibera de mobilier sau de toate corpurile ce împiedică montarea instalaţiei 

de încălzire interioară; 

➢ Şeful de formaţie va împărţi fiecărui muncitor sarcini de lucru, în vederea executării instalaţiei; 



➢ Atât în timpul lucrărilor cât şi la sfârşitul lucrărilor se face curăţenie la locul de muncă; 

➢ Sculele, uneltele, aparatele (prezentate în punctul 3.2), vor fi aşezate astfel încât să fie la 

îndemâna lucrătorilor; 
 

      Montarea cazanului pe combustibil solid 

 
 În cadrul instalaţiei de încălzire am folosit un cazan pe combustibil solid, cu Pt=  24 KW, care s-

a montat într-o cameră tehnică, astfel. Cazanul este destinat montării pe o pardoseala finită 

incombustibilă, de aceea s-a aşezat pe un suport din beton situat deasupra nivelului pardoselii finite. O 

regulă este ca suportul pe care se montează cazanul trebuie să depăşească partea frontală a cazanului cu 

circa 300 mm, iar în lateral cu minim 100 mm. 

În jurul cazanului s-a asigurat un spaţiu de manipulare de circa 500mm în lateral, iar în faţă şi 

spate aproximativ 800mm. Legăturile la turul, respectiv returul instalaţiei se vor efectua cu racorduri 

demontabile pentru o uşoară demontare şi întreţinere. Circulaţia agentului termic este o circulaţie forţată. 

      Racordul de tur de încălzire: permite ieşirea agentului termic din cazan la temperatură, presiune 

şi debit corespunzător. Ţinând cont că turul de încălzire este din PP-R cu Dn= ø1”, pentru a putea fi 

îmbinată cu armăturile, trebuie supusă la următoarele operaţii: 

1- Se măsoară ţeava din PP-R cu ajutorul ruletei; 

2- Se trasează ţeava u ajutorul unui marker; 

3- Se debitează perpendicular pe axul ţevii cu un foarfece special (vezi fig); 
 

  

 

 

 

 

 

 

       4.-Se alezează capătul țevii cu un alezor(țeava fiind cu inserție de Al) 

  

 

 

 

 

 

       5. Se marchează adâncimea inserţiei (vezi fig.); 

 

 

 

 

 

     
    - 

 



 

  6. Se montează aparatul de sudura prin electrofuziune, pe bancul de lucru şi se montează bacurile 

potrivite diametrului ţevii (vezi fig. ); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce aparatul a atins temperatura de lucru, 2750 C,  se introduc ţeava şi fitingul în bacurile 

aparatului şi se menţin nemişcat aproximativ 3-5 secunde (vezi fig. ); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Se scot ţeava şi fitingul din bacurile aparatului şi se îmbină prin presare respectând               

coaxialitatea (vezi fig. a. și  b.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                (b) 

Vasul de expansiune: este din tablă de Oţel cu grosimea de G=2 mm, fiind protejat anticorosiv. 

S-a montat în apropierea cazanului, astfel: 

- se trasează pe perete înălţimea la care se va monta vasul, h= 1.5m. Se marchează pe perete locurile 

unde urmează a se executa  găurile pentru fixarea consolelor; 

- se execută în peretele portant găuri, cu ajutorul bormașinii, cu burghiu prevăzut cu pastilă WIDIA, ø10 

mm; 

- se introduc diblurile în perete şi se fixează consolele cu ajutorul unor holşuruburi; 

- se fixează vasul de expansiune pe console; 



- de pe turul de încălzire se montează o conductă de legătură, PP-R, Dn= ø1”, prin electrofuziune cu 

ajutorul unu teu; 

- pe capătul conductei se montează o mufă mixtă prin elecrofuziune, urmând ca, capătul filetat al mufei 

să se îmbine la cotul racord olandez care intră în vasul de expansiune; 

- îmbinarea se face prin înşurubare, folosind 2 chei reglabile. 

- etanşarea îmbinării se realizează cu ajutorul garniturii de clingherit; 

- la partea superioară a vasului de expansiune se va monta o conductă de evacuare a apei, cu ajutorul 

unei mufe mixte FI prin înşurubare, iar la celălalt capăt al ţevii se va monta cu ajutorul unei mufe mixte 

FE, un robinet de închidere, prin înşurubare; 

- etanşarea se realizează cu bandă de teflon; 

 Manometrul (5) din figura 6 măsoară presiunea de pe instalaţie (Pn=2.5bari) şi se montează 

astfel: 

• Pe conducta de tur se montează un teu redus din PP-R (1”-½”-1), prin electrofuziune; 

• Se montează un ştuţ de ţeavă din PP-R; 

• La capătul ţevii, prin sudare se va monta o mufă mixtă FI; 

• Se aplică bandă de teflon pe capătul manometrului; 

• Prin înşurubare se montează manometrul cu ajutorul unei chei fixe şi a unei chei reglabile; 

• La fel se va monta şi supapele de siguranţă (4); 

• Termostatul (3) se montează la cazan printr-un circuit electric. 

 

5.4 Probarea și recepția instalației de preparare a apei calde de consum menajer 

Instalaţiile interioare pentru prepararea şi distribuţia apei calde de consum se vor supune la următoarele probe; 

-          de etanşeitate la presiune, la rece ; 

-          de etanşeitate la presiune după dilatare - va consta din ţinerea timp de 6 ore a instalaţiei complete în 

funcţiune, având temperatura de regim ; 

-          de funcţionare - va consta în controlul funcţionării normale la fiecare punct de consum ; 

-          în timpul probelor temperatura apei calde nu trebuie să fie sub  200 C faţă de cea din proiect. 

  

Probarea la presiune se va executa cu pompa hidraulică cu piston , pompa racordându-se la punctul cel mai de  jos 

al reţelei de  conducte, de regulă la subsol. 

-          Pentru clădirea alcătuită din subsol , parter si etaje ,proba se  va efectua odată la toată clădirea ; 

-          Presiunea de încercare va fi  de 1,5  ori presiunea de serviciu , dar cel puţin de 1 atm., cu durata de 20 

min., interval în care nu se permite nici o scădere a indicatorului manometrului. 

 

Probele parţiale ale conductelor de apă caldă şi de circulaţie se efectuează odată cu probele  conductelor  de 

apă rece, separat pe coloane. 

 La terminarea instalaţiei şi înainte de a se lega obiectele sanitare , întreaga instalaţie de apă caldă şi rece se va 

supune la o probă de presiune care se va controla prin indicarea acului manometrului care va trebui să ajunga la 

1,0 -1,5 ori presiunea de regim timp de 20 min. , în acest interval de timp nefiind admisă pierderea presiunii 

 

 

 

 

 

 

6.  Instalația interioară de canalizare a apelor uzate menajere 

Instalația interioară de canalizare are rolul de a colecta și de a distribui apele uzate menajere şi 

cele meteorice de pe toate nivelurile și de a le evacua într-un cămin exterior de racord pus în legătură 

cu rețeaua exterioară de canalizare. 

 

6.1 Alcătuire și condiții de funcționare 



 Principalele elemente componente ale unei instalaţii interioare de canalizare sunt următoarele : 

-       sifoanele de racordare a obiectelor sanitare la conductele de legătură ale coloanelor de canalizare ; 

-       conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane ; 

-       coloanele de scurgere ; 

-       conductele orizontale de scurgere, denumite şi colectoare orizontale ; 

-       piesele de curăţire ale conductelor ; 

-       căminul de racord stradal de canalizare care colectează apele uzate din interiorul casei 

 

Petru funcționarea în deplină siguranță a instalației interioare de canalizare trebuie respectate 

următoarele condiții: 

- Diametrul conductei  orizontalecolectoare principale trebuie să fie mai mare sau cel 

puțin egal cu diametrul coloanelor de scurgere; 

- Conductele  orizontale colectoare principale se vor monta cu o pantă de scurgere în 

funcție de diametrul conductei, dar nu prea mare pentru a nu descărca de apă garda 

hidraulică de la obiec tele sanitare; 

- Coloanele de scurgere trebuie să aibă diametru mai mare sau cel puțin egal cu al 

conductelor de legătură; 

- Coloanele de scurgere trebuie să fie puse în legătură cu atmosfera prin conducte de 

ventilare; 

- Conductele de legătură dintre obiectul sanitar și coloane se vor monta cu o pantă de 

scurgere în funcție de debitul de ape uzate care se evacuează; 

- In scopul controlului funcționării și al intervenției în caz de înfundare în timpul 

exploatării, pe rețelele de canalizare se prevăd piese și dispozitive  de curățire. 

 

 

6.2 Condiții de amplasare a elementelor instalației de canalizare 

La montarea elementelor componente ale instalației interioare de canalizare pentru ape uzate 

menajere trebuie avute în vedere următoarele: 

- Lavoarul pentru adulți se va monta la o cotă de 800 mm față de cota pardoselii finite; 

- Se va ține cont ca la montajul lavoarului acesta să fie echipat cu următoarele accesorii: 

- ( etajeră, oglinda, portprosop, săpuniera etc.) 

- La amplasarea obiectelor sanitare în camerele de baie sau grupurile sanitare se va ține cont ca 

lungimea conductelor de legătură la coloanele de scurgere să fie cât mai scurtă și să fie rectilinii; 

- Conductele orizontale colectoare se vor poza la subsol sau în canale tehnice; 

- Coloanele de scurgere vor fi pozate în colțurile încăperilor(bucătării, băi, debarale) mascate sau 

în nișe mascate. 

- Tuburile sau piesele de scurgere pe coloanele de scurgere se vor monta din două în două niveluri 

, obligatoriu la primul și ultimul nivel, precum și în punctele care prezintă pericol de înfundare; 

- La baza coloanelor de scurgere se vor monta două coturi la 450 pentru ca evacuarea apelor uzate 

din coloane să fie mai lentă; 

- Coloanele de scurgere se vor prinde prin puncte fixe ( brățări ) la nivelul ultimului planşeu de sus 

al clădirii; 

-  La ieşirea în exterior a conductelor de canalizare din clădiri, se va asigura adâncimea minimă de 

protecţie contra îngheţului , de la generatoarea superioară a conductei -  măsurată de la nivelul 

finit ( după amenajarea terenului ).       

  

6.3 Racordarea obiectelor sanitare la instalație 

            Pentru utilizarea apei în condiții practice și igienice se folosesc obiecte sanitare, ca: lavoare, 

căzi de baie, closete, bideuri, pisoare, spălătoare pentru vase, chiuvete. 
Pentru executarea corectă a instalației de canalizare este necesară cunoaşterea caracteristicilor 

obiectelor sanitare, a amplasării lor în încăpere și a modului de racoradare a acestora la instalația 

interioară. 

Racordarea lavoarului 



 

 
LEGENDĂ 

1. Lavoar 

2. Sifon de scurgere gofrat U32 mm  înșurubat ventil de scurgere 11/4"  

3. Reducție de la 40 la 32 mm 

4. Cot cu mufă Ø40 mm la 45˚ 

5. Conductă de legătură, U40 mm 

6. Sifon de pardoseală 

 

Racodarea vasului de coset: vasul de closet este montat în camera de baie și este racordat direct la 

coloana de scurgere a instalației care este montată în colțul camerei de baie.Vasul de closet este 

prevăzut cu un reervor de spălare montat la semiînălțime 

 
1. Vas de closet cu rezervor la semiînălțime 

2. Conductă de legătură Ø 110mm 

3. Ramificație simplă cu mufă Ø 110 mm 

4. Coloana colectoare Ø 110 mm 

5. Piesă de curățire 

 

Racordarea căzii de duș: Cada de duș este amplasată atât în camera de baie de la parter cât și în cea de 

la etaj. Ea este racordată la sifonul de pardoseală prin intermediul conductei de legătură. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cadă de duș de colț  800x 800 mm 

2. Ventil de scurgere Ø 32 mm 

3. Cot la 900 , Ø 40 mm 

4. Conductă de legătură Ø 40mm 

5. Sifon de pardoseală 

 
Racordarea spălătorului de vase 

 Spălătorul de vase este amplasat în bucătărie și este racordat la coloana de scurgere ca în fig de mai 

jos.. 

 
1. Spălător de vase simplu cu picurător executat din INOX 

2. Sifon de scugere gofrat Dn 32 mm 

3. Reducție PP, 40 /32 mm 

4. Coloană de scurgere,PP Ø110mm 

5. Piesă de curățire 

6. Ramificație simplă cu mufă  PP, Ø110mm 

7. Conductă de legătură  PP, Ø 40mm 

 

6.4 Probarea și recepția instalației 

Instalațiile de canalizare se supun problelor de etanșeitate și de  funcționare.  Proba de etanșeitate 

necesită umplerea instalației cu apă, până la nivelul de refulare prin obiectele sanitare, după  care se 

controlează toate punctele de îmbinare. Punctele de îmbinare ce se închid cu măști se încearcă pe 

parcursul lucrării, înainte de închiderea acestora. Proba de funcționare se execută prin punerea în 

funcțiune a obiectelor sanitare. Cu prilejul încercării de funcționare se controlează și pantele, piesele de 

curățire, susținerile conductelor. 

  La obiectele sanitare, în vederea recepției, se verifică: 



- în cazul căzilor de baie, panta spre ventilul de scurgere și funcționarea preaplinului; 

- modul de spălare al closetului, care trebuie să se facă uniform și în bune condiții pe toată suprafața 

vasului; 

- sifoanele de pardoseală, care trebuie să asigure scurgerea apelor de pe întreaga suprafață a pardoselii 

aferente unui sifon. La sifoanele combinate din camera de baie capacitatea de scurgere trebuie să fie 

astfel reglată astfel încât sifonul să nu refuze apa în cazul golirii simultane a căzii și lavoarului. 

 Cu ocazia recepției instalațiilor interioare de canalizare se controlează și corespondența dintre 

proiect și lucrările executate, precum și calitațile materialelor utilizate.  

 Comisia de recepție este formată din reprezentanții: beneficiarului, întreprinderii de execuție, 

băncii de investiții, organele locale etc.  

Recepția se desfășoară în două etape: recepția preliminară și recepția finală 

 

 

7.  Instalații interioare  de încălzire 

7.1 Alcătuire și condiții de funcționare 

 

 Sisteme de încălzire cu apă caldă 

Schema unei instalatii de încălzire cu apă caldă, bitubulară, cu circulatie naturala, distributie mixta si 

vas de expansiune deschis. 

 
C - cazan pentru încalzire;  

B - boiler pentru preparare apa calda menajera;  

VED - vas de expansiune deschis; 

CA - conducta de aerisire;  

CPP - conducta de preaplin; 

CC - conducta de legatura;  

CSD - conducta de siguranta ducere;  

CSI - conducta de siguranta întoarcere;  

1 - conducta de distributie de ducere;  

2 - conducta de distributie de întoarcere;  

3 - coloana de tur;  

4 - coloana de retur; 

5 - racord de tur;  

6 - racord de retur; 

7 - robinet de radiator; 8 - radiator; 



Ca- conducta de aerisire 

 

Instalația se compune  

• cazan amplasat într-o încăpere la subsol,  

• reteaua de distribuție arborescentă  

• coloanele de alimentare a corpurilor de încălzire. 

Conductele principale de ducere și de întoarcere precum și conductele de legatură la coloane ale 

corpului de încălzire se prevad cu pante, astfel încât la umplerea cu apă a instalatiei, aerul să fie 

eliminat în exterior prin vasul de expansiune deschis. 

Din punct de vedere al asigurării siguranței instalației, acestea s-au realizat în marea majoritate cu vas 

de expansiune deschis 

 

Schema unei instalații de încălzire cu apă caldă, bitubulară, cu circulație naturală, distribuție 

inferioară și vas de expansiune închis 

 
 

C - cazan pentru încălzire;  

B - boiler pentru preparare apă caldă menajeră;  

VEI - vas de expansiune închis;  

VA - vas de aerisire;  

R - robinet;  

SS - supapă de siguranță 

 

 

 

 Scheme ale instalațiilor de încălzire cu circulație forțată 

Aceste instalații au aceași alcătuire ca și instalațiile cu circulație naturală, cu deosebirea că pe 

conducta de ducere sau întoarcere se intercalează una sau mai multe pompe.  

Se prevad mai multe pompe în scopul asigurării funcționării. Instalațiile cu circulație forțată pot 

fi realizate în sistem bitubular și monotubular, distribuția putând fi inferioară, superioară sau mixtă. 



Sistemul oferă avantajul unor diametre mai mici ale conductelor în comparație cu instalațiile cu circulație 

naturală și este recomandat a se utiliza în cadrul clădirilor cu  întindere mare. 

 

Schema unei instalații de încălzire, cu apă caldă, cu circulație forțată, bitubulară, distribuție 

inferioară si vas de expansiune închis 

 

 
 

C - cazan pentru încălzire;  

P - pompa de circulație agent termic;  

B - boiler pentru preparare apă caldă menajeră; 

VEI - vas de expansiune închis;  

VA - vas de aerisire;  

R - robinet;  

SS - supapă de siguranță;  

Ca - conducta de aerisire. 

 

Sistemul de încălzire cu circulație forțată este utilizat și la blocurile de locuințe în sistem centralizat. 

  Pentru clădirile de locuit unifamiliare sau cele cu un număr mic de apartamente, sistemul este 

utilizat numai la clădirile vechi și este luat în considerație ca soluție pentru clădirile existente. 

Corpuri de încălzire 

Reprezintă partea componentă  a instalației de încălzire care are rolul de a transmite încăperii de 

încălzit căldura transmisă de agentul termic. Corpurile de încălzire cedează căldura încăperii în două 

moduri: prin convecție, prin aerul care vine în contact cu suprafața lui și prin radiație. 



Corpurile de încălzire se pot grupa în: 

• corpuri de încălzire statice, la care circulația convectivă a aerului de produce în mod 

natural. Din această grupa fac parte radiatoarele, convectoradiatoarele, convectoarele.  

• corpuri de încălzire dinamice, la care circulația aerului  este activată prin mijloace 

mecanice. Din această categorie fac parte aerotermele, ventiloconvectoarele. 

Tipuri de radiatoare 

 

Radiatoare din otel: a) tip panou, b) cu elemente 

Cele mai utilizate sunt radiatoarele din oțel tip panou caracterizate prin puteri termice mari aferente 

dimensiunilor de gabarit.  

Radiatorul are în componență 1,2 sau 3 panouri exterioare si 1,2 sau 3 elemente convectoare interioare. 

Un panou este format din doua foi paralele din tabla ambutisata, în care sunt create câte un distribuitor 

si un colector orizontal, unite prin mai multe canale verticale pentru circulatia agentului termic. 

 

 
 

       Radiatoare din otel tip panou, variante constructive 

 

Tip 11 – 1 panou cu 1 element convector; 

Tip 21 – 2 panouri cu 1 element convector; 

Tip 22 – 2 panouri cu 2 elemente convectoare; 

Tip 33 – 3 panouri cu 3 elemente convectoare; 

 

Sunt produse într-o gama variata, având înaltimi cuprinse între 300 si 900 mm si lungimi standard 

de: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 

2200, 2400, 2600, 2800 si 3000 mm 

Radiatoarele din aluminiu au calități deosebite care se datorează materialului din care sunt 

confecționate și tehnologiei de fabricație permanent îmbunatățită. 



Principalele caracteristici calitative sunt design, randament termic ridicat datorită bunei conductivități 

termice a aluminiului, conținut redus de apă care diminuează inerția termică și greutate și spațiu ocupat 

reduse în comparație cu puterea termică dezvoltată. 

 
 

Radiatoare din aluminiu cu înalțimea cuprinsă între 350-800 mm 

 

Ventiloconvectoare- 

 Incălzirea și condiționarea aerului au fost tratate  ca sisteme separate. Elementul de legătură este 

acum ventilo-convectorul care modifică modul de tratare încălzire și condiționare într-unul unitar. 

 Ventilo-convectorul  este un aparat terminal al unei instalații de încălzire și/sau condiționare a 

aerului care contine două elemente de bază: o baterie de încălzire și un ventilator. 

 

 
 

1. grila reglabilă de refulare, 2. baterie de încălzire, 3. colector de condensat,  4. electroventilator, 5. 

filtru de aer, 6. priza de aspirație aer proaspăt 

 

Principiul este simplu: aerul aspirat de ventilator este refulat, prin bateria de încălzire în încăpere. 

In general se montează sub fereastră și folosesc exclusiv aer recirculat sau sunt și variante care permit 

amestecul cu aer proaspăt sau aspirație exclusivă de aer proaspăt. 

 

 



Pompe pentru instalații de încălzire centrală 

Circulația agentului termic în instalația de încălzire este asigurată cu pompele de circulație. Rolul 

acestora este acela de a învinge rezistentele hidraulice liniare si locale pentru circuitul cel mai defavorizat  

al instalatiei de încalzire. Sunt utilizate pentru capacitati mici si medii pompe cu  montaj pe conducta 

(in-line) cu turatie variabila, consumuri de energie electrica redusa, silentioase si grad mare de fiabilitate 

Principalele caracteristici ale unei pompe sunt debitul de fluid G, în m3 / h și diferența de presiune 

între refulare și aspirație exprimată în N /m2 sau în bar. În unele cazuri se folosește noțiunea : înălțime 

de pompare  H ca fiind echivalentul în înaltime coloana de lichid a presiunii realizate de pompa. Este 

necesar de asemenea a se cunoaste puterea motorului de antrenare P, în kw, turația n, tensiunea de 

alimentare si frecventa curentului electric. 

 

 

Pompe cu rotor  umed                 Pompe cu rotor uscat 

VASE DE EXPANSIUNE 

 Într-o instalatie de încalzire cu apă caldă pot să apară suprapresiuni periculoase pâna la explozie, 

ca urmare a fenomenului de dilatare a apei sau ca urmare a depățirii temperaturii de vaporizare.  

 Standardul 7132 / 1986 clasifică instalațiile de încălzire centrală cu apa având temperatura 

maxima de 115 0C în două categorii: 

– instalații care sunt în legatură directă cu atmosfera, prevăzute cu vas de expansiune deschis; 

– instalații care nu sunt în legătură directă cu atmosfera, prevăzute cu supape de siguranță și cu vas 

de expansiune închis. 

Funcțiunile unui sistem de siguranta cu vas de expansiune deschis sunt : 

• preluarea variatiilor de volum ale apei din instalatie, datorita variatiilor normale de temperatura în 

procesul de încalzire – răcire   

•          să acopere pe o perioadă de timp rezonabilă pierderile mici, inevitabile; 

•           descărcarea în atmosfera a aburului produs ca urmare a lipsei de supraveghere a cazanului, a unei erori, 

nepriceperi, neglijente, defectare a automatizarii etc. 

• menținerea în stare plină a instalației odată umplută, până la un nivel care depășeste cota celui mai sus 

plasat consumator, în cazul distribuției inferioare, respectiv cota retelei de conducte, în cazul distribuției 

superioare; 

• eliminarea aerului la umplerea instalației, respectiv pătrunderea lui la golire, astfel încât să nu se formeze 

saci de aer sau de apă 

 



Vasul de expansiune închis este prevăzut cu o membrană elastică de separație între perna de aer și apă. 

 

Tipuri de vase de expansiune închise 

 Vasul de expansiune închis se monteaza la partea inferioara a instalatiei, in apropierea cazanului. 

Limitarea superioara a presiunii în instalatie se realizeaza cu supape de siguranta montate pe cazan înaintea 

oricarui organ de închidere. 

 Eliminarea aerului la umplere si patrunderea lui la golire se realizeaza cu robinete de dezaerisire manuale 

sau automate. 

 Constructiv vasele de expansiune închise pot fi de tip rectangular, disc sau cilindru, iar volumele acestora 

variaza de la 6 pâna la 5000 de litri 

 

 Tipuri de vase de expansiune 

 

 

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ 

  Sunt aparate utilizate pentru prepararea apei calde de consum în varianta cu acumulare (boiler) 

sau în varianta fără acumulare. De asemenea, se folosesc în sistemele de încălzire pentru zonele 

superioare ale clădirilor înalte sau pentru încălzirea clădirilor alimentate cu căldura în sisteme 

centralizate ce utilizează ca agent primar apa fierbinte sau aburul. 

 



Boilerele- sunt schimbătoare de căldura cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere si se realizeaza în 

două variante constructive: orizontale și verticale . Suprafața de schimb de caldură, respectiv serpentina, va fi 

dimensionată astfel încât să fie asigurate debitele de apă caldă menajeră corespunzătoare diferenței de 

temperatură din circuitul secundar (+10 0C temperatura apei reci, +60 0C temperatura apei calde) și diferenței de 

temperatură din circuitul primar. 

 

 

                               Boiler orizontal                                                               Boiler vertical 

Capacitatea boilerelor este cuprinsă între 80 si 1000 de litri. 

Corpul boilerului este realizat din oțel cu protecție anticorozivă, iar ca protecție suplimentară 

catodică se utilizează un anod de magneziu sau opțional prin anod alimentat de la o sursă externă. 

Pierderile de caldură catre exterior sunt diminuate prin acoperirea completă a boilerului cu un strat 

termoizolator. Constructiv, boilerele se pot realiza pentru preparare bivalentă  de apa calda menajera în 

combinatie cu panouri solare și cazan. Căldura furnizată de panourile solare este cedata apei din boiler 

prin serpentina inferioară. Opțional unele boilere pot fi echipate si cu sistem de încalzire electrica. 

 În afara variantei prezentate o altă gamă constructivă de boilere sunt cele Tank in Tank adică 

boilere realizate din oțel inoxidabil și rezistente la ape extrem de corozive fără limitare de temperatura 

(fig). 

 



 

 Boiler tank in tank 

 

Aceste tipuri de boilere sunt utilizate pentru încălzirea directă a apei de mare, a apelor de balneo-terapie, 

a apei sanitare din regiunile cu ape foarte corozive si este sunt recomandate în aplicațiile industriale care 

folosesc ape corozive. 

Schimbatoare de caldura fara acumulare. 

Din această gamă cele mai utilizate sunt schimbatoarele de căldură cu plăci. Sunt aparate 

simple folosite pentru transferul de energie termică între două  fluide, construite dintr-un pachet de plăci 

identice din oțel inoxidabil, cu etanșare, aliniate la partea superioară și inferioară pe două bare suport, 

între două plăci de presiune, una fixă și alta mobilă. Pachetul se strânge cu tiranți de strângere. Între 

plăci există spațiu liber pentru trecerea fluidului; ele sunt ținute echidistante de umflături, rizuri sau 

ondulații 

O placa este formată din doi pereți, unul reprezintă fața plăcii și celălalt spatele plăcii. 

Fluidul 1 curge și scaldă de la un capăt la altul fața plăcii, iar fluidul 2 curge și scaldă tot de la un capăt 

la altul, în contracurent cu fluidul 1, spatele aceleiași plăci: astfel căldura este transferată prin toată 

suprafața plăcii, în timp ce garniturile realizează etanșarea spre marginea plăcii și totodată separă fluidul 

1 de fluidul 2 

 

Schimbătoarele de căldură cu plăci  se utilizează în termoficare la modernizarea punctelor 

termice, pentru încălzire sau pentru prepararea apei calde de consum, în procesele de încălzire și răcire, 

la recuperarea căldurii, la tratarea termică a unor lichide ( ex. pasteurizare) și acolo unde fluidele de 

lucru sunt corozive (folosind plăci executate din oțeluri inoxidabile austenitice, oțeluri rezistente la medii 

foarte corozive). 

Plăcile din oțel inoxidabil au grosimea de 0,5 – 0,6 mm  ceea ce permite obținerea unui coeficient 

de transmisie foarte bun și totodată o emisie termică redusă la minim. Garniturile permit etanșarea 

schimbătorului dar în același timp conduc și fluidul în interiorul schimbatorului. Ele sunt realizate din 

cauciuc rezistent la temperatura de 150 0C (propil-etilena), cauciuc siliconic sau cauciuc pentru industria 

alimentară. 



 

Plăci ale schimbătorului de căldura Schimbătoare de căldura cu plăci 

 

7.2 Instalația de încălzire prin pardoseală.Alcătuire, tehnologia de montare 

Instalatiile de încalzire prin radiatie de pardoseala cuprind un planseu încalzitor, distribuitoare – 

colectoare ( care reprezint elementul comun pentru racordarea mai multor circuite de încalzire ), 

echipamentul de reglare si sursa de energie termica . 

Componenta unui panou radiant de pardoseala sunt 

• stratul de izolatie ( termică și fonică) ; 

• stratul de protectie a izolatiei ; 

• tevile de încalzire ; 

• dala de repartitie si emisie a fluxului termic ( dala de încalzire) ; 

• pardoseala finita ; 

Alte elemente ca: strat de difuzie, izolatie marginala, etc 
 

Structura unei pardoseli încalzitoare 

 

 
1)tencuiala interioară, 2) plintă, 3) bandă perimetrală, 4) suprafața finită, 5) pat de mortar, 6) 

șapă de ciment, 7) tub încălzire, 8) folie acoperitoare (folie PE sau hârtie bituminată), 9) strat termo și 

fonoizolant, 10) hidroizolație, 11) placă de beton, 12) sol 



 

Realizarea unei instalaţii de încălzire prin radiaţie de pardoseală impune o seamă de condiţii şi 

paşi obligatorii. 

  Pasul 1.  Pregătirea locului de montaj. 

  Pardoseala încălzitoare se execută după ce pereţii au fost realizaţi, tâmplăria exterioară montată şi 

compartimentările interioare executate. 

• Pe baza documentaţiei tehnice de execuţie: 

- se stabileşte şi  se marchează poziţia cofretului de distribuţie ; 

- se fixează ordinea realizării circuitelor astfel încât să nu se producă nicio încrucişare a 

tuburilor în timpul montajului 

- se stabileşte şi se realizează toate perforaţiile prin pereţi, necesare traversării tuburilor (la 

poziţionarea acestora se va ţine seamă de grosimea 

straturilor ce vor alcătui întreaga structură) ; 

- se finalizează celelalte instalaţii (apă rece şi caldă, 

electrice)  toate acestea trebuie să ramână sub placa 

de polistiren.Nu sunt permise alte instalaţii în 

acelaşi plan cu serpentinele de încălzire. 

 

        ●   Prepararea suportului: 

- suprafaţa plăcii de beton, pe care se va monta 

instalaţia de încălzire, trebuie să fie netedă, fară asperităţi ; 

- se curăţă cu grijă resturile de beton sau mortar, căzute în timpul execuţiei casei şi întărite ; 

- se mătură (eventual se aspiră) suprafaţa pardoselii şi se evacuează resturile. Placa trebuie 

să rămână curată şi netedă ! 

            

   Pasul 2.  Montarea cofretului de distribuţie 

Cofretul de distribuţie se amplasează obligatoriu mai sus 

decât serpentinele din pardoseală, aceasta permiţând evacuarea 

aerului din tuburi. Prin urmare, nu este permisă, spre exemplu, 

alimentarea unor serpentine instalate la etaj dintr-un cofret 

montat la parter. 

• Amplasarea cofretului de distribuţie: 

- se va plasa în zone uşor accesibile; 

- pe cât posibil în centrul de greutate al instalaţiei, facilitând astfel echilibrarea hidraulică a 

circuitelor; 

- cota faţă de pardoseala brută (placa de beton) nu va fi mai mică de 0,5 m până la axul 

colectorului inferior (retur), aceasta permiţând racordare serpentinelor (în cazul montării de 

debitmetre pe circuite, cota minim faţă de pardoseală va fi de 0,6 m). 

 

       ●    Fixarea: 

- se trasează poziţia şuruburilor de fixare a cofretelor şi se execută gaurile respective 

- se fixează solid cofretul cu şuruburi şi dibluri. 

 

       Pasul 3.   Pregătirea suportului 



              ●   Izolaţia periferică 

              Este reprezentată de o bandă izolatoare, cu celule închise, 

flexibilă, autoadezivă (tip elastomer), având grosimea relativ mică (5 

÷ 7 mm) şi lăţimea de 15 cm. 

- se montează în lungul pereţilor, în jurul stâlpilor, 

coşurilor de fum sau de ventilaţie (unde este cazul), 

bordurilor de la casa scărilor şi a oricăror altor elemente 

de construcţie verticale care depăşesc pardoseala 

- se pozează prin simpla lipire, după ce a fost dezlipit filmul 

de protecţie continuitatea este obligatorie, inclusiv în 

dreptul uşilor. 

 

                   ●   Izolaţia  

              Este alcătuită din plăci de polistiren performante plotante ( cu nuturi), aşezate astfel încât să 

formeze o suprafaţă continuă. 

- se montează cameră cu cameră, începând, de preferinţă, cu cea mai mare (pentru a se 

diminua pierderile de material) 

 

- aşezarea plăcilor se începe cu latura opusă uşii, continuând în rânduri succesive către uşă 

- completările la margini se vor face cu straifuri 

decupate din plăci întregi, resturile de plăci urmând 

a se folosi pe latura adiacentă din camera vecină (vezi 

figura alăturată) 

- acolo unde se găsesc alte instalaţii (apă, electrice), se 

decupează pe spatele plăcii de polistiren şanţuri sau 

locaşe în care se vor îngropa aceste instalaţii, astfel 

încât placa de polistiren să calce ferm pe suprafaţa de 

beton. 

  

IMPORTANT – Atunci când se utilizează plăci din polistiren performante, la aşezare se va urmări 

alinierea riguroasă a ploturilor, ceea ce va permite montajul corect al tuburilor 

 

 

 

 

 

            

NOTA :  În cazul încăperilor de la parter, în case fără subsol sau cu subsol neâncălzit, este recomandat 

a se aşeza, sub plăcile de polistiren, o folie din polietilenă, cu rol de barieră de vapori. 

        Pasul 4.   Serpentinele de încălzire 

AVERTISMENT !    Această operaţiune se execută numai în conformitate cu planul întocmit de 

proiectant, respectând întocmai traseul, pasul între ţevi, lungimea fiecărui circuit, locul şi raza de curbură 

pentru fiecare schimbare de direcţie a ţevii. 



 – Se vor executa folosindu-se ţevi din Polietilenă tip PE-Xa  pe placă de polistiren performantă (plotată) 

având diametrul Dn=16mm         

• se desface colacul de tub din ambalajul său ; 

• se începe derularea tubului de pe colac ; 

• cu ajutorul dispozitivului de tăiat (cu rola) sau a clestelui de 

tăiat, se taie capătul tubului şi se finisează ; 

• se curbează tubul la lungimea potrivită pentru conectare la 

distribuitor ; 

• se introduce capătul pregătit în cofret, prin spatele 

colectorului, apoi se conectează la distribuitor, folosind 

conectorul adecvat ; 

• se derulează treptat tubul de pe colac, şi se execută curbele 

în conformitate cu planul întocmit de proiectant. Tubul se 

presează cu talpa între nuturile plăcii de polistiren, 

rămânând blocat între acestea. La executarea curbelor, se 

va folosi pe cât posibil, curbura naturală a tubului ; 

• se continuă astfel până se termină serpentina şi se revine 

la cofret ;  

• se execută ultima curbă, pe verticală şi se taie tubul la 

lungimea potrivită pentru conectare la colector, apoi se 

conectează la acesta, folosind conectorul potrivit  

• astfel se procedează şi la celelalte serpentine.  

NOTĂ  !  Indiferent de tipul de ţeavă, serpentinele se realizează dintr-o singura bucată. Nu se vor face 

înadituri pe traseul serpentinei !  

       Pasul 5.  Umplerea instalaţiei. Proba de presiune 

              Dat fiind faptul că instalaţia de încălzire prin pardoseală va deveni una ascunsă, fară 

posibilitatea de a mai fi văzută după turnarea şapei de beton, umplerea şi proba de presiune sunt 

operaţiuni mai pretenţioase decât la instalaţiile obişnuite. Se procedează după cum urmează : 

• se leagă printr-un furtun robinetul de golire de pe bara retur a cofretului de distribuţie 

la instalaţia de alimentare cu apă potabilă ( se fixează ferm furtunul cu ajutorul unui 

colier) ; 

• se închid complet ventilele de pe tur şi retur ale tuturor circuitelor legate la cofret ; 

• se deschide robinetul de golire la care s-a legat furtunul de alimentare ; 

• se deschide lent ventilul de retur, apoi pe cel de tur, de la un singur circuit de pardoseală ; 

• se aşteptă umplerea completă a acestui circuit (până când nu mai iese aer prin ventilele 

automate de dezaerisire) ; 

• se reânchid ventilele tur si retur ale circuitului astfel umplut şi se umple circuitul al 

doilea, procedând în acelaşi mod ca la primul ; 

• urmând aceeaşi procedură,se umplu unul câte unul toate circuitele ; 

• se verifică cu atenţie dacă există scăpări de apă şi se corectează, dacă este cazul ; 

• se închide lent robinetul de golire prin care sa făcut umplerea şi se debranşează furtunul ; 

• în locul furtunului se legă pompa manuală pentru proba de presiune (manometrul sa fie 

în perfectă stare şi verificat metrologic) ;                         

• dacă ventilele automate de dezaerisire au presiunea nominală mai mică de 10 bari, se 

demontează şi se înlocuiesc cu dopuri (nu este necesară această înlocuire dacă ventilele 

sunt cu Pn 10 sau mai mult) ; 

• se redeschid toate ventilele tur şi retur ale circuitelor  precum şi robinetul la care sa 

montat pompa de presiune ; 

• cu ajutorul pompei manuale,se  ridică presiunea din instalaţie la 10 bari ; 



• instalaţia va rămâne la presiunea de 10 bari timp de 12 ore, timp în care se verifică 

minuţios toate racordurile şi se elimină eventuale neetanşeitaţi ; 

• după terminarea probei, se revine la presiunea reţelei de alimentare cu apă şi se închide 

robinetul de golire prin care sa facut proba de presiune 

• dacă a fost necesară demontarea ventilelor de dezaerisire, se închid ventilele tur şi retur 

ale circuitelor, se demontează dopurile şi se remontează în locul lor ventilele de 

dezaerisire, apoi se redeschid ventilele circuitelor; 

• instalaţia va rămâne la presiunea reţelei pe toată perioada de turnare şi întărire a şapei 

de beton. 

• Pardoseala ce se realizează la o instalaţie de încălzire prin pardoseală este o pardoseală 

flotantă. Ca atare, aceasta nu se leagă în nici-un fel de celelalte elemente ale construcţiei 

(pereţi, stâlpi etc.) 

Pasul 6  Realizarea şapei : 

• Şapa se toarnă având pereţii desparţitori realizaţi, tocurile uşilor montate, tencuiala şi gletul 

executate. La montarea tocurilor uşilor se va ţine seama de cota finită a pardoselii, după ce a fost 

turnată şapa. 

• Nu se va turna şapa la temperaturi mai mici de 5°C. 

• Utilizarea unui aditiv fluidizant la prepararea şapei este necesară, acesta asigurând lucrabilitatea 

betonului fără a se mări cantitatea de apă (ceea ce ar diminua rezistenţa mecanică a şapei). Mai 

mult, aditivul ameliorează rezistenţa la solicitări mecanice şi conductivitatatea termică a şapei 

• Opţional, se poate adăuga în compoziţie şi o mică doză de fibre de polipropilenă, cu rol de 

armătură dispersă în masa şapei. 

•  Grosimea şapei va fi cu 30 mm peste generatoarea superioară a tubului în încăperile în care nu 

sunt rosturi de dilatare şi 40 mm în încăperile cu rosturi. 

• Turnarea se va efectua cu atenţie, urmărindu-se planeitatea şi finisarea îngrijită a suprafeţei (pe 

care urmează a se aplica finisajul pardoselii). 

Aditivul se amestecă cu apa de preparare a betonului. Timpul de malaxare va fi de cel puţin 5 

minute. 

În tabelul următor se prezintă, cu titlu orientativ, o reţetă de beton pentru şapă : 

 

 

Rosturile de dilataţie 

o Suprafaţa unei dale flotante nu va fi mai mare de 40 mp, iar latura cea mai lungă nu va 

depăşi 8 metri. Încăperile care depăşesc suprafaţa de mai sus vor fi divizate prin rosturi 

în secţiuni mai mici. 

o Rostul se realizează pe toată grosimea şapei şi a finisajului pardoselii, dacă acesta este de 

tip dur (gresie, marmură etc.).       

 

Componente Dozare pentru betonieră 

Liant: ciment 50 kg ( 1 sac ) 

Agregate Pietriş 4 ÷8 mm 120 kg ( circa ¾ de roabă de 75 de litrii 

Nisip 0 ÷4 mm 

Apă Circa 18 litri 

Aditiv: BEVETOL SPL 300 ÷ 400 grame 

Opţional: Fibre din polietilenă 85 ÷ 90 grame 



 

 

 

• Exemple de dispunere a rosturilor 

Nu este permisă executarea de serpentine peste rosturi. Rosturile pot fi traversate numai de tuburile de 

legatură (tur şi retur), iar acestea vor fi protejate în manşoane flexibile care trec câte 30 cm de o parte şi 

de alta a rostului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care casa este prevazută şi cu alte rosturi (de lucru, seismice etc.), acestea vor fi 

continuate şi prin pardoseala flotantă. În plus faţă de precizările de mai sus, în dreptul acestor rosturi se 

va întrerupe şi plasa de armare a şapei şi nu vor fi traversate de niciun fel de conducte. 

 

8. Instalația interioară de alimentare cu gaze naturale combustibile 

 Instalația interioară este partea din instalația de utilizare din interiorul clădirilor, cuprinsă între 

robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv coșul de evacuare gaze arse. 

 In instalațiile interioare de utilizare neindustrială a gazelor naturale presiunea gazelor este una 

intermediară sau joasă.Trecerea  de la o treaptă de presiune la alta se realizează prin regulatoarele de 

presiune aflate în stații de reglare sau posturi de reglare a presiunii gazelor. 

8.1 Postul de reglare și măsurare 

Ele se amplasează în nișe sau cabine din zidărie sau beton cu uși metalice prevăzute cu orificii pentru 

evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze.Amplasarea acestor nișe se face în clădirile consumatorilor 

sau la limita de proprietate , lângă gard. 

                                                                                                                                



 
 

 La capătul conductei de branșament se montează  o flanṣӑ electoizolantӑ ṣi un robinet de 

branșament de la care se poate opri în întregime alimentarea cu gaze naturale punctelor de consum din 

imobil . 

 La capӑtul conductei de branṣament  se va monta postul de reglare-mӑsurare, care se va amplasa 

la limita de proprietate a imobilului. 

         Postul de reglare-mӑsurare va fi protejat printr-o firidӑ metalicӑ standard 4326-27/87.El va fi 

echipat  cu: 

                - 1 regulator de presiune pentru debite mici tip I standard 996 pentru un debit Q=10Nm3/h 

                - 1 contor volumetric de gaz STAS 6681 , Qi= 6 Nm3/h 

       - 1 robinet de branșament 

       -1 robinet de incendiu 

 Racordarea regulatorului de presiune se realizează cu țeavă filetată și record olandez, care permite 

demontarea lui în timpul exploatării. 

     Inainte de a pӑtrunde ȋn postul de reglare se va monta un robinet cu sertar panӑ Dn=1″ṣi o flanṣӑ 

electroizolantӑ.De la postul de reglare se pleacӑ cu instalaṭia de utilizare exterioarӑ care se va monta 

aparent spre punctele de consum, nominalizaṭi pentru instalare. 

 

8.2 Condiții de funcționare și de amplasament 

 In vederea funcționării în deplină siguranță a postului de reglare și măsurare se iau următoarele 

măsuri: 

- Inainte de punerea ȋn operӑ , ṭevile se vor curӑṭa la interior ṣi la exterior.Capetele tronsoanelor se vor 

astupa cu capace bombate.In timpul execuṭiei se vor respecta mӑsurile de siguranṭӑ ṣi de tehnica 

securitӑṭii muncii specific lucrӑrilor efectuate.Se vor lua mӑsuri pentru evitarea deteriorӑrii instalaṭiilor 

subterane respectându-se prescripṭiile art. 10.42-1048 din NT/2004. 

- Toate conductele subterane  de gaze vor fi prevӑzute cu instalaṭii de protecṭie catodicӑ potrivit 

prevederilor EN 12954-2001 ṣi respectând Normativ I 14.La conductele din OL se vor prevedea prize 

de potenṭial( conform proiectului de execuṭie), iar la capӑtul conductei de branṣament  flanṣӑ 

electroizolantӑ. 

-   Pentru asigurarea unor eventuale scӑpӑri de gaze ( controlul acestora neputând fi asigurat cu 

detectoare) se vor monta rӑsuflӑtori dupa cum urmeazӑ : 

• deasupra fiecӑrui teu de branṣament ṣi deasupra sudurilor de poziṭie;  

• ȋn locul unde conductele ies din pӑmânt; 



• la ambele capete ale tubului de protecṭie ; 

• deasupra fiecӑrei ramificatii subterane a conductelor de gaze. 

 

   8.3 Instalația interioară de gaze naturale la o clădire de locuit în regim individual contorizat 

 

   Prezenta documentaṭie fost elaboratӑ pentru alimentarea  cu gaze naturale imobilului prezentat 

cu  urmӑtoarele aparate de utilizare : 

-         1 aragaz x 0.67 Nm3/h      d.i.= 0,67 Nm3/h 

-         1 centralӑ termicӑ x 3,0 Nm3/h     d.i.= 3,0 Nm3/h 

Total       d.i.= 3.67N m3/h 

La proiectare s-au respectat condiṭiile impuse de NORMATIVUL N.T.-DPE-01/2004 . 

   Alcătuirea instalației de alimentare: 

Fitinguri: Ele sunt piese de legătură care au rolul de a realiza îmbinarea traseelor de conducte , 

executate din fontă maleabilă.Ele  sunt: 

• Coturi la 90⁰, nr.2 ,Ø3/4″ ṣi Ø 1/2″  

• Mufe filetate, Ø ½ ″ 

• Racorduri olandeze Ø3/4” 

Țevi din oțel negre  trase cu  3/4 și 1/2, ele îmbinându-se prin înșurubare cu fitinguri 

corespunzătoare . Se vor monta ṭevi STAS 7656-90. Materialele folosite vor fi ȋnsoṭite de certificate de 

calitate. 

 

Armăturile: în alcătuirea instalației de gaze intrӑ doua feluri de armături și anume: 

• robinete cu cep cu  3/4 FI-FI; 

• robinete cu sferӑ  3/4 FI-FI; 

Inaintea fiecӑrui arzӑtor se vor monta 2 robinete, unul de siguranṭӑ ṣi unul de manevrӑ. 

Se vor utiliza robinete conform art.9.6. din NT 2004. Modul lor de îmbinare va fi tot prin înșurubare. 

 

Accesorii 

Elemente de fixare , brățări din oțel zincate cu Ø 3/4ʺ , ele vor realiza fixarea conductelor de 

clădire și se vor fixa cu ajutorul diblurilor. 

Alegerea traseelor conductelor 

Alegerea traseelor instalaṭiilor de gaz din imobil se face astfel ȋncât fiecare punct de consum sӑ 

poatӑ fi racordat la conducta de repartiṭie, Dn =3/4″, montatӑ aparent ȋn exteriorul clӑdirii, printr-o 

derivaṭie proprie. 

    Este interzisӑ trecerea conductelor prin camere de dormit, neprevӑzute cu aparate de utilizare a 

gazelor, prin coṣuri ṣi canale de ventilaṭie, goluri de ascensoare, ȋncӑperi neventilate sau cu umiditate 

pronunṭatӑ, camere pentru alimente, ȋncӑperi unde se pӑstreazӑ materiale inflamabile, ȋn locuri greu 

accesibile ȋn care ȋntreṭinerea normalӑ a conductelor nu poate fi asiguratӑ. Se va interzice instalarea 

conductelor ȋn podul imobilului. 

   Conductele instalaṭiilor interioare se vor monta aparent. Este interzisӑ montarea lor ȋn 

pardosealӑ. 



   Conform art.6.7. din NT 2004, se vor lua mӑsuri de etanṣare a conductelor de apӑ, canalizare, 

electrice, termice ṣi telefonice pozate ȋn pӑmânt, la intrarea ȋn subsolul clӑdirii ṣi de la subsol la parter. 

Trecerea conductelor de gaz prin pereṭi sau planṣee se face prin tub de protecṭie. In tubul de 

protecṭie, conducta va fi fӑrӑ ȋmbinӑri. Tuburile de protecṭie se vor fixa cu ciment sau ipsos ṣi vor 

depӑṣi pardoseala cu 3 cm. 

  Fixarea de pereṭi a conductelor aparent se face cu brӑṭӑri sau console la distanṭa de 1,5 - 5 cm ȋn 

funcṭie de diametrul conductei. 

  In instalaṭiile de utilizare, conductele de gaz se vor monta deasupra conductelor de apӑ sau 

ȋncӑlzire centralӑ. Conductele orizontale se vor monta ȋn partea de sus a pereṭilor, la o distanṭӑ de plafon 

convenabilӑ, deasupra uṣilor sau ferestrelor. Se recomandӑ sӑ nu se fixeze conducta de plafonul 

ȋncӑperilor. 

Tehnologia de execuṭie ṣi montare a instalaṭiei interioare de gaze naturale 

 Instalaṭia interioarӑ de gaze asigurӑ alimentarea a 2 consumatori ṣi anume, maṣina de gӑtit, 

montatӑ ȋn bucӑtӑrie ṣi centrala termicӑ muralӑ cu Pt= 28kw, montatӑ ȋn cӑmarӑ. 

 Toate ȋncӑperile ȋn care se monteazӑ aparate de utilizare a gazelor au fost prevӑzute cu ferestre sau 

luminatoare a cӑror suprafaṭӑ totalӑ minima va rezulta din raportul 0,05 mp fereastrӑ pentru un m.c de 

volum ȋncӑpere. 

 Volumul ȋncӑperii ȋn care se instaleazӑ aparate consumatoare de gaze trebuie sӑ fie de cel puṭin 

18 mc. Pentru bucӑtarii, volumul va fi de 7,5 mc. Se interzice montarea ȋncӑlzitoarelor instantanee de 

apӑ ȋn ȋncӑperile cu volum mai mic de 18 mc. 

Se vor monta numai arzӑtoare standardizate ṣi omologate, iar pentru aparate din import se va 

solicita aviz de import ISCIR. 

 Debitul arzӑtoarelor destinate ȋncӑlzirii, va corespunde necesarului de cӑldurӑ al ȋncӑperilor pe 

care le deservesc. 

Imbinarea ṭevilor de execuṭie aparentӑ se va face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudurӑ (cf. fiṣei 

tehnologice pentru sudura fӑcutӑ de constructor), folosind sudori autorizaṭi ISCIR. Pentru                                                                                                                                    

ȋmbinӑrile filetate, etanṣarea se va face cu benzi din materiale plastic sau fuior de cânepӑ ṣi minimum 

de plumb. 

 Schimbӑrile de direcṭie vor fi executate conform art.10.21 - 10.26 din NT 2004 

Racordarea maṣinii de gӑtit la instalaṭia interioarӑ de gaze naturale 

Mașina de gătit este amplasată în bucătărie în imediata apropiere  a instalației interioare, 

piesele necesare racordării sunt: 

-1 cot la 900 , nr.2 cu 1/2  

- 1 niplu Ø1/2″ 

- 1 un robinet cu sferӑ cu 1/4 FI-FI 

- 1 un racord flexibil de gaz cu 1/2, L=500mm. 

- țeavă din oțel neagră trasӑcu  1/2 . 

 



                                                                                                         

                 

 

Racordarea centralei termice murale la instalaṭia interioarӑ de gaze naturale 

 

                                                                                                   

                  

Centrala termicӑ montatӑ pe peretele portant din camarӑ  al imobilului este alimentatӑ cu gaze 

naturale printr-o conductӑ de diametru Ø3/4″ pe care au fost montate prin ȋnṣurubare robinetele (3) ṣi 

(4) de ȋnchidere ṣi de manevrӑ. Apoi este prevӑzut un record olandez de Ø3/4″ dupӑ care s-a montat 

regulatorul de presiune (2) pentru presiune joasӑ.De aici s-a folosit un record flexibil de gaz din OL-

INOX cu L=400mm de Ø3/4″. 

Pentru aducerea la poziṭie a conductelor din OL-negru trase au fost necesare montarea  prin 

ȋnṣurubare de fitinguri (cot 90⁰ nr.2, nipluri de Ø3/4 ″). 

 

8.4 Probarea și recepția instalației 

Instalația de joasă presiune se verifică în următoarele etape: 

- Proba de casă-care se face cu aer comprimat la p=1 bar. Se probează întreaga rețea 

de conducte ,fără armăturile punctelor de utilizare.Verificarea se face cu emulsie de apă și 

săpun  în prezența șefului de echipă, utilizând un penson .Se vor monta dopuri 

provizorii.Nu se admit pierderi de presiune. 

- Proba de rezistență. Se execute tot la fel ca prima probă, la p=1 bar, numai că este prezent 

delegatul firmei distribuitoare de gaz. Proba de rezistență începe după minimum 30 min, 



necesare egalizării temperaturii aerului comprimat din conducte și a aerului din mediul 

înconjurător. Nu se admit pierderi de presiune la manometer. 

- Proba de etanșeitate.Instalația se probează montând toate robinetele cu cep de la punctele 

de consum.Presiunea de probă este egală cu presiunea de regim de lucru  a instalației 

p=0,2bar.După racordarea consumatorilor și după legarea instalației interioare la rețeaua 

exterioară se mai face o ultimă verificare a îmbinărilor neverificate anterior( la presiunea 

de utilizare).Se verifică etanșeitatea îmbinărilor robinetelor, a racordurilor contorului, a 

coturilor, a racordurilor aparatelor de utilizare prin ungere cu emulsie de apă cu săpun.Nu 

se admit pierderi de presiuneîn timpul probei.Dacă se constată neetanșeități, se efectuează 

remedierea lor și proba se repetă. 

- La predarea instalației, beneficiarul primește un exemplar cu instrucțiunile de utilizare a 

gazelor. 

- Instalația de gaze se pune în funcțiune numai după ce s-a evacuate tot aerul din conducte, 

lăsându-se să treacă prin ele o cantitate de gaz de 2…3 ori mai amre decât volumul 

conductelor. 

- La punerea ȋn funcṭiune a instalaṭiilor de utilizare se va urmӑri comportarea arzӑtoarelor ṣi 

aparatelor de utilizare, verificându-se stabilitatea ṣi aspectul calitativ al flӑcӑrii, atât cu 

toate arzӑtoarele ȋn funcṭiune, cât ṣi cu unul singur (cel cu debitul cel mai mic din 

instalaṭie). 

- La fiecare arzӑtor, se va verifica modul ȋn care se face evacuarea gazelor de ardere, atât la 

funcṭionarea separatӑ, cât ṣi la funcṭionarea simultanӑ a tuturor aparatelor, ȋn cazul 

racordӑrii la acelaṣi coṣ de fum a mai multor aparate consumatoare de gaze. 

 In cazul evacuӑrii defectuoase a gazelor de ardere, punerea ȋn funcṭiune se va sista, iar robinetele 

de instalaṭie se vor sigila. 

 Aparatele consumatoare de gaze racordate la coṣ se vor pune ȋn funcṭiune numai dupӑ ce 

beneficiarul va prezenta o dovadӑ cu data recentӑ (nu mai veche de 30 zile) de verificare ṣi curӑṭire a 

coṣurilor de fum. 

 La punerea ȋn funcṭiune, se va incheia un proces verbal conform Anexei 9 (din NT 2004), semnat 

de delegatul SC DISTRIGAZ NORD SA, instalatorul autorizat ṣi beneficiar. Acesta se va anexa la 

dosarul definitiv. 

 Este obligatoriu ca la punerea ȋn funcṭiune sӑ se predea beneficiarului intrucṭiunile privind modul 

de utilizare a gazului (Anexa 17 si Anexa 15) ṣi explicaṭiile necesare ȋn legaturӑ cu utilizarea corectӑ a 

instalaṭiei. Dupӑ primirea intrucṭiunilor ṣi executarea instructajului, beneficiarul semneazӑ procesul 

verbal de punere ȋn funcṭiune a instalaṭiei. 
 

 

9 .Instalații de ventilare și climatizare 

SISTEME DE VENTILARE 

• VENTILARE NATURALĂ 

• VENTILARE MECANICĂ 

VENTILARE NATURALĂ 

Sisteme de ventilare naturală neorganizată - ventilarea se realizează prin deschiderea ușilor 

ferestrelor , prin neetanșeitățile din încaperi  de locuit , birouri , depozite, ateliere mecanice mici , etc.  

Sisteme de ventilare naturală organizată - ventilarea se realizează prin goluri sau construcții special 

construite, ferestre , luminatoare ,coșuri de ventilare la bucătarii , băi , clădiri industriale ,etc 

 



VENTILARE MECANICĂ 

Sisteme de ventilare mecanică generală se folosesc ventilatoare pentru deplasarea aerului care 

deservesc întreaga încăpere și determină deplasarea întregului volum de aer în  clădiri industriale , social 

– culturale , comerciale , administrative, etc.  

Sisteme de ventilare mecanică locală acționează asupra sursei de degajare ,aspirând aerul din jurul 

sursei , preluând substanțele nocive ,înainte ca acestea să pătrundă în încăpere ( cuptoare industriale , 

mese de sudură , băi industriale de zincare ,decapare ,polizoare ,mașini de prelucrarea lemnului ,etc.) .  

Sisteme de ventilare mecanică mixtă -se aplică ventilarea generală și locală .  

 

VENTILARE MECANICĂ 

• SIMPLĂ – INTRODUCERE/EVACUARE 

• COMBINATĂ – CU INCĂLZIRE / RĂCIRE-USCARE/ UMIDIFICARE 
  

SCHEME INSTALAȚII DE VENTILARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-guri de aspirație 

2- conductă colectoare 

3- ventilator de aspirație aer viciat 

4- căciulă de protectie a conductei de evacuare  aer viciat 

5- filtru de praf 

6- baterie de încălzire 

7- ventilator de refulare aer cald 

8-rețea de conducte 

9- guri de refulare 

10 – recuperator de căldură 

 

 

 

 

 



Schema unui sistem de ventilare mecanică generală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-guri de aspirație 

2- conductă colectoare 

3- ventilator de aspirație aer viciat 

4-căciulă de protecție 

5- filtru de praf 

6- baterie de încălzire 

7- ventilator de refulare aer cald 

8- rețea de conducte 

9- guri de refulare 

10- cameră de amestec 

 

 Schema de bază a unei instalații de ventilare generală 

 

 

 

 

 

 



Centrală de climatizare 

 

 

ELEMENTE COMPONENTE INSTALAȚII DE VENTILARE 

O instalație de ventilare este alcatuită din :  

- centrala de ventilare ; 

- rețea de tubulatură; 

- guri de ventilare; 

- dispozitive de reglare 

 

Centrale de ventilare 

Centralele de ventilare se amplasează în spații special amenajate , în interiorul clădirilor sau în 

exteriorul acestora. 

     Centralele de ventilare sunt pentru introducerea aerului proaspăt. Sunt alcătuite din module  în 

care se montează echipamentul. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatoare 

Ventilatoarele se compun din :  

- carcasă cu două racorduri :pentru intrarea aerului și pentru ieșirea aerului 

- rotor cu palete în funcție de tipul ventilatorului  

-motor electric pentru acționarea rotorului 

Ventilatoarele sunt : 



-centrifugale (radiale )  

- axiale 

 

  

Ventilator centrifugal de tubulatura rectangulara fara si cu atenuator de zgomot montat in interior 

Filtre de aer 

Filtrele sunt de mai multe tipuri: 

- Filtru ce celule filtrante .O celulă este alcatuită din caseta metalică umplută cu foi metalice 

perforate suprapuse și imbibate în ulei mineral . Celulele se așeaza într-un stelaj 

- Filtru cu bandă uscată .La partea superioară se montează o bobină cu material filtrant din fibre 

sintetice .La partea inferioară este o bobina pe care se rulează materialul filtrant murdar .Materialul 

filtrant care formează un ecran prin care trece aerul cu praf , rulează între cele două bobine.  

- Filtru autocurățitor . Filtru este alcătuit din celule care sunt curățate într-o baie de ulei . 

Baterii de încîlzire 

Sunt alcatuite dintr-un fascicul de țevi cu aripioare dispuse într-o carcasă din tablă cu flanșe la 

care se racordează tubulatura de aer . Prin țevi circulă abur sau apă fierbinte , iar printre țevi circulă 

aerul care se încalzește prin transfer de căldura la contactul cu țevile . 

 

Baterii de tubulatură pentru încălzire sau răcire (pentru canale rectangulare și circulare) 

 

TUBULATURA DE VENTILAȚIE 

Tubulatura de ventilație este alcatuită din : 



– tronsoane rectilinii; 

– piese speciale : curbe ramificații , etaje , difuzoare ,confuzoare , etc.  

 

Materiale folosite :  

 -          tabla zincată sau neagră; 

– materiale plastice , plăci din fibre minerale , etc.  

 

Forma conductelor : cilindrică sau rectangulară .   

• Dimensiunile tubulaturilor ( diametre , laturi ) sunt standardizate . 

 

 

 

Guri de aer 

Din aceasta categorie fac parte : guri de refulare , guri de aspirație , prize de aer , guri de 

evacuare . 

Gurile de refulare se montează în deschideri practicate în pereți sau la capătul conductelor 

instalațiilor de introducere a aerului . 

 

 

 



 

Difuzor de tavan cu direcție de refulare reglabilă, instalat la capătul canalului. 

 

Dispozitive de reglaj 

Dispozitivele de reglare se montează în conducte sau la gurile de ventilare . 

 - clapeta –fluture , montate în conducte , alcătuite dintr-o foaie rigidă de tablă care se rotește în 

jurul unui ax fix central ;  

 -clapeta de ramificație , montate în piesele de ramificație și sunt alcătuite dintr-o foaie rigidă de 

tablă care se rotește în jurul unui ax fix plasat la una din margini;  

           -sibare , montate în conducte sau la gurile refulare ;  

 -jaluzele reglabile. 

 

Atenuator de zgomot rectangular și circular 

 


