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• Gaz

• Pompe de căldură

-sol – apă

-sol – aer 

-aer – aer 

-aer – apă 

Pompele de căldură sunt instalații cu 
circuit închis, care utilizează căldura 
pământului, apei sau a aerului, 
pentru a încălzi un spațiu. Adițional 
se utilizează curent electric.

HVAC – încăpere necesară: 20-25 mp

- Necesită unitate externă pe/lângă 
clădire

- Asigură și ACM

INSTALAȚII 
TERMICE



încălzire în pardoseală
- cu agent termic sau electrică

- elimină suprafețele fierbinți ( pericol de ardere )

+ temperaturi de funcționare a agentului termic 40*C – 50*C, iar    
la suprafața pardoselii 25-30*C

- necesită distribuitoare pentru fiecare circuit

+ nu necesită alte instalații adiționale ( gen chiller)

- greu de utilizat datorită prezenței mochetei (mocheta      
funcționează ca și un material izolant)

+ poate fi utilizat atât pentru răcire cât și pentru încălzire

+ mai eficientă dpdv al consumului față de încălzirea clasica prin 
radiatoare ( cu aprox 30%)



încălzire prin radiatoare
- prezintă trasee pentru tubulatură ( conducte tur – retur )

- temperatură mare pe suprafață (pericol de ardere)

- temperaturi de funcționare 70-90*C

+ costuri reduse pentru întreținere

+ nu necesită instalații adiționale ( gen chiller )

- pot fi utilizate doar pentru încălzire



ventilo - convectoare

+ de perete, tavan, pardoseală 

- posibile incompatibilități cu funcțiunea datorită vitezei mișcării 
aerului, fiind maxim admis v=0.3 m/s

- mișcarea aerului ridică praful (nesănătos) și creează disconfort

+ funcționează atât pentru răcire cât și pentru încălzire

- trebuie să fie vizitabile și ușor accesibile

- prezintă un dezavantaj estetic-vizual

+ folosesc apa ca agent termic

- necesită chiller pentru partea de răcire, pe/lângă clădire

- necesită 4 țevi ( 2 răcire, 2 încălzire)

- costuri ridicate pentru întreținere



ETRA!
SISTEM FOTOVOLTAIC

Sistem care utilizează radiația solară în vederea  
producerii curentului electric. Curentul electric 
produs poate fi utilizat atât pentru încălzirea 
agentului termic cât și în scopul 
iluminatului/instalațiilor.

Problema: integrarea sistemului ( panourilor) în 
obiectul de arhitectură .

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ

Sistem bazat pe schimbul de căldură dintre aerul 
interior și cel exterior care facilitează 
recuperarea căldurii din aerul interior. Acest 
sistem este utilizat pentru recuperarea de 
căldură dar și pentru ventilarea și climatizarea 
spațiilor interioare încălzite.

PANOURI SOLARE

Utilizează radiația solară pentru a încălzi un 
agent termic, care la rândul său încălzește o 
cantitate de apă.  Se poate utiliza pentru 
producerea de apă caldă necesară în spațiile 
sanitare.



INTEGRARE ÎN ARHITECTURĂ







VENTILAȚIE

 NATURALA (grile de ventilație pe uși și ferestre + aerisire pe durata pauzelor) 
(obligatorie în sălile de clasă) 

 ARTIFICIALĂ

 VENTILO-CONVECTOARE

 RECUPERATOR DE CALDURA ( poziționate sub/lângă ferestre)

 CENTRALA TRATARE A AERULUI (CTA) 



SĂLI DE CLASĂ/DORMITOARE:

- ventilație naturală 

- grile de admisie la uși și ferestre / recuperatoare de căldură sub/lângă ferestre

HOLURI și SPAȚII AUXILIARE

- ventilație artificială 

- tubulatură în partea superioară, tavan coborât minim 50 cm.

CANTINĂ, BUCĂTĂRIE ȘI GRUPURI SANITARE:

-este admis și recomandat s se utilizeze ventilația artificială

-presupune tubulaturi și grile de dispersie a aerului 

-debitul și capacitatea instalației de ventilație a bucătăriei au un regim special 



Numărul de schimburi de aer

Suprafață vitrată / suprafață încăpere

Riscuri

Volum de aer necesar / persoană

Schimburi de aer și viteza curenților

Goluri de peste ferestre



DE REȚINUT!!!

• Toate instalațiile trebuie să fie vizitabile și ușor accesibile.

• Sub tavan – 50 cm spațiu dedicat instalațiilor de ventilație.

• Se recomandă dală flotantă care rezolvă atât traseele instalațiilor cât și fonoizolația!

• Din cauza prezenței mochetei în sălile de clasă, nu se poate realiza încălzire prin pardoseală.

• Încăperea HVAC necesită o suprafață de 20-25 mp.

• Sistemul HVAC necesită o unitate externă amplasată în exterior, fie pe clădire, fie lângă 
clădire.

• Viteza de mișcare a aerului admisă v=0.3 m/s.

• Se va opta pentru o pompă de căldură aer – apă!
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