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1. Introducere                                                                                                        .                
 

 
 
Aerul proaspăt şi curat este esential pentru un mediu interior sanatos. Aerul, una dintre 
substantele cele mai importante pentru viaţă, trebuie, prin urmare, să aiba întotdeauna 
calitatea optimă, să fie disponibil în cantităţi suficiente şi lipsit de poluanţi. Deoarece 
oamenii moderni isi petrec majoritatea timpului în clădiri închise, calitatea aerului 
înconjurător influenţează în mod substanţial sănătatea şi productivitatea lor. 

 

 

Prin urmare, menţinerea unei calitati superioare a aerului înconjurător trebuie să fie o prioritate in momentul proiectarii 
sau renovarii clădirilor. Ordonanţa germana referitoare la conservarea energiei (Energieeinsparverordnung, EnEV) 
favorizează clădiri din ce în ce mai izolate şi, prin urmare, mai etanse, care împiedică fluxul natural de aer proaspăt din 
exterior. 

Problemele care rezultă din aceasta sunt, pe de o parte, creşterea poluării aerului din cauza factorului uman, cum ar fi 
umiditatea şi dioxidul de carbon, şi, pe de altă parte, mirosurile eliberate din interior şi prin evaporare. Consecinţele 
sunt reacţiile alergice şi mucegaiul. 

Acest lucru poate fi evitat prin aplicarea ventilatiei controlate a casei. Principalele argumente în favoarea ventilatiei 
controlate a casei sunt aerul proaspăt suficient, în toate condiţiile de vreme, fără aerisire şi curent, precum şi 
minimizarea consumului de energie, prin folosirea sistemelor moderne de recuperare a căldurii. În plus, exista filtre 
speciale, care împiedica patrunderea in clădire a prafului, polenului si sporilor. 

Ventilatia controlata a casei, în 
combinaţie cu alte sisteme moderne 
a tehnologiei de constructie este 
folosita deja, mai ales în domeniul 
cladirilor cu energie redusa şi a 
caselor pasive. 

Cu toate acestea, ventilatia 
controlata a devenit din ce in ce mai 
importanta si atunci când se iau 
măsuri de economisire a energiei in 
procesul de renovare a cladirilor. 
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Următoarele capitole ale acestui manual prezinta toate informaţiile importante cu privire la ventilatia controlata a casei cu 
profi-air şi vor servi drept compendiu in proiectarea, dimensionarea şi instalarea profesionala. 

 

Profi-air - sistemul de ventilatie fiabil, flexibil, modern şi igienic 
 
 
Fiabil 

Deoarece cu profi-air, FRÄNKISCHE, expert in tevi ondulate, vă oferă un sistem universal, complet, avansat 
tehnologic de distribuire a aerului, construit în întregime in fabricile noastre. 
 
Flexibil 

Deoarece profi-air oferă soluţii dumneavoastra specifice folosind satisface nevoile tevi tunel sau tevi rotunde.  pentru a   
 
Modern 

 
Deoarece profi-air se instaleaza folosind tehnologii inovatoare, de etanşare şi conexiune, iar unităţile de ventilație 
profi-air touch pot fi operate folosind un ecran tactil, smartphone sau tabletă. 
 
Igienic 

Deoarece produsele profi-air conţin atat agenţi antistatici cat şi antibacterieni, ceea ce le face absolut sterile. Acest 
lucru a fost certificat de către Institutul de igiena mediului şi toxicologie (Institut für Umwelthygiene und Toxikologie) cu 
certificare HY! 
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Subiectul ventilatiei controlate a casei cuprinde domenii diferite de cunoştinţe. Pentru a înţelege corect subiectul este 
necesară explicarea unor noţiuni de bază şi condiţii cadru. Acest capitol se referă la diferite standarde, dispoziții și 
reglementări generale din domeniul constructiilor, precum şi la termenii de bază şi aspecte energetice ale ventilatiei casei. 
 

2.1 Standarde şi reglementări in domeniul constructiilor                                                 .                                                                                     
 
 
 
In Europa 40 % din consumul total de energie şi 36 % 
din emisiile de CO2 pot fi atribuite clădirilor. Creşterea 
continuă a acestui sector duce la creşterea consumului 
de energie. 90 % din consumul de energie al unei 
gospodării private din Germania este cauzată de 
încălzire şi apă caldă. Până acum, cu aproape 80 %, 
cea mai mare parte a acestui consum de energie o 
constituie incalzirea camerelor, din care o mare parte 
se pierde prin pereti, ferestre, acoperiş, usi sau podea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective 20-20-20  
 

Dezvoltarea şi extinderea energiilor regenerabile reprezinta o componentă importantă a politicii europene privind clima 
şi energia. Obiectivele 20-20-20 stabilite de Uniunea Europeana cere statelor membre ale UE sa atinga următoarele 
până în anul 2020:  
 
■ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20 % comparativ cu anul 1990,  
■ cresterea eficienţei energetice spre 20 %,  
■ atingerea unei cote de 20 % energii regenerabile din consumul total de energie. 
 
 
 
Directiva UE pentru clădiri  
 

Directiva Europeană Privind Performanţa Energetică a Clădirilor 2002/91/CE (DPEC) se referă la eficienţa globală a 
clădirilor şi a intrat in vigoare în 2003. În prezenta directivă, Uniunea Europeană solicită fiecărui stat membru să 
prezinte un plan pentru minimizarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2 în domeniul construcțiilor. 
Noua versiune a directivei, din anul 2010, restrange standardele de eficienţă. Au fost implementate clădiri cu energie 
zero şi se cere ca acestea sa devina standardul până în anul 2020. Sunt vizate clădirile noi, dar si cele renovate, în 
funcţie de domeniul de aplicare a măsurilor. 



7                              
 

2. Ventilatia controlata domestica                                                         .                                                                                                                                              

 
 
 

  Programul IKEP                                                                                                                   .                                                                                                                                                               
 
 

Prin "Programul integrat privind energia şi 
clima" (Integriertes Energie-und 
Klimaprogramm, IEKP) introdus la sfârşitul 
anului 2007, guvernul german a stabilit cursul 
pentru o furnizare de energie moderna, sigura şi 
ecologica în Germania. De atunci, diferite 
măsuri şi reglementări au asigurat 
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea 
sporită a energiilor regenerabile. 
Ventilatia controlata a casei, cu recuperare de 
căldură poate aduce o contribuţie importantă in 
acest sens. Dacă această tehnologie este 
finanţata în mod constant şi instalata în clădirile 
noi şi in cele existente, se pot realiza economii 
de CO2 de aproape 6 milioane tone până în 
2020. Acest lucru este echivalent cu 
aproximativ 4 % din economiile de atins, 
stabilite de guvernul german. Pentru mai multe 
informaţii vă rugăm să accesaţi www.bmwi.de. 

 

Ordonanta germană privind conservarea energiei                                                                .                                                                                                    
 
Ordonanta germană privind conservarea 
energiei (Energieeinsparverordnung, 
EnEV) urmăreşte crearea unei amprente 
energetice scăzute pentru clădirile nou 
construite şi pentru cele existente. 
Amprenta unui consum redus de energie 
trebuie realizata prin folosirea mijloacelor 
existente de economisire a energie şi 
sub un punct de vedere economic. EnEV 
2009 include cerinţe mult mai mari pentru 
cladirile rezidentiale decât versiunile 
anterioare. Cerinţele de energie primară 
maxima permisa pentru clădirile noi şi 
cele renovate sunt acum cu 30 % sub 
cerinţele maxime acceptabile in EnEV 
2007. Modificarea EnEV 2014, adoptata 
în octombrie 2013 reduce din nou 
cerinţele de energie primară permisa 
pentru clădirile noi, cu 25 %, începând cu 
1 ianuarie 2016. 
 
Acest lucru duce la clădiri cu 
permeabilitate la aer tot mai redusa, 
pentru a evita cat de mult pierderile de 
căldură. Fluxul de aer din exterior prin 
aşa-numita ventilatie comuna nu mai 
poate fi garantată şi schimbul necesar de 
aer nu mai are loc. De aceea, EnEV 
afirmă, în versiunea sa valabilă în 
prezent: "clădirile ce urmeaza a fi 
construite trebuie proiectate astfel 
încât sa asigure schimbul de aer 
minim necesar pentru sănătate şi 
incalzire.” 

 
 
 

Nu este definit în detaliu felul in care acest lucru ar trebui realizat. 
Schimbul igienic de aer din exterior poate fi realizat în două moduri:  
 
■ prin aerisire manuala (aerisire grabita) de către proprietar, luând în 
considerare cerinţele igienice şi aspectele energetice  
 
■ printr-un sistem de ventilaţie mecanică 
 
Ambele variante sunt la fel de potrivite, dar, efortul implicat este diferit.    

 

http://www.bmwi.de/
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KfW casa eficienta 100 = cerința minimă de EnEV 2009 
KfW casa eficienta 70 ≤ 70% cerinței anuale de energie primară 

                                         conform EnEV 
KfW casa eficienta 55 ≤ 55% cerinței anuale de energie primară 

                                         conform EnEV 
KfW casa eficienta 40 ≤ 40% cerinței anuale de energie primară 

                                         conform EnEV 
 
Așa-numita casa pasiva nu este menționat în mod explicit, dar este  
demn de remarcat. 
Pentru a îndeplini standardul de PH, consumul anual de energie primară 
trebuie să fie semnificativ mai mic decât cea a unei case de eficiență 
KfW 40: 
 
Casa pasiva <15 kWh / cerință m²a anuală de energie primară 
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. EEWärmeG                                                                                                                          .                                                                                                                                                                  
 
Pe langa EnEV, si Legea referitoare la incalzirea prin folosirea energiei/energiilor regenerabile 
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG) a contribuit la atingerea obiectivelor de economisire a energie de 
către guvernul german începând cu 1 ianuarie 2009. Până în 2020, ponderea energiilor regenerabile în furnizarea de 
căldură va creşte pana la un minim de 14 %. 
EEWärmeG impune constructorilor sa acopere o anumită cantitate din necesarul de căldură prin energii regenerabile. De 
exemplu, este stabilită o cotă de 15 % pentru utilizarea energiei solare şi o cotă de 50 % pentru utilizarea de biomasă 
solidă sau geotermala. Cu toate acestea, proprietarii pot respecta aceasta "obligatie de utilizare", si prin aplicarea altor 
măsuri ecologice; prin izolarea mai temeinica a clădirilor, prin obţinerea de căldură din dispozitive alimentate cu energii 
regenerabile sau prin utilizarea de căldură şi caldura reziduala, in urma folosirii unei tehnologii de cogenerare caldura si 
energie electrica (CHP). În funcţie de utilizarea acestor măsuri, sunt prezentate ponderi diferite cu privire la îndeplinirea 
cerințelor. 
Ventilaţia casei cu recuperare de căldură aparţine, de asemenea, acestor masuri compensatorii: 
 ■ participa la necesarul de energie termică cel puţin 50 % din căldura reziduală  
 ■ nivelul de recuperare a căldurii sistemului este de cel puțin 70 %  
Indeplinirea EEWärmeG are efecte pozitive asupra EnEV. Cu cat ponderea măsurilor regenerabile este mai mare, cu atat 
necesarul anual de energie primară pentru o clădire este mai scazut. 
 

. Institutia de imprumuturi pentru reconstructii (KfW)                                                              .                                                                                          
 
Calitatea energetica a unei clădiri este 
evaluata conform necesarului anual de 
energie primară şi transmiterea pierderii de 
căldură. Valorile maxime pentru aceste 
două cifre cheie definite în EnEV trebuie 
respectate atunci când se construieşte o 
clădire nouă comparabila. Din aceasta 
rezulta standardul de subvenţie atribuit. În 
prezent, următoarele definiții se aplică 
noilor clădiri: 
Construirea şi renovarea eficiente din 
punct de vedere energetic  

Banca KfW sprijină realizarea standardelor 
70, 55 si 40 pentru clădiri noi. În cazul în 
care se ia in considerare ventilatia 
controlată a casei, aceasta este conţinută în 
finanţare conform programului KfW 
"constructii eficiente din punct de vedere 
energetic". Ca parte a programului KfW 
"remodelarea eficienta din punct de vedere 
energetic ", care conţine standardele KfW 
115, 100, 85, 70, 55 şi monumentul KfW, 
ventilatia controlată a casei pentru case de 
una sau două familii, finalizata înainte de 1 
ianuarie 1995, este eligibila pentru 
finanţare, ca măsură individuala. Proprietarii 
de case pot alege între un credit cu o rată 
redusă a dobânzii şi alocarea unei sume 
pentru investiţii. Sunt eligibile pentru 
finanţare sistemele de ventilaţie cu 
recuperare de căldură centralizate, 
descentralizate sau bazate pe camere, 
sistemele de evacuare controlata a aerului, 
precum şi unităţi compacte cu transmisie de 
aer/aer-căldură şi pompe de căldură cu 
evacuare a aerului. Informaţii detaliate şi 
actualizate în mod constant pot fi găsite pe 
site-ul KfW. 
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. Efecte şi perspective de viitor, oportunităţi pentru VCC                                                .                                                                                     
 
 
Obiectivele UE sunt ambiţioase şi toate statele membre trebuie să le indeplinească. Industria construcţiilor se bucură de 
cifre de afaceri tot mai mari in ceea ce priveste cladirile noi şi cele renovate. Până în anul 2020 standardul va fi reprezentat 
de clădirile cu energie zero. Prin urmare, se asteapta ca numărul clădirilor cu energie redusa sa creasca în următorii câţiva 
ani. Figura de mai jos prezinta o imagine de ansamblu, în ceea ce priveşte introducerea directivelor privind eficienta 
energetica şi obiectivele viitoare pentru implementarea masurilor de eficienta energetica in Europa. Reglementarea strictă 
a consumului de energie şi punerea în aplicare a măsurilor de economisire a energiei planificate va duce în viitorul 
apropiat, la obligativitatea integrarii unei măsuri VCC. 
 

Punerea în aplicare a unui sistem de VCC este recomandat mai ales din motive de igienă. Un alt aspect pentru  viitorul 
ventilatiei controlate a casei este acceptarea de către client. Pentru clienţi, beneficiile directe sunt importante, ex. lipsa 
expunerii la zgomot prin deschiderea ferestrelor, filtrarea polenului şi lipsa ţânţarilor din casă. Desigur, ferestrele pot fi 
deschise, aditional. Creşterea sensibilitatii clienţilor faţă de tehnologie şi de sănătate este un factor important. Clădirea 
viitorului, probabil, va fi ventilata în mod controlat. 
Calitatea aerului este măsurată cu ajutorul senzorilor, iar aerul se schimba automat, dupa cerinte, în funcţie de necesităti şi 
concentraţia poluantilor. 
Filtrul de polen si particule fine din aer purifica aerul care circulă şi, prin urmare, oferă o solutie optima pentru persoanele 
care suferă de alergii. Pentru a evita bolile respiratorii, ca urmare a aerului uscat, se poate seta o anumita umiditate a 
aerului de alimentare, necesara in respectiva cameră şi monitorizata în mod corespunzător. Aerul exterior este răcit vara şi 
încălzit în timpul iernii, folosind schimbătoare de căldură aer-sol. Prin urmare, performanţa generală a sistemului creşte.
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. 2.2 Definitii si termeni                                                                                                        .                                                                                                                                              
 
 
Ventilatie    Ventilatia este schimbul de aer uzat din incapere cu aer proaspat de afara. 
 
 
Ventilatia libera Ventilatie realizata prin schimbul de aer din interior si exterior, prin diferenţele de 

presiune, datorită vantului si/sau diferenţelor de temperatura. 
 
 
 
Ventilaţie mecanică   Ventilaţie prin schimbul de aer cu ajutorul maşinilor de aer continuu (ventilatoare). 
 
 
 
Ventilaţie controlată  
Domestica                                      (VCC) Ventilaţie definita, pe bază de ventilatoare, a camerelor. 
 
 
 
Zona de confort  Zona dintr-o cameră în care persoana se 

simte cel mai confortabil se numeşte 
zona de confort. Această zonă nu poate 
fi afectată de curent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperare de căldură (RC) Recuperarea căldurii descrie în general 

proceduri diferite pentru utilizarea căldurii, 
care altfel s-ar pierde sub forma de caldura 
reziduala. Atunci când se utilizează sisteme 
de ventilație, caldura aerului evacuat poate fi 
transferata catre aerul proaspăt de 
alimentare folosind un schimbător de căldură. 

 
 
 
 
 
Bypass (Deviatie)  Inserarea unei bypass / deviatii separat de 

fluxul principal. În domeniul VCC, bypassul 
este de ultima actualitate. Folosind un 
bypass, schimbătorul de căldură din sistem 
este ocolit. Aerul racit/încălzit din exterior sau 
de la un schimbător de căldură aer-sol este 
introdus în incapere. 

 
 
 
Rata ventilaţiei  Raportul dintre viteza de curgere a debitului nominal de aer a sistemului de ventilaţie 

şi volumul camerei ventilate. 
 

LW [h-1] = Debitul volumic al aerului [m³/h]/volumul camerei [m³] 
cu rata de ventilaţie de 0.5 1/h, volumul camerei este schimbat la fiecare 2 ore. 



11                              
 

2. Ventilatia controlata domestica                                                         .                                                                                                                                              

 
 
 
Debitul de aer individual Debitul nominal de aer din exterior raportat la o persoană. În domeniul ventilatiei 

controlate a casei, 30 m³ / h * P este debitul de aer per persoana. 
 
Aer proaspăt (aer exterior)  Volum total de aer introdus din afara. 

 
Aer de alimentare   Volum total de aer care patrunde într-o incăpere. 

Debitul de aer din sistemul de ventilaţie distribuit in incaperi (incaperi alimentate cu 
aer) este definit ca aer de alimentare. 
Exemple de incaperi alimentate cu aer: camera de zi, dormitor, camera copiilor, etc. 

 
Aer de evacuare   Volum total de aer evacuat dintr-o incăpere. 

Debitul de aer din incăperile umede (incăperile din care aerul este evacuat) evacuat 
prin sistemul de ventilatie este definit ca aer de evacuare. 
Exemple de incaperi din care aerul este evacuat: baie, toaleta, bucatarie, etc. 

 
Aer extras   Volum total de aer dus in exterior. 

Debitul de aer, care este condus prin sistemul de ventilatie spre exterior este definit 
ca aer extras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbatoare de caldura  
aer-sol sau schimbatoare de  
caldura cu apa de mare Schimbatoarele de caldura aer-sol sau schimbatoarele de caldura cu apa de mare 

folosesc temperatura constanta a solului, la o adâncime de aproximativ 1,5 m. Pentru 
schimbatoarele de caldura aer-sol, aerul exterior este introdus prin sectiunile 
transversale ale unor conducte mari, iar pentru schimbatoarele de caldura cu apa de 
mare, se construieste un circuit intermediar pentru apa de mare. 
Ambele sisteme pot fi folosite pentru incalzirea aerului exterior iarna (sistem 
anti-givraj) sau pentru controlul temperaturii vara. 

 
Ventilatia ca protecţie împotriva 
umezelii  Ventilatia necesară pentru a asigura protecţia clădirii (umiditate), în condiții normale 

de utilizare, în cazul sarcinilor de umiditate parţial reduse. Se presupune că utilizatorii 
vor fi absenti din cand in cand şi că ne se vor usca haine în unitatea de utilizare. 

 
Ventilaţie redusa  Ventilaţia necesară pentru asigurarea condițiilor minime de igienă şi protecţia clădirii 

(umiditate) în condiții tipice de utilizare, în cazul sarcinilor de umiditate si substanţe 
parţial reduse. Se presupune că utilizatorii vor fi absenti din cand in cand - de exemplu 
în timpul programului de lucru. 

 
Ventilaţie nominală  Ventilaţia necesară pentru asigurarea condițiilor de igienă şi protecţia clădirii atunci 

când utilizatorii sunt prezenti (funcţionare normală) - ex. la domiciliu. 
 
Ventilaţie intensiva Ventilaţia necesară temporar, cu debit de aer crescut, pentru a reduce varfurile de 

sarcina - de exemplu, la petreceri. 
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. 2.3 Standarde şi norme                                                                                                                                          .  

 
DIN 1946-6  Ventilatie şi aer condiţionat - partea 6: Ventilatia clădirilor rezidenţiale; cerinţe, executie, aprobare.  

DIN 1946-6 este principalul standard în domeniul ventilatiei controlate a casei. Defineşte volumele de 
aer de alimentare şi evacuare necesare, in functie de zona sau de utilizare (de exemplu, bucatarie, baie, 
toaleta, etc.) si starea izolatiei termice. În plus, acesta asigură faptul că sistemele de ventilaţie sunt 
proiectate, instalate şi exploatate în mod corespunzător în ceea ce priveşte aspectele igienice, 
energetice şi legate de zgomot. Igienişti, experţi in proiectare, centre de testare şi producători de 
sisteme au cooperat pentru a crea standardul pentru sisteme de ventilaţie a casei DIN 1946-6. 
DIN 1946 sprijină, de asemenea, companiile experte in furnizarea si instalarea sistemelor de ventilaţie a 
casei. Dispozițiile privind aprobarea și protocolul de transfer permit clientului final evaluarea cu usurinta 
a starii sistemului împreună cu compania expert. 

 
DIN 4102  Comportamentul la foc al materialelor de construcţie si al partilor componente. 
 
DIN 4108-7  Protectie terminca si economisirea energiei la clădiri - partea 7: Etanşeitatea clădirilor, cerinţe, 

proiectare şi executare, recomandări și exemple  
 
DIN 4109  Protecţia la zgomot în ingineria structurala; cerinţe şi dovezi  
 
DIN 18017-3  Ventilatia băilor şi toaletelor fără ferestre externe; cu ventilatoare 
 
DIN EN 308  Procedura de inspecţie a schimbătorului de căldură pentru a defini criteriile de performanţă  
 
DIN EN 779  Filtrul de aer pentru ventilatia generală şi climatizare 
 
DIN EN 832  Comportamentul termotehnic al clădirilor, calculul cerinţele de energie pentru încălzire – clădiri 

rezidentiale 
DIN EN 13141  Ventilatia clădirilor - teste de performanţă a componentelor/produselor de constructie pentru ventilatia 

cladirilor rezidentiale 
 
VDI 2081  Recuperarea caldurii în sistemele de ventilatie si climatizare 
 
VDI 2087  Sistem conductă de aer – principii de evaluare 
 
VDI 3801  Sisteme de ventilatie si climatizare 
 
VDI 6022  Cerinte igienice pentru sisteme de ventilatie si climatizare  
 
VDMA 24186  Program de performanţa pentru sisteme de ventilatie si alte echipamente tehnice în clădiri 
 
EnEV  Directiva privind economisirea energiei prin termoizolare şi ingineria instalatiilor de economisire a 

energiei în clădiri (Legea conservarii energiei)  
 
LüAR  Politica privind cerințele de protecție impotriva focului pentru sistemele de ventilatie (Directiva 

sistemelor de ventilaţie) 
 
BauO  Codul constructiilor (Bauordnung, BauO) sau Codul national al constructiilor (Landesbauordnung, LBO) 

din statul german respectiv; reprezinta o parte substanţială a legii publice privitoare la constructii în 
Germania 
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. 2.4 Diferite sisteme de ventilatie domestice                                                                         . 
 
 
In DIN 1946-6, sunt descrise diferite sisteme de ventilaţie. În următoarele pagini, va oferim informaţii detaliate privind 
diferitele sisteme de ventilaţie. În general, se face diferenţa între "ventilatie libera" si "ventilatie mecanica (bazata pe 
ventilator)". 
Pentru sistemele de ventilaţie libera, se face o diferenţă între ventilaţia transversala pentru protectia impotriva umiditati i, 
ventilaţia transversala si gura de ventilatie. Pentru ventilaţia mecanică, sistemele se diferențiaza pe baza direcţiei fluxului 
de aer continut, ex. aer de evacuare, aer de alimentare si sisteme de alimentare/evacuare de aer. 
Conform DIN 1946-6, fluxul de aer (infiltrarea) care rezultă din anvelopa clădirii nu este un sistem de ventilaţie, dar se ia in 
considerare la 
dimensionarea diferitelor 
sisteme. 
Ventilatia cu ajutorul 
ferestrelor nu este nici ea, 
conform definiției, un sistem 
de ventilaţie. Aceasta nu se 
ia în considerare la 
dimensionarea sistemelor 
de ventilatie pentru a 
asigura fluxul necesar de 
aer exterior. Ventilatia cu 
ajutorul ferestrelor se poate 
folosi pentru a reduce 
varfurile de sarcina. 
 
 

. Ventilatia libera.                                                                                                                                                        . 

 
 
Ventilatia transversala 
(protecţie contra umezelii)  

 
Ventilatia transversala este parte a ventilatiei 
libere, care rezulta, în principal, din presiunea 
vântului la suprafaţa exterioară a clădirii. 
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Ventilatie prin arbore  

Ventilaţie prin arbore este, de asemenea, un tip de ventilatie libera si rezulta, in principal, din flotabilitatea termică în gurile 
de ventilaţie verticale, a se vedea diagrama schematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  Ventilatia mecanica                                                                                                            . 
 
 
 
Sisteme de evacuare a aerului 

Un sistem de evacuare a aerului este un sistem de ventilaţie sau unitate de ventilatie cu evacuare a aerului, pe baza de 
ventilator. Aerul de alimentare intra ca aer proaspat filtrat, prin pasaje de aer exterior în clădire, datorită presiunii negative. 
Pentru sistemele de evacuare a aerului, se face o diferenţiere generala între sistemele centralizate şi cele descentralizate. 
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Sisteme de alimentare cu aer Un sistem de alimentare cu aer este un sistem de ventilaţie sau unitate de ventilatie, 

bazat pe ventilatoare. Aerul evacuat iese din cladire, ca aer extras, datorită presiunii 
pozitive. Pentru sistemele de alimentare cu aer, se face o diferenţiere generala între 
sistemele centralizate şi cele descentralizate. 

 
 

 
Sistem de alimentare / 
evcuare de aer  
cu recuperare de caldura Un sistem de alimentare/evcuare de aer cu recuperare de caldura este un sistem de 

ventilaţie sau unitate de ventilatie, cu alimentare si evacuare de aer, bazat pe 
ventilatoare. Si pentru aceste sisteme se face o diferenţiere între sistemele 
centralizate şi cele descentralizate. Aceste sisteme au avantajul că ambele direcţii ale 
fluxului de aer (alimentare şi evacuare) sunt întotdeauna conduse printr-o singură 
unitate, care oferă oportunitatea de a recupera cu uşurinţă căldura. 
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. 2.5 Motive şi factori în favoarea VCC                                                                               . 
 
 
La fel ca pentru fiecare investiţie, si pentru ventilatia controlata a casei cheltuielile trebuie comparate cu beneficiile. Cu 
toate acestea, nu toate avantajele pot fi evaluate din punct de vedere financiar. În continuare, sunt descrise cele mai 
importante motive şi factori în favoarea instalării unui sistem de VCC. 
 
Acestea sunt reprezentate de urmatoarele aspecte: ■ confort termic 

■ protectia constructiei si sanatatea 
■ confort si securitate  
■ eficienţa energetică şi rentabilitatea 
 

 

. Confort termic                                                                                                                     .                                                                                                                                                                     
 
Confortul termic intr-o cladire este determinat de 
aşa-numita temperatura operativa din incapere 
(temperatura rezultanta) şi influenţa fluxului de aer din 
incapere. 
Organismul uman reactioneaza la acesti factori 
influenţi. Întotdeauna încearcă să păstreze 
temperatura corpului la un nivel aproape constant 
făcând inconştient o "reglare termica". Atâta timp cât 
acest lucru este posibil, respectiv echilibrul termic al 
persoanei (eliberarea căldurii = dezvoltarea căldurii), 
corpul se simte confortabil (a se vedea figura). Cu toate 
acestea, acest lucru este influenţat in mod semnificativ 
de mediu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă următoarele condiţii sunt asigurate corpului uman 
în zona in care se sta a unei incaperi, datorita reactiilor si 
senzatiilor inconştiente ale corpului, vorbim de un climat 
confortabil din punct de vedere termic, in acea cameră:  
 
■ eforturi minime de reglare termica ale organismului 
pentru a menţine o temperatura constantă a corpului 
 
■ eliberare de caldura fără efort, imperceptibila 
 
■ temperatura resimţita nu prea scazuta sau prea 
ridicata (neutra)  
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Aceste condiţii sunt din nou influenţate de anumiti factori, cum ar fi activitatea fizică, îmbrăcămintea persoanei şi parametrii 
climatici ai camerei (temperatura aerului, umiditatea, viteza aerului, temperatura din zonele invecinate). 
Parametrii climatici ai camerei sunt strâns legati de tipul de:  
 

■ constructie (izolare termică, cota suprafetei cu ferestre)  
■ încălzire (temperatura, incalzire prin pardoseala sau radiatoare) şi 
■ ventilaţie (temperatura aerului, amplasarea supapei), aspect evident mai ales în timpul iernii. 

 
 
Respectarea EnEV şi a cerintelor igienice minime legate de schimbul de aer, influenţează, prin urmare, substanţial, 
confortul termic. De accea, este important să păstraţi factorii deranjanti din zona in care se sta cât mai scăzuti posibil sau 
sa ii evitati. Minimizarea riscului de curent este factorul decisiv pentru a realiza acest lucru. 
 
 
 
Factorii influenţi importanţi sunt:  
■ volumul de aer schimbat 
■ temperatura aerului furnizat 
■ amplasarea dispozitivului de evacuare a aerului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionarea profesionala a unui sistem de ventilatie controlată a casei, conform DIN 1946 şi instalarea corectă a 
acestuia asigura mentinerea confortului termic in ceea ce priveste ventilatia. 

Sistem de VCC cu valva de alimentare 
cu aer de pe peretele interior, radiator, 
schimbul de aer de 0,5 h-1h 
Temperatura de alimentare cu aer de 
17 ° C 
 
Sursa: Dena THERMISCHE Behaglichkeit im 
Niedrigenergiehaus 

Sistem de VCC cu duza de jet de 
alimentare cu aer pe peretele interior, 
radiator, schimbul de aer de 0,5 h-1h 
Temperatura de alimentare cu aer de 
17 ° C  
 
Sursa: Dena THERMISCHE Behaglichkeit im 
Niedrigenergiehaus 
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. Protectia constructiei si sanatatea                                                                                   . 
 
 
Schimbul de aer dintr-o clădire influenţează semnificativ concentraţia de CO2 din aer şi, prin urmare, calitatea aerului din 
incapere. În medie, omul inhalează aer de 10-15 ori pe minut, adică un volum zilnic de 12.000 l flux de aer prin plămânii 
nostri. Concentrația de dioxid de carbon creşte repede în încăperi închise şi duce la arderi insuficiente, iar persoana pierde 
energie. Oamenii expira aproximativ 12 l CO2 pe oră în somn; în timpul muncii in gospodărie ei expira de trei ori mai mult 
CO2. 

Graficul prezintă avantajele unui sistem de ventilatie a casei în comparaţie cu aerisirea cu ajutorul ferestrei intr-un 
dormitor. Măsuratorile arată în mod clar că limita maximă de 1500 ppm este atinsa şi depăşita în mare măsură după 
aproximativ 1,5 ore, atunci când sunt 2 persoane in camera si nu este instalat un sistem de ventilaţie a casei. Atunci când 
se utilizează un sistem de ventilaţie mecanică, pragul de 1000 ppm stabilit de Pettenkofer este întotdeauna atins. Acest 
lucru duce la un somn relaxant şi o productivitate mai mare. 
 
 
Studiile au arătat că o gospodărie de patru persoane are nevoie de un volum zilnic de 2000-3000 m³ de aer proaspăt. Prin 
urmare, intreg aerul din cameră ar trebui schimbat la fiecare 1,5-2 ore într-o casa de 75 m². În plus, se pot dezvolta vapori 
de apa de până la 15 kg. O oră de gătit sau o baie prelungită creşte această valoare cu un kilogram de vapori de apă. 
Umezeala care rezultă astfel trebuie eliminata în mod regulat, in caz contrar nu se va putea evita formarea mucegaiului. 
Acest lucru se aplică atat pentru cladiri noi cat si pentru 
cele renovate. 
În plus, aerul folosit formează un amestec toxic, periculos, 
care conţine substanţe chimice, fecale de acarieni şi alte 
substanţe care pot afecta în mod semnificativ sănătatea 
oamenilor.  
 
Pentru a minimiza problemele menţionate mai sus, se 
recomandă aerisirea camerelor de cel puțin patru ori pe zi, 
timp de 4-8 minute, prin intermediul ferestrelor (aerisire 
rapida). Mult mai eficienta şi sigură este utilizarea 
ventilatiei controlate a camerei. Sistemele de ventilaţie 
mecanică extrag aerul plin de CO2, mirosuri şi umiditate 
din camere şi introduc, în mod constant, aer proaspăt 
într-un mod controlat. 
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Ceea ce este important este măsurarea corectă a volumului de aer. Prea putin aer proaspat prin sistemul de ventilaţie 
înseamnă că trebuie deschisa o fereastră suplimentară. Cu toate acestea, prea mult aer curat, poate provoca umiditate 
insuficientă, mai ales în timpul iernii. Prin folosirea senzorilor CO2 și de umiditate, calitatea aerului poate fi controlata. În 
timpul funcţionarii normale, alimentarea cu aer este crescuta automat în cazul în care se produce mai multa umezeala 
datorita mai multor persoane prezente. În cazul în care nicio persoană nu este prezenta, volumul de aer scade automat. 
 

Modul de ventilare Procent maxim de debit volum  

Protecție împotriva umezelii 5-20% 

Mod absenţa 40% 

Mod normal 70% 

Mod intensiv (party) 100% 

 
 

. Confort si siguranta                                                                                                                  .   
 
Atunci când se utilizează un sistem de ventilatie controlată a casei, nu mai este necesara deschiderea ferestrelor şi a usilor 
de la terasă pentru aerisire. Acest lucru reduce semnificativ riscul de a fi jefuit, deoarece potenţialii hoţi nu au posibilitatea 
de a intra in casa prin forţarea ferestrele rabatate. În special în timpul lipsei de acasa (vacanţe, zi lucrătoare) şi pe timp de 
noapte, securitatea este crescuta fără a afecta schimbul minim igienic de aer. 
Un alt aspect important este reducerea emisiilor de zgomot extern. Lipsa protecţiei impotriva zgomotelor a unei ferestre 
deschise este un dezavantaj decisiv al aerisirii cu ajutorul ferestrelor. Mai ales de-a lungul străzilor aglomerate, nivelul de 
zgomot afectează ventilatia casei locuitorilor, adică ferestrele sunt deschise cu mult mai rar. Acest lucru afectează, din 
nou, calitatea si igiena aerului. Nivelul interior al sunetului in dormitoare ar trebui să fie între 25 şi 30 dB(A) (la urechea 
persoanei care doarme) pentru a asigura un somn liniştit. Locuitorii pot controla, de obicei, zgomotul individual prin 
închiderea şi deschiderea ferestrelor, dar acest lucru nu poate fi realizat pe timp de noapte, în timp ce locuitorii dorm. 
Pentru a asigura igiena aerului necesara si in timpul noptii, trebuie deschisa o fereastră. Cu toate acestea, persoana este 
astfel, inconştient expusa la niveluri ridicate de sunet, care pot duce la boli cardiovasculare pe termen lung. În plus, aerul 
poluat este introdus în clădire într-un mod necontrolat. 
Aceasta problema poate fi rezolvata prin utilizarea unui sistem de ventilatie controlată a casei. Ferestrele pot rămâne 
închise şi un somn liniştit este astfel posibil. 
 

. Eficienţa energetică şi rentabilitatea                                                                                             .  
 
Întrebarea cu privire la eficienta unei investitii din punct de vedere economic este obligatorie. În general, aspectele 
financiare reprezinta o prioritate. In ceea ce priveste un sistem de ventilaţie, accentul principal nu trebuie pus pe 
amortizare sau rentabilitate (profit). Un alt aspect, mult mai important, ar trebui să reprezinte o prioritate: întreţinerea şi 
îmbunătăţirea aerului dintr-o incapere. 
Menţinerea unei temperaturi constante şi eficiente de 20 ° C in camera, folosind diferite sisteme de încălzire este 
garantata, nu intra in discuţie. Menţinerea aerului proaspăt şi sănătos în clădire trebuie să fie considerată, de asemenea, o 
condiţie standard. Clădirile moderne sunt construite din ce in ce mai frecvent cu izolatie temeinica, iar schimbul natural de 
aer între interior şi exterior se pierde.  
Prin urmare, sistemele de ventilaţie reprezinta un standard de la care nu ar trebui să facem rabat. 
 
Exista o diferenţă între:  

■ sisteme de evacuare a aerului simple,  
■ sisteme de alimentare şi evacuare de aer (ventilatie controlata a casei)  

 
Sistemul de evacuare a aerului simplu (guri de aerisire in perete) este semnificativ mai puţin costisitor decât sistemul de 
alimentare si evacuare de aer, dar, de asemenea, este mai puţin confortabil şi nu reduce pierderile de caldura datorate 
ventilaţiei. Costurile necesare pentru un sistem de evacuare a aerului simplu, într-o casă unifamilială medie reprezinta 
aproximativ 2500€ -3500 €. 
Sistemele moderne de alimentare si evacuare de aer au un schimbător de căldură, care încălzeşte aerul furnizat şi apoi il 
introduce în camera. 
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Confortul termic creşte, iar pierderile de caldura datorata ventilaţiei se reduc. Sunt necesare costuri de investiţie de 10.000 
€ - 12.000 €. Amortizarea acestui tip de sistem depinde foarte mult de felul utilizarii şi presupune că ferestrele nu se 
deschid în timpul perioadei de încălzire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a vă oferi un punct de referinţă în ceea ce priveşte rentabilitatea, valorile posibile de investit trebuie comparate cu 
economiile costurilor. Economiile de costuri pot fi împărţite în diferite domenii. Pe de o parte, costurile de operare anuale şi 
economiile de energie rezultate, pe de altă parte, posibilele economii ale zonelor de încălzire sau reducerea sistemului de 
încălzire. 
În plus, tipul de instalare, trasarea și materialele selectate afecteaza în mod semnificativ analiza costurilor. 
Costurile de operare anuale sunt calculate pe baza consumului de energie a ventilatoarelor. Economia de energie rezulta 
din diferența dintre pierderile de caldura prin ventilaţie în comparaţie cu aerisirea cu ajutorul ferestrelor sau cu un sistem 
simplu de evacuare a aerului. 
 
Folosind standardele DIN 4701 partea 10 şi/sau DIN 18599, tehnologia de încălzire, ventilaţie şi tehnologia sistemului pot 
fi evaluate şi ratele de schimb al aerului şi nivelurile de recuperare a căldurii pot fi traduse în energie necesara încălzir ii 
economisita. Folosind aceste rezultate, se pot trage concluzii cu privire la rentabilitatea sistemului. Din cauza complexităţii 
subiectului şi a utilizarii individuale, este imposibil să se facă declaraţii general valabile. 
 
Sănătatea ar trebui să aibă, în general, prioritate asupra rentabilitatii sistemului. 
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. 3.1 profi-air - sistemul flexibil de distribuţie de aer pentru cerinţe individuale             . 

 

Datorită diferitelor componente ale sistemului profi-air care se potrivesc perfect, montatorii beneficiază de opţiuni în 
combinaţii potrivite pentru toate situaţiile existente la locul construcţiei clădirilor noi sau renovate. Designul optimizat şi 
componentele profi-air sunt elemente decisive pentru eficienţa sistemului general de ventilaţie şi la fel de importante ca şi 
utilizarea eficientă energetică a unităţilor de ventilaţie. 

 

 

profi-air clasic - sistem flexibil cu ţeavă rotundă 

Sistemul de ţevi clasic profi-air este ideal 
pentru instalarea în beton. Flexibilitatea 
tevii ondulate permite raze foarte mici de 
îndoire fără a fi nevoie de accesorii 
suplimentare. 

Profi-air clasic foloseşte o metodă de 
conectare sofisticată. Suprafaţa netedă a 
ţevii interioare permite debite de volum de 
până la 45 m³/h cu diametru nominal 90, 
până la 30 m³/h cu diametru nominal 75 şi 
23 m³/h cu diametru nominal 63. 

profi-air tunnel - sistemul inovator cu ţevi plate 

Cu înălţimea de instalare extrem de 
scăzută a conductei de tunel profi-air de 
doar 52mm, dirijarea tunelului profi-air pe 
podelele nefinisate, în perete sau tavan nu 
reprezintă o problemă. 

Datorită construcţiei în formă de tunel, 
ţeava se uzează extrem de greu şi se 
auto-protejează împotriva deformărilor 
accidentale. Garnitura special concepută 
şi elementele de racordare, leagă cu 
uşurinţă şi în siguranţă accesoriile 
individuale profi-air şi secţiunile de ţeavă. 

Suprafaţa interioară netedă a ţevii de tunel 
profi-air permite debite de până la 45 m3 
/h. 
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conducta clasică profi-air şi conducta plată de tunel profi-air 

 
 
Conductele de alimentare/evacuare clasice profi-air sunt disponibile cu 5, 10 
sau 15 guri de evacuare. Folosind cuplaje multiple de conductă, pot fi racordate 
ţevile clasice profi-air NW63, NW75 sau NW90, precum şi adaptoarele profi-air 
la ţevile de tunel profi-air. Configurarea ieşirilor conductei permite utilizarea 
simultană atât drept cât şi la 90° pe ambele părţi şi oferă posibilitatea de 
scoatere a conductei pentru vizitare şi curăţare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducta din plastic plata profi-air are multiple opţiuni de conectare cu o 
capacitate de absorbţie de până la 5 ţevi tunel profi-air. Racordarea la unitatea 
de ventilaţie se face folosind un sistem de conducte ovale. 
Sistemul de conducte ISO poate fi folosit ca o alternativă. Construcţia foarte 
plată permite instalarea chiar şi în spaţii înghesuite. Pentru inspectarea 
conductei, gurile de inspecţie pot fi integral eliminate. 
 
 
 
 
 
 
regulator de flux de aer constant profi-air clasic  
 
 

Incorporarea regulatoarelor de flux de aer constant facilitează procesul de 
reglare adesea lung şi dificil al sistemului de ventilaţie. Regulatorul de flux de 
aer constant reglabil este instalat în prize multiple şi limitează volumul de aer 
în linia de cablu respectivă.  
 
Intervalul de setare al regulatorului fluxului de aer constant este între 20 m³/h 
şi 50 m³/h; în plus, portofoliul nostru de produse include un regulator de flux 
de aer constant static cu 15 m³/h. Ca alternativă, sistemul poate fi ajustat în 
mod tradiţional prin efectuarea setărilor la supapa de alimentare /extracţie. 
 
 
 
 
limitator de flux de aer profi-air tunnel 

 
Limitatorul fluxului de aer profi-air tunnel , în mod similar cu regulatorul de flux 
de aer constant, serveşte pentru limitarea volumului. Datorită volumului de 
aer calculat, segmente individuale din elementul de reglare sunt eliberate şi 
este pusă în aplicare setarea ratei fluxului volumului de aer. Elementul de 
reglare poate fi instalat în orice garnitură şi element de racordare profi-air 
tunnel. 
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. 3.2 profi-air 250/400 touch - unităţi pentru ventilare controlată domestica                   .
 

 

Unităţile de ventilaţie nou dezvoltate profi-air 250 touch şi profi-air 400 touch au 
fost proiectate pentru utilizarea în locuinţe unifamiliale şi pentru mai multe 
familii. 

Combinaţia unor componente de cea mai înaltă calitate, care asigură eficienţă 
energetică şi oferă o ventilaţie silenţioasă, şi o soluţie inovatoare de control fac 
ca unitatea de ventilaţie profi-air touch să fie una dintre cele mai avansate şi 
sofisticate unităţi de ventilaţie pe piața europeană.  

Unitatea de ventilaţie profi-air 250 touch a fost concepută pentru clădiri cu o 
suprafaţă de până la aprox. 250 m² şi unitatea de ventilaţie profi-air 400 touch 
pentru clădirile cu o suprafaţă de până la aproximativ 400 de m². 
 

 

Certificare garantată 

 

Putem garanta acest lucru deja astăzi, deoarece unităţile noastre de ventilaţie 
profi-air touch au fost testate, aprobate şi certificate de instituții renumite din 
Germania şi Europa. Aprobarea generală a autorităţii de construcţii Institutul 
German pentru Tehnologii de Construcţie (DIBt)® cât şi conformitatea cu alte 
standarde şi directive europene importante confirmă că noile unităţi de 
ventilaţie profi-air touch prezintă cerinţele necesare pentru funcţionalitate şi 
calitate încă de la lansarea pe piaţă. 

 
 

 

 

 

 

 

Manipulare uşoară 

 

 

 

Tehnologia de comandă Profi-air touch nu lasă nimic de dorit şi este foarte uşor 
de utilizat. Un ecran tactil funcţional este situat direct pe unitate şi poate fi folosit 
cu uşurinţă şi poate regla şi controla direct ventilaţia din casă. Nu este nevoie de 
alte panouri de comandă externă. Un element important al profi-air touch este 
portul LAN high-tech care poate fi folosit pentru conectarea unităţii la laptop-ul 
dvs. sau router-ul WLAN. 

Puteţi astfel contacta unitatea de ventilaţie prin intermediul adresei IP în orice 
moment în cadrul reţelei casnice de la un telefon inteligent, tabletă, laptop sau 
computer folosind browserul de internet. Acest lucru face ca panourile de 
comandă neadecvate şi consumatoare de spaţiu să devină inutile. 

După stabilirea unei conexiuni cu router-ul WLAN, puteţi 
comanda unitatea oricând, de oriunde din casă, o puteţi 
seta şi ajusta la condițiile actuale sau, de exemplu, puteţi 
crea şi salva săptămânal programe speciale. Meniul 
rapid, aranjat cu grija, uşurează comanda profi-air touch. 

EN 308 EN 13141-7 (Europa) 

SAP App Q (Anglia) 
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Unităţile de ventilaţie profi-air 250/400 touch - repere 
 
 
 
 
Ventilatoare RadiCal 

 
Nucleul central optimizat al unităţii de ventilaţie este format din 
polipropilenă expandată de înaltă calitate (EPP) şi conţine două 
ventilatoare RadiCal CE de ultimă generaţie. Ventilatoarele RadiCal 
acordă atenţie deosebită performanţei, eficienţei energetice şi 
dezvolvării unui nivel redus de zgomot. Aceste ventilatoare sunt în mod 
semnificativ sub valorile specificate de Directiva Europeană ErP pentru 
optimizarea caracteristicilor de consum ale dispozitivelor electronice 
existente în prezent. Comanda individuală a ventilatoarelor permite 
echilibrarea diferenţelor de presiune din sistemele de alimentare şi 
evacuare de aer. Setările pot fi făcute la intervale de 0,1 V. 

 
Recuperarea căldurii 

 
Blatul din plastic integrat pentru schimbătorul de căldură are o eficienţă de recuperare termică de max. 91% opentru 
profi-air 250 touch şi max. 90% pentru profi-air 400 touch. 
Graţie acestui nivel ridicat de eficienţă, nu există curent, deoarece aerul alimentat este încălzit aproape de temperatura 
camerei chiar dacă temperaturile din exterior sunt de aproximativ 0° C. 
 
 
Sistem de protecție împotriva înghețului 

 
În plus, unităţile de ventilaţie profi-air 250 touch şi profi-air 400 touch dispun de un sistem de protecţie la îngheţ cu 
termostat. Acest sistem anti-givraj este controlat de reducerea ratei fluxului exterior şi monitorizat de măsurarea 
temperaturilor aerului. Măsurătorile pentru aprobarea cu succes DIBt confrmă eficienţa sistemului de anti-givraj. În cazul in 
care folosirea unui sistem de protecţie anti-îngheţ cu termostat nu este posibilă din cauza altor reglementări, ex. din cauza 
instalării unui şemineu de încăpere care depinde de aer, protecţia împotriva îngheţului poate fi furnizată alternativ prin 
instalarea schimbătorului de căldură sol-aer, schimbător cu apă de mare sau bobină electrică de preîncălzire. 
 
 
Devieri vară 

 
Casele bine izolate se încălzesc adeseori doar de la radiaţia solară puternică. Prin urmare, seara, temperatura din camera, 
poate fi mai mare decât temperatura aerului din exterior. 
Pentru aceste cazuri, unităţile de ventilaţie profi-air touch au un bypass de vară automat integrat care ignoră funcțiile 
schimbătorul de căldură şi astfel permit direct aerului exterior filtrat să se răcească în interior. Dacă bypass-ul este activ, 
întreg aerul de afară ocoleşte schimbătorul de căldură pentru a evita încălzirea aerului de alimentare. 
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Filtre şi întreţinere 

 
 
În mod implicit, unităţile de ventilatie profi-air touch sunt dotate cu 
filtre de alimentare cu aer F5 şi filtre de evacuare aer G4. Opţional 
pot fi instalate filtre de alimentare cu aer F7 cu caracteristici de 
filtrare premium pentru persoanele care suferă de alergii şi care 
protejează mai bine împotriva influenţelor externe ale mediului. 
Filtrele sunt întreţinute exclusiv prin înlocuire periodică, necesitate 
care este afişat pe ecranul unităţior de ventilaţie profi-air touch 
într-un mod controlat de timp. 
În plus, conform DIN 1946-6, schimbătorul de căldură şi 
ventilatoarele vor fi verificate împotriva contaminării la fiecare 2 ani 
şi curăţate, dacă este necesar. Mai multe informaţii privind 
întreţinerea găsiţi în manualul aparatului. 
 

 

Cutie de acţionare profi-air senzor 

 
 
În plus, puteţi conecta diverşi senzori, cum ar fi senzori de 
temperatură, umezeală sau CO2 sau un element de pre-încălzire la 
unităţile de ventilaţie profi-air touch. Senzorii sau elementul de 
pre-încălzire sunt conectati la unitatea de ventilaţie prin intermediul 
senzorului profi-air/cutiei mecanismului de acţionare care este 
racordat(ă) la o interfaţă pe unitate. Toate conexiunile pot fi stabilite 
prin această cutie fără a deschide unitatea de ventilaţie. 
Inginerul electronist poate stabili, prin urmare, toate cablurile 
necesare senzorului/ cutiei mecanismului de acţionare înainte ca 
dispozitivul să fie instalat pe șantier. Legătura necesară dintre 
senzor/cutia mecanismului de acţionare şi unitatea de ventilatie 
profi-air touch este stabilită în cele din urmă prin intermediul unui 
conector CanBus pe dispozitiv. 
 
 
 
Senzorul /cutia mecanismului de acţionare profi-air oferă următoarele opţiuni de conectare: 

 
■   până la 4 senzori de umiditate sau senzori de CO 2 
■ pre-încălzitor electric 
■ filtru electronic 
■ buton de apăsare 
■ contact serviciu DEZACTIVAT 
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4 Planificare                                                                                                                            .                                                  

 

 

 

. 4.1  Masurarea volumului conform DIN 1946-6                                                                 . 
 

 

În mai 2009, a fost publicat DIN 1946-6 (ventilaţie în clădiri rezidentiale) revizuit. De atunci, trebuie creat un concept de 

ventilaţie standard pentru fiecare clădire nouă şi pentru o remodelare cuprinzătoare. Dimensionarea se bazează pe DIN 

1946-6. Acest standard este valabil pentru eliberarea şi ventilaţia clădirilor rezidenţiale şi grupurilor de încăperi folosite în 

mod similar. Acesta stabileşte cerinţele pentru planificare, execuţie, punere în funcţiune, întreţinere şi exploatare având în 

vedere partea fizică a construcţiei, ventilaţia, aspectele legate de igienă şi energie. Pentru camere fără ferestre, băi şi 

toalete în clădirile rezidenţiale, se aplică suplimentar DIN 18017-3. 
  
 
Standardul impune prezentarea unor dovezi că sunt instalate patru moduri de ventilaţie, adică patru debite de aer care 

asigura un schimb de aer suficient în diferite condiții de utilizare. 
 

Ventilaţie pentru protecţia împotriva 
umidităţii 

Ventilaţie de bază pentru evitarea deteriorării din cauza umezelii în funcţie de nivelul de 
termoizolare a clădirii în cazul sarcinilor de umiditate parţial redusă (ex. absenţa 
temporară a utilizatorilor). Acest mod trebuie să fie asigurat în mod constant şi fără 
intervenţia utilizatorului. 

Ventilaţie redusă Ventilaţie suplimentară necesara în vederea asigurării unor standarde minime de 
igienă, luând în considerare media sarcinilor de poluant atunci când utilizatorii lipsesc 
temporar. Acest mod trebuie asigurat de utilizator, în mod independent, în măsura în 
care este posibil. 

 
 

Ventilație nominală Descrie ventilația necesară pentru a îndeplini cerințele de igienă și de sănătate precum 
și cerinţele de protecţie în construcţii atunci când clădirea rezidențială este utilizată în 
condiții standard. Utilizatorul poate fi implicat într-o anumită măsură, prin ventilație 
activă cu ajutorul ferestrei. 

 
 
 

Ventilaţie intensivă Servește la reducerea vârfurilor de sarcină (de exemplu, din cauza gătitului, spălatului). 
Şi aici, utilizatorul poate fi implicat într-o anumită măsură, prin ventilație activă cu 
ajutorul ferestrei. 
Conform DIN 1946-6, o măsură de ventilație tehnică devine necesară în cazul în care 
volumul de aer de infiltrare a clădirii este mai mic decât volumul de aer necesar pentru 
a menține protecția împotriva umezelii. 
Volumul de aer de infiltrare < volumul de aer pentru protecția împotriva umezelii 
➔ măsură tehnică de ventilație conform DIN 1946-6 
Volumul de aer de infiltrare > volumul de aer pentru protecția împotriva umezelii 
➔ nu este necesară nicio măsură de ventilație tehnică, ventilaţie liberă 
Pentru a verifica acest lucru în prealabil, se face o estimare a volumului de aer / de 
protecție împotriva umezelii și a raportului de infiltrare în volumul de aer pe baza datelor 
de construcție. 
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Etapele individuale pentru determinarea volumului de aer conform DIN 1946-6 sunt explicate și ilustrate în cele ce 

urmează, mai întâi teoretic și apoi folosind un exemplu continuu. 
Pentru o mai ușoară ilustrare și explicare, vom presupune că ventilația este utilizată dacă devine necesară o măsură de 

ventilatie tehnică. 

Exemplul practic de mai jos se referă la un cămin cu o singură familie, cu parter şi etaj superior (fara subsol), într-o 

regiune cu un nivel scăzut de vânt, care este ocupată de patru persoane.  

 

Pentru a putea efectua o dimensionare standardizată, în prealabil vor fi executate următoarele etape: 

4.1.1 Măsurarea volumului de aer pentru menţinerea protecţiei împotriva umezelii 
a) Calculul suprafeței totale A NE  

b) Calculul ventilației nominale q v  ges  NE  NL și volumul de aer pentru protecția împotriva umezelii 

4.1.2 Determinarea gradului de infiltrare al clădirii 
a) Factorul de corecție fwirk  Komp  

b) Factorul de corecție f wirk Lage și un exponent de presiune n 

c) Valorile implicite n 50  Aus l  

d) Proiectarea presiunii diferențiale Δp 

e) Volumul total VNE  

f) Calculul gradului de infiltrare al clădirii și determinarea necesității unei măsuri de ventilație tehnică conform DIN 

1946-6 
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. 4.1.1 Măsurarea volumului de aer pentru menţinerea protecţiei împotriva umezelii     .  

 
 

Pentru determinarea volumului de aer, adică debitul nominal exterior pentru protecţia împotriva umezelii, la început este 

important tipul de termoizolare a unității de utilizare (NE).  

Se face o diferenţă între termoizolaţia de nivel ridicat şi redus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru calculul volumului de aer 

necesar pentru protecţia împotriva 

umezelii, trebuie determinată mai 

întâi ventilaţia nominală a unităţii 

de utilizare, care din nou impune 

calculul întregii zone ANE a utilizării 

 

 

 
 
 
a) Calculul suprafeței totale A NE  
 

 

 

Pentru calcularea suprafeţei totală ANE, se 

vor determina mai întâi zonele individuale AR 

din toate camerele din clădire. 

Suprafața totală ANE a unității de utilizare 

este apoi derivată din totalul suprafețelor 

camerelor individuale AR

Nivel crescut de termoizolare: 

clădire nouă după 1995 sau 

renovare completă cu nivel de 

termoizolaţie corespunzătoare (cel 

puţin în funcţie de WSchV 95, 

include EnEV)  

 

Nivel scăzut de termoizolare: 

toate clădirile ridicate înainte de 

1995, precum şi clădirile 

nerenovate sau parţial renovate 

(ex. doar înlocuirea geamurilor 

asigură o mai bună etanşeitate a 

anvelopării clădirii, dar un nivel 

scăzut de termoizolaţie) 
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b) Calculul ventilaţiei nominale q v  ges  NE  NL şi volumului de aer pentru protecţia împotriva umezelii 

 
 
Ventilaţia nominală qv, ion,   NE,   NL  descrie alimentarea cu aer necesară pentru a menţine standardele de igienă şi sănătate, 
precum şi pentru protecţia construcţiei atunci când clădirea rezidenţială este folosită în condiţiile standard. 
 

 
 
 
 
 

 
După calcularea ventilaţiei nominale, se poate determina volumul de aer necesar pentru protecţia împotriva umezelii. 
 

 
Pentru a determina dacă este necesară o măsură tehnică de ventilatie conform DIN 1946-6, după calcularea  
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. 4.1.2 Determinarea gradului de infiltrare (a aerului) in clădire                                           . 

 

Scurgerile pe ferestre, uşi şi 
anveloparea clădirii oferă alimentarea 
naturală cu aer din exterior. Această 
procedură este denumită infiltrare a 
construcţiilor. În cazul în care gradul de 
infiltrare în clădire este mai mic decât 
debitul volumului de aer calculat pentru 
a menţine protecţia împotriva umezelii, 
devine necesară o măsură de ventilaţie 
tehnică conform DIN 1946-6. 

 

 

 

a) Factorul de corecție fwirk, Komp 

Pentru un sistem de ventilaţie, factorul 

de corecţie pentru cota efectivă a 

aerului de infiltrare f Wirk, Komp  poate fi 

determinat utilizând următoarea 

prezentare: 
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b) Factorul de corecție fwirk, Lage şi un exponent de presiune n 

 

 

În unităţile de utilizare cu una sau mai multe straturi, există valori fixe pentru corectarea factorului             fwirk, Lage = 1.0   

pentru cota efectivă de infiltrare a aerului în funcţie de amplasarea clădirii şi exponentul de presiune n:     n            = 2/3 
 
 
 
c) Valori implicite n50 Ausl 

Valoarea implicită de proiectare a schimbului de aer n50 Ausl pentru unităţile de utilizare cu unul sau mai multe etaje  este 

presiunea diferenţială 50 Pa pentru un sistem de ventilatie în clădiri noi; pentru renovări aceasta valoare este întotdeauna 

1.0.  

n 50 Ausl = 1.0 (sistem de ventilaţie; unul/mai multe etaje) 

d) Presiunea diferenţială de proiectare Δp 

Pentru un sistem de ventilaţie bazat pe ventilator, presiunea diferenţială de proiectare Δp pentru clădiri poate fi 

determinată utilizând următoarea prezentare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cele din urmă, pentru a determina gradul de infiltrare in clădire, trebuie calculat volumul total VNE al unităţii de utilizare 

(NE). 

Nota: 
 
pentru a evita zgomote de flux și / sau forțe 
mari (inadmisibile) la uși, presiunea 
diferențială selectată nu trebuie să 
depășească 8 Pa 
. 
Dacă există șemine cu alimentare de aer 
pentru ardere din interior, 
nu trebuie depășită 4 Pa 
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e) Volumul total V NE 

Pentru calcularea volumului total VNE volumele 

individuale ale încăperii VR ale tuturor camerelor 

din clădire trebuie mai întâi determinate, 

indiferent dacă este o încăpere de alimentare, 

evacuare sau preaplin! 

Pentru determinarea volumului de cameră VR, 

zona încăperii eliberate AR a unei încăperi este 

înmulţită cu înălţimea eliberată h. 

Volumul total ANE al unității de utilizare este apoi 

derivat din totalul volumelor camerelor individuale 

VR . 

 

 

 

 

 

 

 

   f) Calculul gradului de infiltrare al clădirii şi determinarea necesităţii unei măsuri de ventilaţie tehnică conform 

DIN 1946-6 

 

Folosind factorii determinaţi şi 

valorile formulei, se poate calcula 

gradul de infiltrare în clădire şi 

apoi, proporţionat cu volumul de 

aer necesar pentru a menţine 

protecţia împotriva umezelii, se 

poate afla dacă este necesară o 

măsură tehnică de ventilaţie 

conform DIN 1946-6. 
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Datorită necesităţii unei măsuri tehnice de ventilaţie, următorii paşi sunt necesari pentru dimensionarea standardizată a 

sistemului CHV (VCC): 

4.1.3 Definirea încăperilor cu alimentare şi evacuare de aer 

4.1.4 Determinarea debitului total necesar  

4.1.5 Determinarea modurilor de operare ale ventilatiei 

4.1.6 Analizarea gradului de infiltrare a construcţiei 

4.1.7 Calculul debitului de aer de alimentare/evacuare 

4.1.8 Definiţia încăperilor de preaplin 

 

 

 
. 4.1.3 Definirea încăperilor cu alimentare şi evacuare de aer                                                                                           . 

Aşa cum este descris în capitolul 2, încăperile sunt 

împărţite în încăperi cu aer de alimentare, preaplin şi aer de 

evacuare. Încăperile cu alimentare şi evacuare de aer sunt 

incluse în calcul; încăperile de preaplin, de obicei, nu sunt 

incluse. 
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.  4.1.4 Determinarea debitului total necesar                                                                                                          . 
 

 

Pentru determinarea debitului total necesar q v,ges, 

trebuie mai întâi stabilita valoarea maximă a debitului 

de aer exterior în conformitate cu zona de locuit 

(ventilaţie nominală) qv,ges, NE, NL, încăperile cu aer de 

evacuare qv,ges, R, ab   şi numărul planificat de persoane 

qv, persoană. 

Cea mai mare valoare a acestor calcule trebuie 

presupusă ca debit total q v,ges  pentru alte calcule: 

 

 
a) Debitul minim de aer exterior în conformitate cu zona de locuit (ventilaţie nominală) 

 

Debitul minim de aer exterior în conformitate cu zona de 

locuit corespunde ventilației nominale care deja s-a 

calculat ca parte a calculului debitului volumului pentru 

protecţie împotriva umezelii: 

 

 
 
 
 
b) Debitul minim al aerului exterior în conformitate cu încăperile cu aer de evacuare 

 

Debitele minime ale volumului exterior pentru 

încăperile cu aer de evacuare sunt stabilite în 

DIN 1946-6 în funcţie de tipul de utilizare. 

Valorile sunt prezentate în tabelul 5. Pentru 

calcul, valorile ventilaţiei nominale (NL) sunt 

utilizate şi atribuite camerelor cu aer de 

evacuare definite. 
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Debitul total de aer exterior în funcţie de încăperea cu aer de evacuare q v, ges,   R,   ab  este apoi derivat din totalul volumelor 

aerului de evacuare individual. 

 

 

TITLU ????? 

 

Viteza minimă a aerului exterior în 

funcţie de rata de ocupare a unităţii de 

utilizare poate fi găsită în tabelul 6: 

Dacă din cauza suprafeţei de locuit 

sau numărului de persoane, se 

calculează o viteză mai mare a 

debitului volumului total în comparaţie 

cu totalul tuturor camerelor cu aer de 

evacuare, volumul aerului de 

evacuare trebuie mărit în consecinţă. 
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. 4.1.5 Determinarea modurilor de operare ale ventilaţiei                                                                                                 . 

 

 

Astfel cum este descris la începutul capitolului 4.1, standardul solicită dovada faptului că sunt instalate patru moduri de 
ventilaţie care asigură un schimb de aer suficient în condiţii diferite de utilizare:  
 

■ ventilaţie pentru protecţia împotriva umezelii = q v,  ges, NE, FL 

■ ventilaţie redusă = q v,  ges, NE, RL 

■ ventilaţie nominală = qv, ges, NE, NL 

■ ventilaţie intensivă = qv, ges, NE, IL 

 

 

Vitezele debitului de ventilaţie pentru protecţia împotriva umezelii şi ventilaţia nominală au fost deja calculate în calculele 

anterioare: 

 
Ventilation for protection against moisture qv, ges, NE, FL      = 58.8 m³/h (in case of high heat insulation) 
                                                                                          = 78.4 m³/h (in case of low heat insulation) 

 
Nominal ventilation qv, ges, NE, NL                                         = 196 m³/h 
 
 

Calculul debitelor lipsă pentru modurile de ventilaţie "ventilaţie redusă" şi "ventilaţie intensivă" ale unităţii de utilizare se 
face, ca determinare a debitelor de protecţie împotriva umidităţii, folosind un factor definit care este multiplicat cu viteza 
debitului calculat pentru ventilaţia nominală: 
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 4.1.6 Analizarea gradului de infiltrare al constructiei                                                                              . 
 
 
În ultima etapă de calcul pentru determinarea debitului total al unităţii de utilizare relevant pentru ventilaţie, gradul de 
infiltrare al construcţiei trebuie să fie luat în considerare şi scăzut din debitul total calculat în capitolul 4.1.4. Din cauza 
scurgerilor din anvelopa clădirii, aerul exterior este infiltrat sau exfiltrat din cauza unei presiuni diferenţiale naturale. Acest 
flux de interior sau exterior trebuie să fie scăzut din debitul total de aer pentru a calcula valoarea debitului total al unităţii de 
utilizare în m³ / h, care este relevant pentru alte calcule. 

 

 
 
 
 

 
 
 
.  4.1.7 Calculul debitului de aer de alimentare/evacuare                                                                                                 . 

 

 

Debitul total calculat al unităţii de 

utilizare considerând infiltraţia 

q v,  ges,  Inf  este acum alocat 

camerelor individuale cu aer de 

alimentare şi evacuare. 

Acest lucru se face cu ajutorul 

factorilor de alimentare cu aer 

(Tabelul 7) si a valorilor de evacuare 

a aerului (tabelul 5), stabilite în DIN 

1946-6. 

Pentru calcularea debitului de aer de 

alimentare, factorul încăperii 

corespunzătoare este împărţit la 

totalul tuturor factorilor stabiliţi pentru 

unitatea de utilizare şi înmulţit cu 

valoarea debitului total mai puţin 

gradul de infiltrare al construcţiei. 
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Pentru calcularea debitelor individuale de aer 

evacuat, debitele minime depind de tipul de 

utilizare în conformitate cu tabelul 5. Valorile 

indicate sunt împărţite pe cameră la debitul 

minim total al aerului exterior şi înmulţit cu 

valoarea debitului total al volumului mai puţin 

gradul de infiltrare al clădirii: 
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4.1.8 Definiţia încăperilor de preaplin 

Din cauza diferenţei de presiune între 

încăperile cu alimentare şi cele cu evacuare 

de aer, aerul trece prin aşa-numitele camere 

de preaplin. Pentru a asigura acest lucru, 

trebuie luate măsuri de precauţie, cum ar fi 

instalarea unui sistem de ventilaţie cu grilaje 

în perete sau canatul uşii şi / sau scurtarea 

canatului uşii în partea de jos (Tabelul 8). 

 

 

 

 

 

 

 

. 4.2 Incaperea pentru instalarea unitatii de ventilatie                                                         . 
 

 

Amplasarea unităţii trebuie să fie determinată devreme, în faza de planificare, deoarece afectează în mod 

fundamental instalarea întregului sistem. 

De obicei, unitatea este instalată în camerele următoare: 

■ subsol 

■ camera cu utilităţi 

■ camera tehnică de la ultimul etajul 

■ mansardă 

 

Cerinţe privind echipamentul și proprietățile camerei de instalare pot fi găsite în manualul de instalare al 

producătorului unității respective. Cu toate acestea, există unele caracteristici / proprietăți de bază care sunt 

obligatorii pentru camera de instalare: 

 

■ ferita de îngheţ pe tot parcursul anului 

■ conexiune de protecţie la îngheţ la sistemul de apă reziduală pentru unităţile cu recuperare de căldură 

■ suficient spaţiu - de exemplu, pot fi instalate colectoare sau reîncălzitoare, în plus faţă de unitatea de 

ventilaţie, care necesită, de obicei, mai mult spaţiu decât unitatea în sine 

■ accesibilitatea unităţii trebuie să fie asigurată pentru întreţinere / curăţenie 

■ trebuie să existe racorduri, de exemplu pentru energie electrică şi alimentare cu apă 

 

■ sunt necesare prize de perete, care nu ar trebui să fie sub sau direct lângă camerele care necesită un  

mediu liniştit (camera de zi, dormitor) 

■ amplasarea centralizată a camerei reduce nevoia de tragere a cablurilor 

■ suprafaţa de instalare elastică statică 

■ dacă inducerea aerului este efectuată prin intermediul unui schimbător de căldură aer-sol, unitatea ar 

trebui să fie instalată la subsol sau la parter 
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4.3 Selectarea sistemului de distribuţie a aerului 

Selectarea sistemului de distribuţie a aerului depinde în mare măsură de condiţiile construcţiei. Cerinţele legate de spaţiu 

şi timpul de instalare sunt factori fundamentali. Mai mult decât atât, cerinţele individuale ale clientului influentează 

selectarea unui sistem de distribuţie a aerului. Planificarea şi execuţia trebuie să fie făcute cu atenţie, pentru a evita 

modificările ulterioare care implică cel mai adesea un efort considerabil şi costuri suplimentare ridicate.  

Următoarele modele pot fi selectate din gama de produse oferită de Fränkische Rohrwerke: 

 

Sistemul de distribuţie profi-air classic (versiunea ţeavă rotundă) pentru instalare 

■ în / pe plafoane din beton 

■ în pereţi (dim. 63 mm) 

■ ca şi conductă ascendentă 

■ în interiorul tavanului suspendat 

 

sistemul de distribuţie profi-air tunnel (versiunea ţeavă tip tunel) pentru instalare 

■ pe tavan din beton 

■ în pereţi 

■ în interiorul tavanului suspendat 

 

. 4.4 Poziţionarea prizelor de aer şi determinarea secţiunilor de conducte                    . 
 
 

Înainte ca sistemul de distribuţie a aerului să poată fi dimensionat, se vor determina poziţiile prizelor de aer. În acest sens, 
se vor respecta câteva aspecte importante: 

■ nu poziţionaţi valvele direct în zona de locuit 

■ de preferinţă instalaţi elemente de podea (aer de alimentare) cu o încălzire prin pardoseală  

■ nu instalaţi elemente de aer în spaţii ascunse (de exemplu, dulapuri, perdele) 

■ respectaţi o distanţă de cca. 40 - 50 cm, fata de imprejmuirile camerei 

■ poziţionaţi supapele de evacuare a aerului cât mai aproape posibil de tavanul camerei 

■ nu instalaţi supape de aer de evacuare direct deasupra radiatoarelor, căzilor de baie sau în duș  

■ dotaţi supapele de evacuare a aerului cu un filtru 

 
Secţiunile de ţeavă ale sistemului de distribuție a aerului pot fi determinate pe baza componentelor selectate în secțiunea 
4.3. Pentru a păstra pierderea de presiune max. a instalației la un nivel scăzut, trebuie respectate distanțe scurte de rutare. 
 

 

Avantaje: flexibilitate ridicată, 

costuri 

materiale mai 

reduse  

 

Avantaj: Înălţimea de 

instalare redusă 

 

Ambele sisteme pot fi 

combinate între ele după 

dorinţă şi sunt, prin urmare, 

la fel de potrivite pentru 

toate aplicaţiile şi situaţiile 

de instalare. 
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. 4.5 Dimensionarea sistemului de distribuţie a aerului -                                                        . 
        determinarea pierderilor maxime de presiune                                                                           . 
 
 
 
Secţiunea transversală a 
conductei de ventilaţie poate fi 
calculată conform următoarei 
formule: 
 
 
 
 
 
 
 
Valorile de referinţă pentru 
viteza de curgere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a facilita dimensionarea, 

următoarele volume de aer pot fi 

folosite ca valori de referinţă 

pentru sistemul de conducte 

profi-air: 
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După ce conductele de aer ale camerelor individuale (tronsoane de ţeavă) 

au fost dimensionate în funcţie de debitul volumului camerei şi viteza 

debitului, este important să se găsească aşa-numita conductă principală. 

Este baza pentru dimensionarea unităţii de ventilaţie.  

Conducta principală este calea aerului, pentru care se poate preconiza 

cea mai mare pierdere de presiune pe întreaga lungime a ţevii. 

Următoarea formulă poate fi folosită pentru calcul: 

 

 

Conducta principală trebuie să fie determinată pentru alimentarea şi evacuarea aerului. Acest lucru trebuie luat în 

considerare pentru stabilirea punctului de funcţionare a sistemului în capitolul 4.6. 
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. 4.6 Setarea punctului de funcţionare a sistemului                                                         . 
 

Ventilatoarele instalate în unitatea de ventilaţie care generează o presiune pozitivă pe partea de alimentare cu aer şi o 
presiune negativă pe partea de evacuare a aerului lucrează împotriva rezistenţei fluxului sistemului de conducte. Cu cât 
este mai mare debitul de alimentare / evacuare a aerului sau cu cât este mai mare pierderea de presiune a sistemului, cu 
atât mai mare este nivelul de performanţă al ventilatorului. Folosind caracteristica ventilatorului, performanţa acestuia 
poate fi setată în funcţie de debit, iar presiunea creşte. In functie de tipul ventilatorului, caracteristica este diferită. Punctul 
de operare al sistemului, adică intersecţia dintre ţeava de reţea şi caracteristica ventilatorului trebuie să fie în intervalul 
coeficientului maxim al ventilatorului. Caracteristica ventilatorului poate fi găsită în documentaţia producătorului pe 
unitatea de ventilare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notă:   

 

Trebuie evitată supradimensionarea 

performanței ventilatorului, deoarece 

afectează negativ  eficienta energetica 
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. 4.7  Principii                                                                                                                        . 
 
 
. 4.7.1 Utilizarea combinată de şemineuri şi ventilaţie                                                     . 
 

 

În cazul în care un şemineu este utilizat împreună cu un sistem de ventilaţie, se vor respecta unele aspecte de bază. 

Pentru a păstra potenţialul de defectare cât mai redus posibil, se va consulta coşarul regional. 

 

Posibilele defecte/probleme pot fi defectarea unui ventilator de alimentare cu aer, un filtru de aer exterior foarte contaminat 

sau un volum de aer incorect setat. Acest lucru poate genera presiuni negative care rezultă într-o concentraţie periculoasă 

de CO sau CO2  în apropierea şemineului.  

Tipul de şemineu este important pentru tehnologia de siguranţă folosită. Diferenţa se face între şemineu de cameră 

dependent de aer şi şemineu de cameră independent de aer (cu certificat DIBt/standard de produs). 

Şemineu alimentat de aerul interul interior 

Când şemineul este utilizat împreună cu ventilaţia, este necesar un echipament de siguranţă (ex. presiune negativă de 

monitorizare cu certificat DIBt/standard de produs). Dispozitivul de monitorizare a presiunii negative închide sistemul de 

ventilaţie conectat în caz de urgenţă. Se va asigura alimentarea suficientă cu aer de ardere. În general, se recomandă o 

opţiune externă de alimentare cu aer de combustie. 

Şemineu alimentat de aerul interul exterior 

Atunci când se utilizează un şemineu de cameră independent de aer (ex. un coş de fum) cu certificat DIBt/standard de 

produs, nu este necesar niciun echipament de siguranţă. 
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. 4.7.2 Protecţie impotriva incendiilor                                                                                 .  
 
 
Termenul "protecţia împotriva incendiilor" este definit după cum urmează: 

"Protecţia împotriva incendiului cuprinde toate măsurile care împiedică dezvoltarea sau propagarea incendiului şi a 

fumului şi care permit salvarea oamenilor şi a animalelor, precum şi operaţiuni de stingere eficientă a incendiilor." 

Subiectul „protecţia împotriva incendiilor” este foarte cuprinzător, prin urmare, poate fi găsit în multe domenii ale vieţii de zi 

cu zi. Din acest motiv, cerinţele de protecţie împotriva incendiului din Germania sunt strict aplicate într-o multitudine de 

reglementari legale, prevederi şi politici, cum ar fi incendiul şi legislaţia privind incendiile din 16 state federale germane. 

Următoarele regulamente sunt importante în domeniul ventilaţiei: 

■ MLüAR (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie) politica privind modelul sistemului de ventilaţie 

■ LüAR (Lüftungsanlagen-Richtlinie) Politica privind sistemul de ventilaţie 

■ RbLüAR (Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen) politica privind cerinţele de 

protecţie împotriva incendiilor la sistemele de ventilaţie 

■ DIN 4102 comportamentul la foc al materialelor de construcţie şi al partilor componente 

■ DIN 18232 sisteme de control al fumului şi căldurii 

■ VDI 3819 Protecţia împotriva incendiilor în tehnologia de construcţii 

■ MBO reglementări în construcţii (Musterbauordnung) 

■ LBO codul de stat la nivel de construcţii (Landesbauordnung) 
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Tipul măsurilor de protecţie împotriva incendiilor care trebuie luate este determinat in functie de starea clădirii. De 
exemplu, înălţimea clădirii şi numărul unităţilor de utilizare (apartamente independente) sunt factori decisivi. 
Reglementările legate de modelul constructiilor definesc diferite tipuri de clădiri:  
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Informaţii cu privire la instalarea 
conductelor de ventilaţie 
inflamabile în plafoanele din 
beton 

 

 

Conductele de ventilaţie pot fi 

dirijate în afara sau in interiorul 

tavanului din beton. Instalarea 

conductelor în interiorul tavanului 

economiseşte spaţiu şi nu 

afectează construcţia podelei. 

Conducta Profi-air classic este 

foarte potrivită pentru acest scop. 

Conform DIN 4102-2, se vor 

respecta clasele de rezistenţă a 

tavanelor cu componente 

inflamabile, grosimile minime ale 

tavanului în tabelul din dreapta. În 

toate cazurile, se va consulta un 

expert în protecţie împotriva 

incendiului. 

 

 

 

 

 

 

. 4.7.3 Generarea de zgomote şi protecţia împotriva zgomotelor                                    . 
 

Prin instalarea unui sistem de ventilatie controlată  a casei, instalarea şi utilizarea unei unităţi de ventilaţie asociate cu 

acesta, se generează emisii sonore care ajung în clădirea rezidenţială. Zgomotul este cauzat în principal de către 

ventilatoare. Există diferite moduri de transmisie a sunetului. Se face distincţia dintre: 

■ zgomot de conductă, introdus în încăperi prin sistemul de distribuţie conectat la aer 

■ zgomot de la dispozitiv, generat de către unitatea de ventilaţie în încăperea de instalare 

■ sunet de impact, generat de legăturile între unitatea de ventilaţie şi clădire  

 

Ca regulă generală, zgomotul trebuie menţinut la un nivel cât mai scăzut deja la locul de origine. În acest sens, se vor 

respecta următoarele aspecte: 

Minimizarea zgomotului ventilatorului 

■ presiune de ieşire scăzută 

■ amortizor de zgomot direct pe unitate 

Minimizarea zgomotelor cauzate de debit 

■ cea mai favorabilă configuraţie a sistemului de ventilaţie a aerului în ceea ce priveşte debitul de aer (fără margini ascuţite 

în fitinguri/suprafaţă interioara neteda a ţevii) 

Minimizarea sunetului cauzat de impact 

■ sunet de impact la decuplarea dintre unitatea de ventilaţie şi clădire 

■ sunet de impact la decuplarea dintre unitatea de ventilaţie şi sistemul de distribuţie 

Minimizarea zgomotului de telefonie între camere 

■ instalarea în formă de stea a sistemului de distribuţie a aerului 

■ lungime minima a ţevii între colector şi gura de evacuare a aerului de 4 m 

Nivelul presiunii acustice în încăperi 

Nivelul max. de presiune acustică admisibilă pentru măsurile tehnice de ventilaţie conform DIN 4109 este definit după cum 

urmează: 

30 dB(A) - camere de zi/dormitoare 
35 dB(A) - camerele funcţionale/ de instalare 

Valorile cerute conform DIN 4109 sunt totuşi considerate prea mari în viaţa de zi cu zi. Prin urmare, trebuie să se 

urmărească următoarele valori empirice: 

■ camere de zi/dormitoare 25 dB(A) 

■ încăperi funcţionale/de instalare 30 dB(A) 
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. 4.7.4 Filtre şi categorii de filtre                                                                                         . 
 

 

În domeniul ventilatiei controlată a casei, filtrele sunt utilizate pentru a îmbunătăţi calitatea aerului din cameră şi pentru 

protecţia împotriva contaminării sistemului de conducte, schimbătorului de căldură şi ventilatoarelor. Filtrele preinstalate în 

unitate sunt, de obicei, situate în apropierea conductei de aer curat şi a celei pentru aer de evacuare. Instalarea filtrelor 

supapei oferă protecţie suplimentară împotriva contaminării conductelor de evacuare a aerului. 

Filtrele instalate trebuie să fie inspectate la intervale regulate (conform DIN 1946-6 aceasta se face la 6 luni) şi înlocuite, 

dacă este necesar. 
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Implicit, clasele de filtru G4 (evacuare aer) şi F5 sau F7 (aer proaspăt) sunt folosite în domeniul ventilatiei controlate a 

casei. Prin folosirea acestor filtre, pot fi realizate următoarele eficienţe de filtrare: 
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. 5.1 Sistem de conducte                                                                                                      . 
 

. 5.1.1 Informaţii generale                                                                                                    . 
 
 
Sistemul de distribuţie a aerului profi-air este principala componentă a sistemului de ventilaţie. Repartiţia în formă de stea 
distribuie întregul necesar de volum de aer în clădire /apartament de la unitatea de ventilaţie prin intermediul colectoarelor 
la camere individuale. În funcţie de sistemul de conducte, pot fi folosite diferite situaţii de instalare şi pot fi transportate 
diferite volume de aer. Următoarele sisteme sunt disponibile:  

■ profi-air classic NW 63/75/90 

■ profi-air tunnel 
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Experienţa noastră de mulţi ani ca producător de ţevi ondulate şi tehnologia noastră de fabricaţie special dezvoltată 
permite fabricarea conductelor de ventilaţie de cea mai înaltă calitate. Conducta profi-air classic şi profi-air tunnel prezintă 
un strat intern antistatic şi antibacterian. Conductele sunt în plus sigilate cu dopuri de conductă la ambele capete. 

conductele profi-air classic şi profi-air tunnel pot fi combinate folosind fitinguri special proiectate. Sistemul permite 

realizarea tuturor variantelor comune de instalare în funcţie de condiţiile de spaţiu şi de instalare. Instalarea precisă şi 

atentă a sistemului de ţevi, asigurarea unor trasee scurte de conductă, precum si folosirea unor fitinguri cu debit optimizat 

sunt factori importanţi pentru pierderile de presiune scăzută, ceea ce creşte eficienţa sistemului per ansamblu. 

 

Mentiuni importante pentru instalarea tevilor profi-air classic şi profi-air tunnel: 

 

Statica 

În cazul în care ţevile de aer profi-air sunt instalate în plafoane din beton, acest lucru trebuie examinat pentru 

proiectarea construcţiei tavanului. Construcţiile complexe, cum ar fi plafoanele fixate în cruce sau pe distanţe lungi, 

includ zone în care conductele nu pot fi montate. În general, se va consulta inginerul planificator /structural responsabil. 

Configurarea ţevii în zona de izolare sub şapă 

Instalarea conductelor în structura podelei poate reduce capacitatea portantă a şapei. Prin urmare, trebuie respectate 

următoarele distanțe minime pentru configurarea ţevii orizontale în clădirea rezidenţială potrivit "BEB - Bundesverband 

Estrich und Belag": 

■ lăţimea traseului conductelor paralele: max. 30cm 

■ lăţimea suportului între două trasee de conducte care trec una lângă alta: min. 20cm 

■ distanţa de la perete la marginile exterioare ale conductelor sau conductei are rolul de suport 

pentru şapă: min. 20cm în hol / min. 50cm în zona living-ului 
 
 

 
 
În cazul traseului conductelor se vor respecta dimensiunile menţionate mai sus cât mai bine posibil. Pentru aceasta, se 
va folosi configuraţia corespunzătoare de ţeavă. În general, se va consulta planificatorul responsabil sau parchetarul. 
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. 5.1.2 Conductă profi-air clasic                                                                                           . 
 

Sistemul profi-air clasic cuprinde conducta 
profi-air classic şi fitingurile asociate 
acesteia. Ţevile profi-air cu pereţi dubli, 
clasice sunt ţevi din PE ondulat extrem de 
flexibile. Ondularea învelişului garanteaza 
o rigiditate a inelului > 8 kN / m² conform 
EN ISO 9969, în ciuda flexibilităţii sale 
ridicate. În plus, o conexiune neîntreruptă 
între colector şi gura de aerisire poate fi 
realizată fără a necesita fitinguri pe traseul 
conductei, în cele mai multe cazuri. 
Datorită principiului simplu de montare 
prin împingere, care nu necesită scule, 
montarea defectuoasă poate fi redusă la 
minim, iar randamentul de procesare va 
creşte. 

Următoarele elemente de constructie sunt 

potrivite pentru instalarea sistemului 

clasic profi-aer:  

 
Informaţii privind instalarea generală şi conectarea 
 

Se taie conducta profi-air classic la lungimea dorită, utilizând cuţitul profi-air. Dacă utilizaţi un ferăstrău, asiguraţi-vă că 
rumeguşul nu pătrunde în interiorul ţevii. Se montează un inel de etanşare profi-air la fiecare conexiune. Montaţi 
întotdeauna inelul de etanşare profi-air la a doua ondulare, urmând tăietura ţevii. După aceea, împingeţi țeava în fiting; 
ţeava se fixează în nodurile prevăzute şi se stabileşte racordul. 
Limitarea nodurilor limitează adândimea inserţiei.  
 
Important: Evitati secţiunile deschise de ţeavă în timpul perioadei de construcţie; sigilati conductele cu capace profi-aer. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiunile de conducta respective depind de înălţimea structurii şi de 

spaţiul disponibil. Prin urmare, integrarea unui sistem de ventilaţie ar 

trebui considerata deja în stadiile timpurii ale fazei de planificare. 

Vă rugăm găsiti volumele de aer maxime admisibile în capitolul 4.5. 

 

NOTA: 

 

Evitați secțiunile de tuburi deschise 

în perioada  construcției; folositi 

dopuri de capăt pentru etanșeizarea 

tuburilor  



57                              
 

5 Instalare si produse                                                                                 .                                                                                                
 

 

Instalarea şi conectarea în tavanul din beton brut 

Instalarea conductei profi-air classic în tavanul de beton brut 

depinde, în principal, de grosimea tavanului. Plafonul din prefabricat 

folosit mai ales în case pentru o singură familie, are, în general, un 

strat inferior de beton prefabricat de cca. 5cm. Atunci când 

presupunem o grosime medie a tavanului de 18cm, cu un capac 

transparent, de obicei de 5 cm, se ajunge la o zona de instalare de 

cca. 8cm. Ţevile clasice profi-air NW63 şi NW75 pot fi instalate în 

interiorul acestor 8cm între stratul de beton prefabricat şi flanşele 

superioare ale tavanului din prefabricat sau armătura de tensiune de 

încovoiere superioară. Vă recomandăm o grosime a tavanului de 

21cm pentru NW90. 

 

 

 

Instalarea conductelor trebuie evitată în zonele cu cerinţe mai stricte 

privind statica tavanului, cum ar fi grinzile de susţinere /suspendare, 

suporturi sau protecţie. Armături suplimentare de oţel împiedică 

instalarea în aceste zone. 

Conductele profi-air classic trebuie fixate la distanţiere sau armătura 
de oţel la o distanţă de cca.0.5m pentru a preveni balizarea 
conductelor în sus la turnarea betonului. În plus, ţeava profi-air 
trebuie fixată în mod direct, înainte şi după conectare, în cazul 
cuplajelor de conectare şi a canalelor de aerisire. Astfel, se asigură 
în plus, racordul montat prin împingere. Puteţi folosi legături 
obişnuite cu cablu pentru fixarea conductelor. 

 

 

 

 

În cazul în care este posibil, ţevile trebuie să fie dirijate direct în 

plafoanele prefabricate pentru a evita pierderile de presiune în ţeavă. 

Asiguraţi-vă că ţevile nu sunt îndoite şi nu ies în afară, dincolo de 

armătură la trecerea de la traseul orizontal la vertical al acestora 

(pătrunderea tavanului), coturile de 90° profi-air classic pot fi folosite 

în mod opţional aici. 
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Instalarea şi conectarea la partea superioară a tavanului din beton brut sau la nivelul izolaţiei sub şapă 
 

 

Ţevile profi-air classic pot fi instalate, în general, la 

nivelul izolatiei, sub şapă. Înălţimea de instalare în 

podea este decisivă pentru dimensiunea țevii care 

urmează să fie utilizată. Substructura de susţinere 

trebuie să fie suficient de uscată şi trebuie să aibă o 

suprafaţă plană. Evitaţi punctele ridicate sau altele 

similare, care ar putea determina diferenţe în 

grosimea şapei. Toleranţele de înălţime şi panta 

substructurii de susţinere trebuie să respecte DIN 

18202. 

Ţevile profi-air clasic trebuie fixate în podeaua 

goală la o distanţă de 1,5 - 2m. În plus, ţeava 

profi-air trebuie fixată în mod direct, înainte şi după 

racord, în cazul cuplajelor de racord şi a canalelor 

de aerisire. Puteţi folosi o bandă adezivă obişnuită 

perforată pentru fixarea conductelor.  

 

 

Stratul de nivelare este instalat cu termoizolaţie sau izolaţie de 

nivelare cel puţin la înălţimea coroanei conductei instalate 

profi-air classic. Spaţiile deschise care apar datorită distanţelor 

între ţevi trebuie să fie umplute la marginea superioară a 

stratului de nivelare cu încastrarea legată. Acest lucru asigură 

un contact uniform, consecvent cu o izolaţie fonică la impact 

neîntrerupt care urmează să fie aşezată pe întreaga structură 

a pardoselii (DIN 18560). Nu utilizaţi o încastrare nelegată de 

perlite de nisip natural sau concasat.  

 

 

 

 

Garnitura (bariera de umiditate) a izolaţiei fonice la impact 

trebuie să fie formată dintr-o folie PE cu grosime de cel puţin 

0,1mm sau o folie echivalentă, în care îmbinările trebuie să se 

suprapună cel puţin 80 mm (DIN 18560). Îmbinările trebuie să 

fie lipite cu bandă atunci când se utilizează şapă 

auto-nivelantă. Captuşeala corectă a izolaţiei fonice împreuna 

cu benzile de izolaţie de margine, împiedică şapa sau apa de 

amestec să pătrundă în izolaţie. Traseul conductelor şi 

instalarea gurilor de aerisire profi-air classic 90° sunt 

executate astfel cum s-a descris mai sus. 

 

 

Instalarea conductelor pe tavanul din beton brut sau în zona de 

izolare sub şapă impune respectarea tehnologiei de ultimă 

generaţie. 

 

 

Instalarea şi conectarea in tavan 

Punctele de fixare trebuie să aibă o distanţă de 1-1,5 m în cazul în care conductele profi-air classic sunt instalate sub tavan 

sau în plafoane suspendate. 
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Instalarea şi conectarea în perete 

Canalele din pereţi şi încorporarea conductelor profi-air classic în perete, 

influenţează statica peretelui. În acest caz se va respecta standardul de 

zidărie DIN 1053. 

 

Notă:  consultati datele tehnice profi-air clasic  

          Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi 

          găsite în broşura de date tehnice profi-air. 

 

 

 

 

 

. 5.1.3 Fitingurile profi-air classic                                                                                                                                       .  

 

 

gură de aerisire profi-air classic 90° 

 

 

Gura de evacuare 90° profi-air classic poate fi instalată în / deasupra 

tavanului din beton brut şi în perete. Următoarele guri de evacuare 

profi-air classic sunt disponibile în funcţie de dimensiunile racordului de 

ţeavă şi volumul de aer necesar: 

■ 3 x NW63 / DN125 ➔ 2 x NW63 etanşat din fabrică 

■ 2 x NW75 / DN125 ➔ 1 x NW75 etanşat din fabrică 

■ 2 x NW90 / DN125 ➔ 1 x NW90 etanşat din fabrică 

Gura de aerisire profi-air classic 90° pentru aerul de 

alimentare/evacuare (racord supapă DN125) poate fi fixată prin 

intermediul a două urechi de fixare direct in tavanul din prefabricat. În 

prealabil se va face o gaură de bază cu Ø140mm. 

Informaţii privind instalarea generală şi conectarea 

Distanţele/lungimile minime 
trebuie să fie respectate în 
funcţie de utilizare: 

Instalarea şi conectarea 

în şi deasupra tavanului 

din beton brut 
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Instalare si conectare in 
pereti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă:    
La tăierea conexiunii supapei 

luati in considerare  grosimea 
tencuielii peretilor și tavanului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priza de aer DN125 este închisă. După instalare tăiați conexiunea  supapei la 

lungimea necesară. Capătul tăiat servește ca dop pentru a pastra curățenia 

interioară pe perioada construcției. 

 

 

 

Notă:   

consultati datele tehnice profi-air clasic  

Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi găsite în broşura de date tehnice profi-air. 
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 5.1.4 Conductă profi-air tunnel                                . 
 
 
Descriere 

Sistemul profi-air tunnel cuprinde conducta profi-air tunnel și fitingurile asociate acesteia. Conducta din PP cu perete 
dublu ondulat este extrem de flexibilă şi rezistentă la impact. Forma de tunel, aşa-numita "formă de felie de pâine", 
oferă rezistenţă la impact. Înalta flexibilitate a ţevii permite dispunerea gurilor de evacuare profi-air tunnel de 90° cu 
conducte profi-air fără conexiuni în multe aplicaţii. Dacă este necesar, conductele pot fi racordate cu fitinguri profi-air 
tunnel, garnituri inovatoare profi-air şi elemente de conectare. Această componentă are două funcţii: Pe de o parte, 
leagă conductele profi-air tunnel cu racorduri sau fitinguri unele cu altele, pe de altă parte, etanşează racordul fixat. 
Datorită principiului simplu de montare prin împingere, care nu necesită scule, montarea defectuoasă poate fi redusă la 
minim, iar randamentul de procesare va crește. 
 
Următoarele elemente de construcţie se califică pentru instalarea sistemului profi-air tunnel: 
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Informaţii privind instalarea generală și conectarea 

Se taie ţeava profi-air tunnel 

la lungimea dorită, utilizând 

cuțitul profi-air. Se taie ţeava 

perpendicular pe ondulare. 

Se împinge etanşarea 

profi-air tunnel şi se 

conectează elementul în 

ţeavă sau accesoriul 

complet pe ambele părţi şi 

se asigură această 

conexiune utilizând clema 

de montare profi-air tunnel, 

brida profi-air tunnel sau 

clema de fixare profi-air 

tunnel. Asiguraţi elemente 

suplimentare de fixare 

înainte şi după fiecare 

redirecţionare (orizontal / 

vertical) şi fiecare 1,5-2m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 

 

Evitați secțiunile de tuburi 

deschise în perioada  

construcției; folositi dopuri 

de capăt pentru 

etanșeizarea tuburilor  
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Instalarea și conectarea în tavanul din beton brut 

Din cauza lăţimilor, nu recomandăm instalarea conductelor profi-air tunnel în plafoane de beton brute. În plus, tehnica 

de racordare nu este potrivită pentru aplicaţii în beton fără etanşare suplimentară. Sistemul profi-air classic este 

perfect adaptat pentru aceste aplicaţii. 

 

 

Instalarea şi conectarea deasupra tavanului din beton brut sau în nivelul de izolare sub 

şapă  

 

 

Zona de sprijin a ţevii profi-air 

tunnel trebuie să nu conțină 

umflături sau nereguli pentru a 

preveni posibila deteriorare a 

ţevii. Toleranțele de înălțime și 

panta substructurii de susținere 

trebuie să respecte DIN 18202. 

Stratul de nivelare este instalat 

cu termoizolaţie sau izolaţie de 

nivelare cel puţin la înălţimea 

coroanei ţevii instalate profi-air 

classic. Spaţiile deschise care apar datorită distanțelor între țevi trebuie să fie umplute la marginea 

superioară a stratului de nivelare cu încastrarea legată. Acest lucru asigură un contact uniform, 

consecvent cu o izolație fonică la impact neîntrerupt care urmează să fie aşezată pe întreaga 

structură a pardoselii (DIN 18560). 

Nu utilizați o încastrare nelegată de perlite de nisip natural sau concasat. Garnitura (bariera de 

umiditate) a izolației fonice la impact trebuie să fie formată dintr-o folie PE cu grosime de cel puțin 

0,1mm sau o folie echivalentă, în care îmbinările trebuie să se suprapună cel puțin 80mm (DIN 

18560). Îmbinările trebuie să fie lipite cu bandă atunci când se utilizează şapă auto-nivelantă. 

Captuşeala corectă a izolației fonice împreuna cu benzile de izolație de margine împiedică şapa 

sau apa de amestec să pătrundă în izolație. 
 
Instalarea și conectarea în tavan 

 
În cazul în care conductele profi-air tunnel sunt instalate sub tavan sau în plafoane suspendate, vă recomandăm să 
utilizaţi ţevi cu lungime dreaptă concepute special pentru acest scop. Rigiditatea sporită şi stabilitatea dimensională a 
conductelor cu lungime dreaptă facilitează instalarea. Punctele de fixare trebuie să fie distanțate 1-1,5m.  

Instalarea și conectarea în perete 

 
Canalele din pereţi şi încorporarea conductelor profi-air tunnel în perete, 
influenţează statica peretelui. În acest caz se va respecta standardul de 
zidărie DIN 1053. 
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. 5.1.5 fitinguri profi-air tunnel                                                                                             . 

guri de aerisire profi-air tunnel pentru supape 

Gura de aerisire profi-air 90° poate fi instalată pe partea de sus a tavanului din beton brut 

ca gură de aerisire în tavan, şi în perete ca gură de aerisire de perete. Următoarele guri de 

aerisire profi-air tunnel sunt disponibile: 

■ gură de aerisire profi-air tunnel 90° pentru supape  ➔ 2 x tunnel, 1 x DN125 

■ gură de aerisire profi-air tunnel 90° pentru supape  ➔ 1 x tunnel, 1 x DN125 

■ gură de aerisire profi-air tunnel dreaptă pentru supape ➔ 1 x tunnel, 1 x DN125 

gurile de aerisire profi-air tunnel 90° prezintă urechi de fixare pe podea sau perete. 

 

 
Informaţii privind instalarea generală și conectarea 

Distanţele/lungimile minime trebuie respectate în funcţie de utilizare. 

Instalarea și conectarea la partea superioară a tavanului din beton brut sau în nivelul izolaţiei sub şapă 

 

Gura de aerisire profi-air tunnel 90° pentru alimentare/evacuare aer (racord supapă DN125) poate fi fixată prin 

intermediul a două urechi de 

fixare direct pe tavanul din 

prefabricat. În prealabil se va face 

o gaură de bază cu Ø140mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalarea și conectarea în 
tavan 
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gura de aerisire profi-tunnel 90° pentru grilaje profi-air 

 
Gura de aerisire profi-air tunnel 90° pentru grilajele profi-air poate fi instalată 
pe partea de sus a tavanului din beton brut ca gură de aerisire de podea şi în 
perete ca gură de aerisire de perete. 
În interiorul gurii de aerisire se află un miez de polistiren pentru stabilizarea 
casetei în timpul turnării şapei. Eliminaţi acest miez, înainte de instalarea 
finală. Gurile de aerisire profi-air tunnel 90° prezintă urechi de fixare pe 
podea sau perete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informaţii privind instalarea generală și conectarea 

Distanţele/lungimile minime trebuie respectate în funcţie de utilizare. 
Important: Caseta trebuie închisa în timpul fazei de construcţie. Deschideti gura de aerisire la conexiunea grilajului înainte 

de instalarea finala. Observati grosimea tencuielii si a pardoselii.  
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adaptor rotativ profi-air tunnel 

Adaptorul rotativ profi-air tunnel este folosit pentru rotaţii axiale de 180° ale ţevii. 

 

 

 Instalare şi racordare 

Instalaţi adaptorul rotativ 
folosind garnitura profi-air şi 
elementul de legătură. Folosiţi o 
bridă de montare profi-air tunnel 
sau clemă de fixare profi-air 
tunnel pentru susţinerea 
racordului după conectarea cu 
succes a pieselor.  
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. 5.1.6 supape cu scaun plat profi-air / gura de aerisire de perete / grilaj de ventilare  . 
 
 
Descriere 

supapele profi-air pot fi folosite ca supape de perete şi tavan. Supapele 

cu aer de alimentare şi evacuare sunt realizate din metal, supapa pentru 

aer de alimentare /evacuare este disponibilă în plastic. Supapele sunt 

fixate prin ajustarea discurilor rotative. Se vor respecta diferite curbe de 

setare în funcţie de supapă. Supapele profi-air pot fi furnizate cu filtrul 

profi-air (filtru de unică folosinţă) pentru supapele de aerisire, dacă este 

necesar. Diametrul de conectare a supapelor este de 125mm şi astfel pot 

fi adaptate la toate gurile de aerisire comune. 

Grătarul de alimentare şi extracţie de aer profi-air este dotat cu un filtru de 

metal expandat implicit care separă resturile şi uleiurile din aer şi, prin 

urmare, este potrivit în special pentru utilizarea în bucătării. Filtrul poate fi 

curățat. 

 

Important: Recomandăm să utilizaţi filtre în zona de evacuare a aerului 

pentru a evita deteriorarea sistemului de conducte.  

 

 

Tabelul următor prezintă tipul de aplicare a diferitelor supape profi-air: 
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Instalare şi racordare 

Instalarea pe tavan şi perete pentru supapa de extracţie profi-air (metal), supapa de alimentare profi-air (metal) 

 

Împingeţi cadrul metalic de instalare a 
supapei în gura de aerisire şi fixaţi-l de 
tavan sau perete utilizând şuruburi. 
Inelul de etanşare integrat în cadrul 
metalic de instalare etanşează racordul. 
Integrati supapa profi-air  în cadrul 
metalic de instalare printr-o rotaţie de 
360°. 

filtrele profi-air trebuie montate în 
supapa înainte de conectarea supapei 
la cadrul metalic de instalare. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalarea în tavan şi perete a supapei 
de alimentare şi extragere de aer 
profi-air (plastic) 

Împingeţi supapa din plastic profi-air de 
alimentare şi extragere aer (plastic) în gura 
de aerisire fără cadrul suplimentar de 
instalare. 

Clemele integrate stabilesc o conexiune 
sigură între supapă și gura de aerisire. 
Instalaţi filtrul profi-air astfel cum este 
descris anterior. 

Grilaj de perete pentru alimentare şi 
extragere aer profi-air 

Grilajul de perete pentru furnizare şi 
extragere aer profi-air va fi întotdeauna 
folosit în bucătării. Împingeţi alimentarea 
prin perete direct în orificiu şi fixaţi-o 
 
 

de perete folosind şuruburi. Apăsaţi 
placa de acoperire. Reglaţi supapa 
folosind două orificii în formă de stea. 

 

 

 
 
Grilajul profi-air pentru alimentare şi extragere de aer prezintă un cadrul de instalare integrat şi este format 
dintr-o singură componentă. Gulerele de fixare în exteriorul grătarului profi-air de alimentare şi extragere de 
aer se fixează în conductă la instalarea grilajului şi asigură astfel legătura. Instalarea în podea şi perete  
pentru grilajul profi-air de alimentare şi extragere de aer
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Informaţii generale privind intretinerea filtrului 
 
 
Filtru profi-air pentru supape (filtrul de unică folosinţă)  
 

Filtrele trebuie verificate în mod regulat să nu prezinte urme de contaminare, cel puțin la fiecare 6 luni, şi 
înlocuite, dacă este necesar.  
Filtrele pot fi eliminate în gunoiul menajer. Intervalul de control depinde de utilizarea încăperii, poate fi mai 
scurt în anumite cazuri. 
 
filtru de metal expandat profi-air  
 

Verificaţi cu regularitate filtrul de metal expandat să nu prezinte urme de contaminare, cel puțin la fiecare 6 
luni şi înlocuiţi-l, dacă este necesar. 
Acesta poate fi curăţat în mașina de spălat sau de mână cu agenţi de curăţare obişnuiţi (care dizolvă 
grăsimea). Intervalul de control depinde de utilizarea încăperii, poate fi mai scurt în anumite cazuri. 
 

. 5.2  Colector                                                                                                                         .  
 
. 5.2.1 Informații generale                                                                                                    . 
Colectorul profi-air classic plus şi colectorul plat profi-air tunnel/oval serveşte pentru distribuirea sau colectarea 
conductelor de ventilaţie individuale şi pentru conectarea directă la unitatea de ventilaţie. Ambele colectoare pot fi 
conectate cu ţeava profi-air classic şi profi-air tunnel. Legătura dintre colector şi aparat este stabilită folosind ţeava ISO 
sau conductă ovală. 

. 5.2.2 colector profi-air classic plus                                                 .  

Descriere 

colectorul este fabricat din oţel zincat şi are o căptuşeală 
fonoabsorbantă. Dispunerea gurilor de aerisire a colectorului 
permite folosirea simultană la 90°. Două deschideri laterale de 
inspecţie care pot fi deschise fără instrumente, permit accesul 
uşor pentru inspecţie sau curăţare. 

colectorul profi-air classic plus poate fi folosit ca un colector de 
alimentare şi evacuare de aer şi este disponibil în trei variante. 

■ colector profi-air classic plus   5-căi DN 160 
■ colector profi-air classic plus   10-căi DN 160      
■ colector profi-air classic plus   15-căi DN 180    
 
 
 
 

colectorul cu 15 căi trebuie furnizat cu o gură de aerisire DN 180 graţie volumului de aer crescut. colectorul poate fi conectată 
folosind conducta profi-air ISO pre-izolată cu dimensiuni DN 160 şi DN 180. De asemenea, opţional pot fi folosite şi alte 
produse comune. 
Toate deschiderile colectorului sunt sigilate din fabrică din motive de igienă. 
Deschideţi-le chiar înainte de conectarea conductelor de ventilaţie pentru a reduce contaminarea cât mai mult posibil. 
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Instalare şi racordare 

Montaţi colectorul profi-air classic plus pe perete sau tavan folosind suportul de montaj inclus. Sunt 
posibile următoarele situaţii de montare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Colectorul trebuie 

închis în timpul instalării. 

 

 

 

 

 

 

Conectaţi colectorul profi-air classic folosind elementul de cuplare al colectorului profi-air. Datorită 

cuplării de tip baionetă, cuplarea colectorului poate fi folosită pentru colectoarele profi-air classic. 

Aceasta diferă din cauza racordării conductei profi-air classic în dim. 63/75 şi 90. Cuplarea racordului 

colectorului profi-air este instalată după cum urmează: 
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Conducte de diferite dimensiuni pot fi 
racordate la colector. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Notă: Conexiunile maxime ale gurilor de aerisire ale colectorului depind de volumul de aer maxim. 
Volumul maxim de aer pentru variantele de colector este definit după cum urmează: 
 

colector profi-air classic plus   5-căi DN 160 ➔ 225m³/h 

colector profi-air classic plus   10-căi DN 160160 ➔ 360m³/h 

colector profi-air classic plus   15-căi DN 180 ➔ 450m³/h 
 

Notă:   

consultati datele tehnice profi-air clasic  

Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi găsite în broşura de date tehnice profi-air. 
 
 

. Caracteristici speciale/accesorii:                                                                                               .  
 
regulator/ amplificator de flux de aer constant profi-air classic  
 
Descriere 
 

Diferitele condiţii ale debitului într-o reţea de conducte pot conduce 
la fluctuaţii ale debitului volumetric. Reglarea debitului de aer la 
valorile calculate conform standardului asigură igiena, garantează 
confortul şi limitează costurile de exploatare. Pentru a asigura acest 
lucru, în afară de procesul de ajustare obişnuit al unui sistem, 
regulatorul de debit de aer constant profi-air poate fi inclus opţional 
în colectorul profi-air classic plus. 
Regulatorul constant de debit de aer profi-air classic limitează în 
mod automat debitul volumetric în conductele de aer. Acest lucru se 
realizează fără asistență electronică sau pneumatică. Regulatorul 
debitului de aer constant profi-air, o componentă dinamică, 
reacţionează la condiţiile în schimbare din cadrul sistemului fără a 
necesita asistenţa operatorului. 
Amplificatorul profi-air classic este necesar doar cu opţiunea de 
ventilaţie intensivă. Amplificatorul trebuie instalat în acelaşi mod ca 
şi regulatorul de debit constant profi-air classic. 
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Funcţionalitate - regulator de debit de aer constant    

  
Membrana de silicon activă este contractată în formă de 
clepsidra când regulatorul debitului de aer constant este 
în poziţie de nefuncţionare. Datorită diferenţelor de 
presiune, această membrană se măreşte odată cu 
creşterea debitului volumetric şi deţine astfel un debit 
volumetric constant, independent de fluctuaţiile presiunii, 
într-o gamă de presiune între 50 şi 200 Pa. 
 
Mărirea sau micşorarea presiunii la membrană are loc 
prin două găuri de trecere la regulatorul debitului de aer 
constant. Ambele găuri de trecere trebuie să fie 
alimentate cu aer fără impedanţe pentru a permite acest 
proces de ajustare. Acest lucru va fi luat în considerare în 
timpul instalării. Durata minimă de viaţă a membranei 
este 20 de ani în aer normal, non-coroziv. 
 
 
 
Funcţionalitate – amplificator 

  
Amplificatorul profi-air classic funcţionează diferit faţă de 
regulatorul de debit constant profi-air classic. Amplificatorul 
profi-air include o folie de plastic împinsă înapoi cu o presiune 
crescută. Astfel, secţiunea transversală liberă creşte. 
Dacă sistemul este comutat la ventilaţie intensivă (creşterea 
debitului volumetric şi a presiunii), debitul volumetric din 
regulatorul de debit de aer constant creşte minim, în timp ce 
partea cea mai mare a ventilatiei intensive este asigurată prin 
elemente de auto-intensificare. 
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Utilizarea regulatorului de debit de aer constant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizarea 1: 

Conform DIN 1946/6, sistemul de ventilație trebuie 

să poată realiza toate cele 4 etape ale ventilaţie, 

inclusiv ventilatia intensiva. 

 

Notă: Atunci când se utilizează amplificatorul, 

debitul de aer se ajusta din supapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea 2: 

Sistemul de ventilaţie nu trebuie să fie capabil să 

asigure o ventilaţie intensivă. Dacă opţiunea 

"ventilaţie intensivă" nu este obligatorie, nu este 

nevoie de niciun amplificator. Regulatorul de debit 

de aer constant profi-air limitează volumele de aer 

maxime necesare. 
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Instalarea regulatorului de debit de aer 
constant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Regulatorul de flux de aer constant profi-air poate fi montat atât orizontal cât şi vertical. 
 
 
Întreţinerea regulatorului de debit de aer 
constant  

 
Funcţionalitatea regulatorului de debit de 
aer constant profi-air nu este limitata de 
posibile contaminări şi întreţinerea nu este 
deci obligatorie. 
Dacă doriţi să curăţaţi regulatorul de debit 
de aer constant, oricum, vă rugăm să va 
asiguraţi că nu patrund lichide in interior, 
prin deschiderile corpului din plastic. Ideal ar 
fi sa sigilati deschiderile cu banda, înainte 
de curăţare.
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5.2.3 conducta plată profi-air tunnel/profi-air Ovalkanal 

Descriere 

 

Conducta plată profi-air tunnel/profi-air Ovalkanal este integral 
fabricată din plastic şi poate fi deschisă pentru inspecţie prin 
deşurubarea celor şase şuruburi. Următoarele sisteme de ţevi pot fi 
racordate la colector: 

■ profi-air Ovalkanal 2 x 163 x 68mm pentru conectarea colectorului 
la unitatea de ventilaţie 

■ conducta profi-air tunnel 5 x 132 x 52mm pentru conectarea 
colectorului la unitatea de ventilaţie 

Toate deschiderile colectorului sunt sigilate din fabrică din motive de 
igienă. Deschideţi-le chiar înainte de conectarea conductelor de 
ventilaţie pentru a reduce contaminarea cât mai mult posibil. 
 
 
 
Instalarea şi conectarea colectorului plat profi-air tunnel/profi-air Ovalkanal 
 
Colectorul profi-air tunnel/Ovalkanal poate fi instalat atât în perete cât și pe tavan. Înălțimea sa redusă permite instalarea 
colectorului într-un plafon suspendat și / sau în etaje individuale. Fixați colectorul folosind cele patru console integrate de 
fixare. 
 
Notă: Asigurați-vă întotdeauna ca deschiderea de inspecție sa fie accesibilă. Distribuitorul plat profil-air tunnel / profi-air 
Ovalkanal poate fi instalat individual sau dublat (2 distribuitoare plate profil-air tunnel / profi-air Ovalkanal, paralel). 
Respectați valoarile maxime din schiță: 
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În funcție de racordurile cu cotul sau 
conducta profi-air tunnel, se vor 
respecta distanțele minime dintre 
colectoare. Vă recomandăm 
următoarele distanțe minime în funcție 
de tipul de racord: 

■ Distanţă minimă 

cot profi-air tunnel 90° 
- racord pe o parte - »  30cm 

- racord pe ambele părţi - »  60cm 

■ Distanţă minimă 
conducta profi-air tunnel 132x52 
îndoit: 
- racord pe o parte - »  45cm 
- racord pe ambele părţi - »  90cm 

Instalare și conectare profi-air 
Ovalkanal 
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Instalare și conectare conductă profi-air 
tunnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă:   

consultati datele tehnice profi-air clasic  

Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi găsite în broşura de date tehnice profi-air. 

 
 

. Caracteristici speciale / accesorii:                                                                                        . 
 
restrictor debit de aer profi-air tunnel 
 
Descriere 

 
Restrictorul debitului de aer profi-air tunnel limitează volumul maxim de aer 
la gura de aerisire a supapei. Acesta este un element care se introduce în 
gura de aerisire de dim. 132 x 52mm a colectorului plat profi-air tunnel. 
Utilizarea gurii de aerisire profi-air tunnel 90° pentru grilajele de acoperire 
necesită un restrictor al debitului de aer profi-air, gura de aerisire profi-air 
tunnel 90° pentru supape nu necesită acest lucru. Aici, volumul de aer 
poate fi ajustat de la supapă în mod obişnuit. 
 
Funcţionalitate  

 
Restrictorul de debit de aer profi-air se bazează pe principiul secţiunilor 
transversale libere. 
Schema de pierdere a presiunii (date tehnice profi-air) determină cât de 
multe secţiuni trebuie să fie defalcate din restrictorul debitului de aer 
profi-air. Cu cât sunt eliminate mai multe secţiuni, cu atât mai mare este 
secţiunea transversală liberă. Secțiunea transversală liberă şi debitul 
volumetric necesar duc la pierderea de presiune preconizată. 
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Instalare şi racordare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulatorul de debit de aer profi-air 
tunnel este întotdeauna introdus în 
garnitura profi-air şi elementul de 
racordare. Acest lucru permite 
regulatorului de debit de aer profi-air 
să fie instalat nu numai în colector, ci 
şi în gura de aerisire profi-air 90°. 
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.5.2 Racordarea colectorului                                                                                               . 
 

. 5.3.1 Informații generale                                                                                                    . 
 
Racordurile colectorului profi-air sunt stabilite folosind sistemul de ţevi profi-air iso sau sistemului profi-air Ovalkanal. 
Selectaţi unul din cele două sisteme în funcţie de colectorul utilizat. Ambele sisteme pot fi combinate între ele. 

 
 
. 5.3.2 conducta profi-air Iso                                                                                                . 
 
Descriere  
Sistemul de conducte profi-air Iso fabricat din PPE conectează colectorul profi-air 
classic plus la unitatea de ventilaţie profi-air touch şi serveşte ca ţeavă pentru aer 
proaspăt şi de extracţie. Proprietăţile izolatoare ale PPE evită defectele de condens, 
în special în conducta de aer proaspăt şi de extracţie în funcţie de temperatura 
exterioară. Următoarele componente sunt disponibile: 

■ conductă profi-air Iso DN 160 şi DN 180 

■ cot de conductă profi-air Iso 90° DN 160 şi DN 180 

■ cuplaj conductă profi-air Iso DN 160 şi DN 180 
■ reductor conductă profi-air Iso DN 180/ DN 160 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalare şi racordare 
 
 

Precizia de montare a componentelor individuale 
garantează racorduri etanşe, fără elemente 
suplimentare de etanşare. conductele profi-air Iso 
sunt stabile dimensional până la o lungime de 2 m, 
adică nu au nevoie de alte elemente de fixare 
suplimentare de perete/plafon. Utilizaţi elemente de 
fixare de perete/plafon la propria discreţie pentru 
lungimi de peste 2m. În acest scop pot fi folosite 
cleme obişnuite pentru ţeava de ventilaţie sau cleme 
de conducte DN160 / DN180. 
 
 
 
 
 
 
 

Notă:   

consultati datele tehnice profi-air clasic  

Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi găsite în broşura de date tehnice profi-air. 
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. 5.3.2 conducta profi-air oval                                                                                                . 

Descriere 

Sistemul profi-air Ovalkanal fabricat din ABS/PE este utilizat pentru a 
conecta colectorul profi-air tunnel/profi-air Ovalkana de unitatea de ventilaţie 
profi-air touch. 

Următoarele componente sunt disponibile: 

■ adaptor profi-air Ovalkanal DN 160 
■ adaptor profi-air Ovalkanal DN 125 
■ conductă profi-air Ovalkanal 163 x 68mm 
■ cot profi-air Ovalkanal 90° vertical / orizontal 
■ garnitură şi element de racordare profi-air Ovalkanal 
 
 

Suprafaţa interioară netedă şi componentele pentru debitul optimizat permit 
pierderi de foarte joasă presiune în sistemul profi-air Ovalkanal. Înălțimea 
maximă a sistemului de conducta profi-air oval de 68mm permite montarea 
chiar şi în spaţii foarte înguste, cum ar fi tavane suspendate. 
Garnitura profi-air şi elementul de racordare asigură un racord etanş graţie 
garniturii perfect adaptate atât între fitinguri cât şi cu colectorul profi-air 
tunnel. Urechile de prindere pre-integrate la garnitura profi-air şi elementul 
de racordare permit fixarea cu uşurinţă a sistemului de perete sau tavan. 
 
Notă: Nu este permisă montarea fara protectie în sape / beton. Atunci când montati in sape / beton în beton gol, asigurați 

protecția la sarcina / șoc. 
 
 
Instalare şi racordare 

Consultaţi capitolul 5.2.3 
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. 5.4 conducte de aer proaspat / extractie                                                                                            . 
 
 

. 5.4.1 Informatii generale                                                                                                    . 
 
 

Aerul proaspăt /de extracţie poate fi adus şi extras afară din clădire în modalităţi diferite. În funcţie de situaţia de instalare 
şi cerinţele optice ale clientului, acest lucru se poate face cu un grilaj de perete exterior profi-air sau capac de acoperiş 
profi-air. 
În general, asiguraţi-vă că ţeava pentru aer proaspăt / de extracţie este izolata pentru a evita condensul. 

 
 
 
. 5.4.2 Grilaj de perete exterior                                                                                              . 
 
Descriere 

 
Grilajul de perete extern din inox profi-air este conectat la conducta de aer 
proaspăt/de extracţie şi, în general, este situat în afara clădirii. 
Utilizarea grilajului exterior de perete previne pătrunderea paraziţilor în conducta 
de aer proaspăt/de extracţie. În plus, debitul de aer extras este îndreptat spre 
dreapta/stânga şi în jos, lucru care previne afectarea curentului de aer datorită 
extracţiei directe. 
Grilajul de perete exterior profi-air poate fi folosit universal ca şi grilaj de aer 
proaspăt/de extracţie şi este disponibil în următoarele dimensiuni de racordare: 

■ grilaj de perete exterior profi-air DN 160 

■ grilaj de perete exterior profi-air DN 180 

Instalare şi racordare 
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Notă:  Grilajul profi-air de perete exterior trebuie să fie accesibil și debitul de aer proaspăt și cel extras nu trebuie să sa se 
amestece. Pentru a împiedica amestecarea aerului proaspăt și cel extras urmati instructiunile din schema precedenta. În 
mod ideal, grilajele se instalează pe fațada de nord și est a clădirii. 
Trebuie să fim atenți la vecinătății și la camere ce necesita o liniște sporită din care cauză la nevoie se vor monta 
atenoatoare de zgomot.   
Tubulatura de aer proaspăt și de extracție trebuie să fie izolate. Recomandăm tubulatura profesională profi-air Iso. 
 

Notă:   

consultati datele tehnice profi-air clasic  

Dimensiunile, greutatea şi diagramele de pierdere a presiunii pot fi găsite în broşura de date tehnice profi-air. 

 
. 5.4.3 sistem priza de aer pentru acooperis pentru aer proaspat / extractie                . 
 
Descriere 

 
Capacul de acoperiş profi-air este necesar dacă aerul proaspăt /de extracţie este 
furnizat şi extras prin acoperiş. 
Următoarele componente din gama de produse profi-air sunt disponibile în acest 
scop: 

■ capacul de protecţie pentru acoperiş profi-air 
■ ţigle de plumb profi-air 
■ ţiglă de metal profi-air pentru acoperişuri plate 

Selectaţi ţigla de acoperiş profi-air corespunzătoare în funcţie de panta 
acoperişului. Capacul de protecţie pe acoperiş profi-air este izolat şi poate fi 
inserat universal în ţigla metalică pentru acoperişuri plate sau ţigle de plumb. 

Instalare şi racordare 

Instrucţiuni de instalare 

Selectaţi produsele respective necesare în funcţie de structura/panta acoperişului. Ţigla metalică pentru acoperişuri plate 
sau ţigla din plumb trebuie acoperită în conformitate cu reglementările şi standardele relevante înainte de instalarea 
capacului de protecţie pe acoperiş. Inseraţi 
capacul de protecţie pe acoperiş în ţigla 
metalică pentru acoperişuri plate sau ţigla de 
plumb de mai sus 

şi ajustaţi-l vertical. Asiguraţi-vă că brăţara de 
protecţie împotriva ploii a capacului de 
protecţie pe acoperiş se suprapune cu brăţara 
ţiglei metalice pentru acoperişuri plate sau ţigla 
de plumb. Fixaţi capacul acoperişului la fata 
locului, sub structura acoperişului. Sigilaţi în 
mod corespunzător toate elementele de 
penetrare ale acoperişului pe anveloparea 
clădirii. 

Stabiliti racordul între capacul de pe acoperiş 
şi conducta Iso folosind cuplarea PPE incluse 
în domeniul de livrare (capacul de protecţie 
pentru acoperiş DN160) sau cuplajul de 
cauciuc (capacul de protecţie pentru acoperiş 
DN180). 

 

Notă:   

Excepție face priza de aer de acoperiș DN 180. 
Împingenți cupla de cauciuc peste partea inferioară a priza de aer de acoperiș. Apoi introduceți cuplajul de cauciuc instalat 
în cuplajul EPW NW180 și conectați-l la tubul ISO DN 180
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Notă:  Canalele de aer proaspăt și de evacuare trebuie izolate. Vă recomandăm să folosiți tub profi-air Iso. 

            Alternativ, conexiunea poate fi realizată cu tubulatura metalică care trebuie etanș termoizolate. Instalarea 
            sistemului de alimentare de aer prin acoperis trebuie corelat cu executantul acoperisului pentru a evita eventualele 
            defecte de etanșare. 
 
 
 

.5.5 Unitati de ventilatie profi-air 250 / 400 touch                                                                    . 
 

.5.5.1 Informații generale                                                                                                    .                                                                                                     
 
 
 

Unităţile de ventilaţie din seria profi-air fabricate de 
FRÄNKISCHE sunt o componentă importantă a unui 
sistem de ventilaţie controlată a casei. Acestea oferă 
camerelor aerul proaspăt necesar şi elimină aerul de 
extracţie. Folosind schimbătorul de căldură integrat din 
plastic, aceste unităţi de ventilaţie generează un transfer 
termic ridicat. Alimentarea cu aer este încălzită aproape 
la temperatura camerei chiar şi în timpul temperaturii 
exterioare scăzute de aproximativ 0° C. Toate unităţile 
de ventilaţie din seria profi-air sunt echipate cu clapete 
de deviatie pentru a evita încălzirea nedorită a aerului 
exterior în perioadele de tranziţie. 
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.5.5.2 Aplicatii                                                                                                                       .                                                                                                     
 

Unităţile de ventilaţie profi-air 250 touch şi profi-air 400 touch au fost proiectate pentru utilizarea în locuinţe unifamiliale şi 
pentru mai multe familii. 

■ profi-air 250 touch    ➔  zonă ventilată până la 250 m² 

■ profi-air 400 touch    ➔  zonă ventilată până la 400 m² 

 
 
.5.5.3 Optiunile de racordare la unitatile de ventilatie profi-air touch                             ..                                                                                                     

■ Conectarea unui laptop / PC-ul şi router WLAN prin 
interfaţa RJ45 

■ Conectarea la o cutie cu senzor-mecanism de acţionare (a 
se vedea accesorii) prin intermediul fişei CAN bus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.5.5.4 Protectia la inghet la unitatile de ventilatie profi-air touch                                      ..                                                                                                     
 
Strategii generale de protectie la îngheţ la unităţile de ventilaţie profi-air touch 

 
Funcţia anti-îngheţ este eliberată, atât cu şi fără preîncălzitor, de la o temperatură a aerului exterior ≤ 0° C. Rezultatul de la 
măsurarea continuă şi monitorizarea temperaturii aerului formează baza algoritmilor de calcul ai comenzii profi-air touch. 
 
Protectie la îngheţ fără element de pre-încălzire 

 
Scăderea sub proporţionalităţile calculate conduce la închiderea ventilatorului aerului de alimentare. Alimentarea 
ventilatorului cu aer se comută automat, după un timp limită definit, iar procesul de măsurare și de monitorizare începe din 
nou. Atunci când se utilizează un şemineu dependent de aer în clădire, nu se poate folosi acest tip de anti-îngheţ. În acest 
caz, trebuie inclus un element de pre-încălzire. 
 
Protectie la îngheţ cu element de pre-încălzire  

 
Scăderea sub proporţionalităţile calculate conduce la eliberarea elementului de pre-încălzire; un contact de eliberare 
porneşte elementul de încălzire la fata locului (ex. element de încălzire electronic, element de încălzire a apei sărate). 
Pornirea sau oprirea momentului este controlată prin temperatura aerului de alimentare. 
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.5.5.5 Racordarea sifonului de condens al unitatii profi-air touch                                    ..                                                                                                     

 

Condensul se dezvoltă în schimbătorul de căldură de la profi-air touch din cauza recuperării de căldură. Această apă 
acumulată este evacuată din dispozitiv în mod controlat printr-o gură de evacuare a consensului. Gura de evacuare a 
condensului se află în partea de jos a dispozitivului. Conectaţi un sifon on-site la conectorul 5/4" cu MT. Sifonul 
minimizează transferul mirosurilor din canalizare şi împiedică aparatul să extragă aerul extern. 
Condensul trebuie deversat în canalele de scurgere prin drenaj liber printr-un sifon suplimentar care va fi instalat la faţa 
locului. 
Deoarece garnitura de apă a unui sifon obişnuit se poate usca, recomandăm folosirea unui sifon fără apă sau cu bilă. 
Sifonul cu bilă este disponibil ca accesoriu. 
 
Instalare si conectare 

 
 
 
 
 
 
 
Notă: Sifonul se montează dupa ce s-a montat aparatul 
pe perete 

 
 
 
 
 
.5.5.6 Setarea optiunilor de de comenzi profi-air touch                                                  ..       
 
 
Notă:  consultati manualul operational profi-air touch 250/400  

 
 
.5.5.7 Accesorii                                                                                                                           ..                                                                                                     
                                                                                         
 
 
Montare pe perete a accesoriilor pentru profi-air 250/400 touch 
 
"Setul de montare pe perete" este folosit pentru fixarea decuplărilor 
aparatelor de ventilaţie profi-air 250 touch şi profi-air 400 touch pe un 
perete stabil. O şină de montare este fixată pe aparat şi una pe perete. 
Cele două tampoane de cauciuc incluse şi glisate pe marginea de 
protecţie la şina de fixare asigură o decuplare de pe clădire. 
Tampoanele de cauciuc trebuie să fie înşurubate pe placa de bază a 
unităţii de ventilaţie pe partea din spate. 
Aparatul poate fi ajustat folosind gauri lungi în şina de fixare pe perete şi 
tampoane de cauciuc reglabile. 
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Instalarea şi racordarea setului de montare pe perete profi-air
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set de montare pe podea pentru profi-air 250/400 touch 
 

"Setul de montare pe podea" este folosit pentru configurarea decuplărilor 
unităţilor de ventilaţie profi-air 250 touch şi profi-air 400 touch. Cele două 
suporturi pe podea sunt prinse în şuruburi de placa de bază a unităţii de 
ventilaţie. Cele patru tampoane de cauciuc incluse trebuie să fie înşurubate pe 
suporţii de podea şi trebuie să asigure o configurare decuplată. 
 
 

Notă: Sifonul se montează dupa ce s-au montat picioarele aparatului 
 
 
set de conectare profi-air 250 touch (Iso sau conductă spirală)  

 
Setul de racordare profi-air 250 touch include patru duze duble DN 160 incl. 
garniturile. Aceste duze duble stabilesc racordul dintre dispozitivul de ventilaţie 
(racord aer proaspăt, de extracţie, evacuare şi alimentare) şi sistemul de 
conducte selectat (conductă profi-air Iso şi ţevă spirală). Garnitura asigură un 
racord etanş la sistemul de conducte. 
 
set de conectare profi-air 400 touch (conductă spirală) 

 
Setul de racordare profi-air 400 touch pentru conducte spirale include patru 
duze duble DN 180 incl. garniturile. 
Aceste duze duble stabilesc racordul dintre racordul dispozitivului de ventilaţie 
(racord aer proaspăt, de extracţie, evacuare şi alimentare) şi sistemul de 
conducte selectat cu ţeavă spirală. Garnitura asigură un racord etanş la  
 
 
Sistemul de conducte. 
Instalare şi racordare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
set de conectare profi-air 400 touch (conductă Iso) 

 
Setul de racordare profi-air 400 touch include două accesorii adaptor PPE care sunt 
ataşate la unitatea de ventilaţie. Prin urmare, distanţa conectorului extins permite 
racordarea conductei profi-air iso DN 180. Legătura dintre accesoriul adaptor şi 
conducta profi-air Iso este stabilită utilizând cuplajele de conductă ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
Instalare şi racordare 
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amortizor de zgomot Profi-air  
 
 

Amortizorul de zgomot profi-aer este utilizat pentru a minimiza sunetul 
din aer creat de ventilatoarele instalate în unitatea de ventilaţie. 
Acesta se compune din două conducte flexibile din aluminiu şi un 
pachet de amoritizare a sunetului din vată minerală cu răşină sintetică. 
Design-ul face ca amortizorul de zgomot să fie foarte flexibil şi să 
permită coturi de 90°. 
Garniturile la racordurile amortizorului de zgomot asigură un racord 
etanş la ţevile profi-air iso şi ţevile în spirală. Vă recomandăm 
instalarea a două amortizoare de zgomot pentru unităţile de ventilație 
profi-air touch (1 x alimentare cu aer, 1 x evacuare aer). 
În cazul în care grilajul pentru aer proaspăt sau aer extras este situat 
foarte aproape de o cameră care necesită protecţie la zgomot (ex. 
dormitor) sau de spaţiile învecinate, se pot instala două amortizoare 
de zgomot suplimentare (1 x aer proaspăt, 1 x extracţie de aer). 
 
  

         ■ profi-air 250 touch ➔ amortizor de sunet DN 160 

     ■ profi-air 400 touch ➔ amortizor de sunet DN 180  
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cutie montaj electric profi-air senzor 
cutie montaj electric profi-air senzor - element de racordare pentru 
urmatoarele extinderi opţionale la profi-air touch:  
  

 ■ comutator de oprire 

 ■ pre-încălzitor electric 

 ■ filtru electronic 

 ■ buton până la 4 senzori de umiditate sau senzori de CO2 

■2 senzor de CO 2 profi-air şi senzor de umiditate profi-air 

 
 
 
 
Senzorii de CO2 sau de umiditate permit controlul unităţii de ventilație profi-air 
touch în mod automat în funcţie de calitatea aerului. Concentraţia de CO2 sau 
umiditatea relativă sunt utilizate ca indicatori ai calităţii aerului în încăperi. 
Senzorii comandă unitatea de ventilaţie necesară şi reglează debitul de aer 
conform cu cerinţele reale. 
Modurile de ventilaţie sunt comutate după cum urmează: 
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. 6.1 Punere in functiune,  intretinere si sevicii de servize                                               .       
 
Punerea in funcțiune a unui sistem de ventilație domestică 

În timpul punerii în funcțiune, volumele de aer calculate anterior vor fi setate, reglate și testate. Pentru a 

garanta funcționarea normala a sistemului, înainte de punerea în funcțiune, trebuie finalizate următoarele 

lucrări: 
 

▪ Unitatea să fie instalată într-o încăpere in interiorul anvelopa termică a clădirii 
▪ Instalarea unității, inclusiv asigurarea eliminării a condensului, este finalizată 
▪ Au fost conectate și izolate conducte de aer proaspăt și de evacuare 
▪ Toate valvele de alimentare și de evacuare a aerului sunt accesibile 
▪ Unitatea, filtrul și sistemul de țevi nu sunt contaminate 
▪ Alimentarea cu energie electrică și conexiunea electrică au fost stabilite  
▪ Au fost conectate toate comenzile externe 
▪ Lucrările de amenajare interioară (de exemplu, instalarea de ghips-carton) au fost finalizate,  
▪ Au fost instalate toate atenuatoarele de zgomot necesare 
▪ Sistemul de ventilație este în conformitate cu manualul de operare și instalare. 

 

Pentru reglarea debitului de aer pentru camere, trebuie sa dispuneti de aparatura corespunzatoare de masura (de 

ex. anemetru cu pâlnie de măsurare și/sau manometru diferential). 

 

 

Pentru a pune in functiune un sistem de ventilatie domestica  cu regulatoare de flux constant profi-air classic, 

trebuie să urmăm următorii pași:  

 

▪ Toate supapele (alimentarea și evacuarea aerului) trebuie deschise complet 

▪ Regulatorul de flux constant de aer trebuie instalat în colector 

▪ Dacă este necesar modul de ventilație intensivă, în locul regulatorului constant de aer trebuie instalat un 

așa-numit rapel de aer (booster) profi-aer, cel puțin într-o încăpere aliment și într-o încăpere exhaustiv 

dupa care se vor calibra valvele închizând supapa de ventilație. 

▪ Stabilirea performanțelor ventilatoarelor în treapta de ventilație nominală (la profi-air touch - mode 3) 

▪ Măsurarea debitului la fiecare supapa de alimentare și de evacuare a aerului. 

▪ Ajustarea performanțelor ventilatorului în modul de ventilație nominală și dacă este necesar, repetarea 

măsurătorilor debitelor la fiecare supapa de alimentare și de evacuare a aerului.  

▪ Performanța ventilatoarelor pentru celelalte trepte de funcționare se stabilesc după următoarea schemă: 

o protecție împotriva umidității ................ treapta 1 = 0.3 x treapta 3 

o ventilație redusă ....................................treapta 2 = 0.7 x treapta 3 

o ventilație intensivă ................................ treapta 4 = 1.3 x treapta 3 
 
 

Atunci când efectuați reglaje fără regulatorul regulat de aer curat profi -aer, volumele de aer trebuie să fie 

ajustate și calibrate la supape utilizând clema inelară sau pentru grilajele de ventilație utilizând 

restricționarea fluxului de aer din tunelul profi-aer. 

Toate datele și valorile colectate trebuie să fie documentate. Formularele corespunzătoare pentru o 

documentație completă se regăsesc în următoarele pagini. 

După calibrarea volumelor de aer, celelalte puncte de reglare trebuie revizuite și ajustate, dacă este 

necesar (de exemplu, protecția la îngheț / program săptămânal / bypass automat de vară etc.). 

În cele din urmă, utilizatorii trebuie instruiți la reglările de baza și înlocuirea filtrelor. De asemenea, 

Utilizatorii trebuie să primească manualele de operare.  



92                              
 

6 Punere in functiune,  intretinere si sevicii de servize                .    
 
 
Întreținerea unui sistem de ventilație domestica și sevice 
  
 
Pentru a asigura în permanență un sistem de ventilație domestica igienică, este deosebit de important întreținerea si 
verificarea sistemul la intervale regulate. Din acest motiv, vă recomandăm să semnați un contract de service cu un 
instalator pentru întreținerea și curățarea sistemului. În conformitate cu DIN 1946-6, componentele de mai jos trebuie să fie 
inspectate în mod regulat și dacă este necesar înlocuite sau curățate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 6.2 Formulare de punere in functiune                                                                                 .       
 
                                                            

▪ Cerere de proiectare profi-aer 
▪ Mandat de punere in funcțiune profi-aer 
▪ Protocolul punere in funcțiune profi-aer 
▪ Debite profi-aer 
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. Ceea ce va oferim                                                                                                          .       

 

 

■ Instruirea practică a angajaților dumneavoastră 

■ Sprijin practic în proiecte-pilot 

■ Ajutor în priectare  

■ Sprijin practic și consultanță la fața locului pe santier 

■ Transferul de cunoștințe prin seminare  

■ Informații furnizate la expoziții din industrie 

■ Competență de specialitate în documentația tehnică                                                                                                 


