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Rezumat  
Cladirea prezinta unele particularitati legate de activitatea desfasurata in spatiile de lucru. 
Instalatiile de incalzire ale incaperilor s-au realizat cu doua sisteme: incalzire cu aer cald 
in toate incaperile in perioada rece cu temperaturi exterioare in limitele temperaturii de 
calcul si cu corpuri statice in perioadele cu temperaturi mai scazute, considerata ca sursa 
de adaos. Sistemul de incalzire cu corpuri statice asigura si incalzirea de garda in perioada 
de inactivitate. O noutate in sistemul de incalzire cu aer cald prin introducerea unor 
unitati SDV pe canalele de distributie aer cu rolul de a compensa instantaneu modificarile 
de presiune ale aerului care pot produce cresterea sau scaderea debitelor in punctele 
terminale. De subliniat si solutia adoptata pentru sursa termica unde prepararea aegentului 
termic se face in doua cazane de apa calda cu combustibil solid ( peleti) si o instalatie 
speciala de depozitare si alimentare a cazanelor complet automatizata. 
 
Abstract  
In this article is described the HVAC systems for a medical office building. Heating 
system in the building is primary hot air that is maintaining the zone or room temperature 
at the setting point for the outdoor design temperature and with secondary perimeter 
hydraulic heaters engaged when outdoor temperature is below the design parameters. The 
perimeter hydraulic heating system is used on night setback or un-occupied periods when 
the primary hot air system is off. The novelty of this particular system represents the 
VAV boxes with re-heat hot water coils installed in the ductwork that modulates the air 
volume for the designated ventilation zone to maintain the zone or room set-point. These 
units are used in the same manner to maintain the setting point for cooling as well the hot 
water for the heating system is generated by two pellet boilers and one LP gas boiler. The 
pellets delivery and storage system is completely automatic. 

 
Cladirea are doua niveluri cu structura de rezistenta din lemn si fundatia din 

beton armat. Peretii exterioori sunt de tip sandwich, izolati termic avand rezistenta 
termica R = 4 - 5 m2.K/W, Spatiile din interior sunt despartite cu pereti tot din lemn, 
izolati termic si fonic si captusiti cu placi din rigips. A fost data in exploatare in anul 
2015.  
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Fig. 1. Cladirea 

 
Instalatia de incalzire. In functie de activitatea desfasurata s-a adoptat sistemul 

de incalzire cu aer cald si corpuri de incalzire statice  
    - solutia de incalzire cu aer cald s-a utilizat in toate incaperile din cladire in 

perioada cu activitate continua. Tinand seama de tipul camerelor, importanta lor, 
activitatea desfasurata, climatul din interior, si pozitia lor in raport cu orientarea, s-a 
impartit spatiul din cladire in patru zone, fiecare zona fiind prevazuta cu o centrala de 
tratare a aerului cald, de la care prin retele de canale s-a facut distributia aerului cald la 
terminale. 

 
 C e n t r a l a   d e  t r a t a r e  a  a e r u l u i  c a l d, fig.2, cuprinde 

elementele de baza: camera de amestec aer cald din incaperi cu aer rece din exterior, 
filtru de aer, bateriile de incalzire si racire precum si un ventilator centrifugal. In plus 
centrala de tratare este dotata si cu aparat de reglare debit de aer proaspat in perioada 
rece. El este montat langa camera de tratare pe canalul aerului rece si este executat dintr-
o carcasa metalica in interiorul careia se gaseste o clapeta mobila actionata de un motor 
electric. Rolul aparatului este de a regla debitul de aer rece necesar realizarii conditiilor 
de confort fiziologic din incaperi. Clapeta prezinta trei pozitii (fig  a- cu trecerea 
intregului debit de aer rece prin canal, b- cu inchiderea circulatiei aerului rece prin canal, 
c-cu pozitie variabila, in functie de temparatura exterioara, asigurand debitul de aer 
proaspat necesar conditiilor fiziologice. In situatiile extreme, cand temperatura 
exterioara scade sub valoarea luata in calculul debitului de aer proaspat, clapeta se 
pozitioneaza astfel incat sa se asigure un debit minimum de 10 % din cel necesar. 
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Fig. 2 Camera de tratare aer cald 

a- schema camerei de tratare b- shema de principiu a aparatului de reglare debit de aer 
1-jaluzele reglabile; 2- camera de amestec, 3- filtru de aer, 4- baterie de incalzire, 5- baterie de racire,     
6 ventilator centrifugal, 7 – aparat de reglare debit de aer exterior, 7.1 - carcasa metaica, 7.2 - clapeta , 
7.3 - motor electric. AE - aer exterior, AIR- aer cald din interior. AC -aer cald; ApC(d) si ApC(r) agent 

termic apa calda ducere /intoarcere; ApR(d) si ApR(r) apa racita ducere/intoarcere 
 

 R e t e a u a   d e   c a n a l e  d e  d i s t r i b u t i e care leaga camerele de 
tratare cu terminalele (spatiile de lucru). Este executata din tabla de inox izolata termic 
si acoperita cu folie de aluminiu. In punctele cu ramificatii sunt prevazute clapete 
actionate manual. In zona consumatorilor, acestea sunt grupati in functie de debitele de 
aer solicitate, debite ce variaza in functie de desfasurarea activitatii in spatiul 
incaperilor. Pentru asigurarea unei bune repartizari a debitelor de aer cald, in capetele 
retelei de distributie din zona respeciva sunt prevazute unitati terminale tip SDVcu 
comenzi digitale, montate pe canalele de aer fig 3. Au rolul de a controla debitul de aer 
introdus in incaperi sub actiunea unui termostat ( montat intr-una din camere). Asigura 
o buna repartizare a debitelor de aer in functie de necesitati, economisind si energia 
realizarii aerului cald. Prin acesta monitorizare compenseaza instantaneu modificarile 
de presiune ale aerului ce pot duce la cresterea sau scaderea debitului de aer cald. 
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Fig. 3 Distributia aerului cald 
a- schema instalatiei de distributie a aerului cald, b- aparatul SDV – aparat de control al debitului de 

aer in canal ; CTA- camera de tratare aer cald cu comanda digitala; CA – canal de aer. 
PT – puncte terminale 

 
- solutia de incalzire cu corpuri statice realizata cu convectoare de plinta, 

amplasate in general in incaperile cu peretii exteriori si in grupurile sanitare. Aceste 
corpuri de incalzire asigura pe de o parte caldura necesara in incaperi in perioada in 
care sistemul de incalzire cu aer cald nu asigura temperatura de confort ( perioada cu 
temperaturi exterioare sub cea de calcul ) functionand ca sursa de adaos, iar pe de alta 
parte asigura si caldura necesara de conservare in incaperi in perioada de inactivitate in 
cladire (temperatura de garda). 
 

Sursa termica amplasata in incinta cladirii, la parter, cuprinde utilajele si 
aparatura necesara producerii de apa calda pentru instalatiile incalzire si de preparat 
apa calda de consum (fig 4). Prepararea agentului termic ( apa calda 80/60 0C ) se face 
in doua cazane cu peleti tip OkoFEN –Austria cu debite de caldura Φcz = 60 kW cu 
randamentul η = 83,9 % si un cazan tip Wiessmann cu un debit de caldura Φ =60 kW   
( considerat cazan de rezerva ) utilizand combustibil GPL. Combustibilul solid, peletii, 
este depozitat intr-o incapere adiacenta centralei termice. Cantitatea de peleti 
depozitata este de 9 tone. Atat modul de depozitare al peletilor cat si modul de 
alimentare cu peletii a cazanelor se face automat. Peletii sunt adusi in cinsterne 
speciale care sunt prevazute cu aparatura necesara descarcarii in depozit. ( pornirea si 
descarcarea peletilor se face automat). Alimentarea cazanelor cu peleti se face cu un 
agregat special care transporta peletii din depozit la cazane printr-o conducta din 
material plastic. Pornirea si oprirea alimentarii se face de aemenea automat fig.5. 
Aerul de combustie este in regim deschis cu o priza de aer in peretele exterior sursei 
termice si este adus la cazane de asemenea printr-o conducta din material plastic. 
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Fig. 4 Sursa termica  

a-vedere de ansamblu a sursei termice, b- cazane tip OkoFEN –Austria, c- rcordurile de  conducte din 
spatele cazanelor 

 
Climatizarea s-a realizat tot cu aer, utilizand aceeasi camera de tratare, unde se 

prepara aer la parametrii necesari asigurarii conditiilor de confort in perioada calda. 
Apa racita s-a realizat intr-un chiller (statie cu pompa de caldura aer –apa exterioara) 
amplasata in apropierea cladirii fig 6. 
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Fig. 5. Agregat de transport peleti 

 

 
Fig. 6 Chiller 
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