
8 Calculul sistemelor de ventilație 

8.1 Mărimi de intrare 
Destinație încăpere:  ..................................................................  
Dimensiuni H x B x L  ..................................................................  
Viteza în tubulatura principala w' [m/s]:  ..................................................................  
Nr de schimburi de aer / oră ACH [-]:  ..................................................................  
Tip sisteme ventilație:   ............ introducere / evacuare / combinat 
  ..................................................................  

8.2 Etape de calcul 
• Volumul minim de aer necesar [m3/h]: 

V
•
 [m3/h] = H x W x L x ACH 

• Dimensiunea tubulaturii principale: 

Secțiunea de curgere: A [m2] = 
V
•
 [m3/h]

Ew [m/s]·3600 [s/h] E  

Diametrul de calcul: D' [m] = A

4*A
π E  

• Se alege un diametru standardizat de tubulatură D (100, 125, 150, 200, 250, 315, 
400 mm), cu valoare superioară, și se recalculează viteza de curgere w 

• Se alegere numărul și dispunerea gurilor de introducere/evacuare și se calculează 
debitele de aer și vitezele de curgere pe fiecare ramură. Valorile vitezelor se rotunjesc 
la valoarea întreaga imediat superioară. 

8.3 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de introducere a aerului 
Se calculează rezistența statică totală a sistemului de introducere, începând de la gurile de 
introducere. 

Nr Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 Rezistența statică totală a 

sistemului de introducere - - - -  

În funcție de debitul total de aer AV
•

E A [m3/h] și rezistența statică totală a sistemului de 
introducere ∆p0 se alege ventilatorul. 

8.4 Calculul curbei de rezistență a sistemului de introducere a aerului 
Pentru a estima mai precis performanța ventilatorului este necesar să se calculeze curba 
sistemului. Aceasta rezultă prin unirea unor puncte care se obțin dând diferite valori pentru 
debitul de aer in următoarea relație: 
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∆p = ∆p0· A









V

•

EV
•

0

2

E A[Pa] 

Prin unirea acestor, în figura cu caracteristica ventilatorului se poate trasa o curbă. Punctul 
de intersecție dintre curba ventilatorului și cea a sistemului de introducere reprezintă punctul 
de funcționare al sistemului de introducere. Se recomandă folosirea unui variator de turație. 

8.5 Calculul pierderilor de presiune și a curbei de rezistență pentru sistemul de 
evacuare a aerului 

Calculele se fac similar cu cele de la sistemul de introducere. 
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3 Exemplul 1 

3.1 Mărimi de intrare 
Exemplul 1 se referă la o schemă cu extracție simplă pentru un birou, ca cea din Fig 1.10. 
Caracteristici sală: Dimensiuni: H (Înălțime) 2.4 m x W (Lățime) 4 m x L (Lungime) 5 m. 
Destinație: birou, o pers, nefumător. Nr de Schimburi de aer / oră: 10. Se alege: w' = 6 m/s 

 
Figura 3.1 FIG. 1.10 
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3.2 Etape de calcul 
• Se calculează Volumul minim de aer necesar pe oră înmulțind volumul camerei cu nr 

minim de schimburi de aer pe oră 
Înălțime x lățime x lungime x ACH = m3/h; 2.4 m x 4 m x 5 m x 10 = 480 m3/h = 133.3 l/s 

• Se calculează dimensiunea conductei, de unde va rezulta viteza reală a aerului cu 
valoarea cea mai apropiată de cea recomandată în Tabelul 1 

aria sect = 
debit volumic (m3/h)
viteza (m/s) x 3600  = 

480 m3/h
6 m/s x 3600 = 0.0222 m2 

• Se alege din Tab 2 de diametrul de conductă cu o valoare superioară a secțiunii, care în 
acest caz e de 200 mm (secțiune brută = 0.03142 m2) 

• Se alege din catalog un ventilator de tubulatură corespunzător, care să facă față 
debitului volumic necesar și totodată să dezvolte o presiune suficientă (de ex. între 100 
si 150 Pa) pentru debitul efectiv (în acest caz 480 m3/h). Se poate alege: 

• ventilator in-line Mixed Flow ACM200-12 sau 
• ventilator in-line centrifugal in-line ACH200-12  

• Se proiectează rețeaua de conducte a camerei (vezi Fig 1.10) ținând cont de tipul 
sistemului (extragere, introducere sau o combinație a ambelor), necesarul de aer 
proaspăt (vor fi suficiente deschiderile existente sau sunt necesare măsuri speciale) și 
de poziția grilelor de a aspirație și evacuare. 

Odată ce s-a ales tipul de sistem și s-au selectat accesoriile necesare, este necesară o listă de 
componente. 

• Se calculează viteza prin sistemul de conducte cu diametrul de 200 mm pentru un 
volum de aer de 480 m3/h pentru a se stabili dacă este în concordanță cu valorile 
vitezelor recomandate de Vent-Axia (vezi Tab 1). 

viteza medie (m/s) =  
Debit volumic (m3/h)

Aria secțiunii transv (m2) x 3600 (s/h) = 
480 m3/h

0.03142 m2 x 3600 = 4.24 m/s 

• După cum se vede din Fig 1.10, există 2 puncte de extragere a aerului, prin urmare 
debitul aspirat prin fiecare grilă (și deci și prin ramurile tubulaturii) va fi de 480 m3/h /2 = 
240 m3/h. Viteza aerului prin ramurile tubulaturii va fi  

Viteza pe ramura tubulaturii (m/s) = 
240 m3/h

0.03142 m2 x 3600 = 2.12 m/s 

• Pentru a obține rezistența individuală a fiecărui component se folosește nomograma cu 
rezistențele componentelor corespunzătoare diametrului ventilatorului (i.e. 200 mm). 
Valorile vitezelor de curgere se rotunjesc la următoarea valoare întreagă superioară (în 
acest caz 5 m/s pentru componentele de pe tubulatura principală, și 3 m/s pentru 
componentele de pe ramurile tubulaturii). Calculul rezistenței sistemului a începe de la 
grila de evacuare sau de introducere a aerului în cameră. 

3.3 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de introducere a aerului 
În continuare se calculează pierderile de presiune pe tubulatură. Rezistența tubulaturii pentru 
diferite viteze poate fi găsită în nomograma de rezistențe pentru componentele sistemului cu 
diametre de 200 mm. 
După cum se vede din Fig 1.20, pierderile de presiune pentru fiecare grilă de evacuare de 200 
mm @ 240 m3/h sunt de 30 Pa. La montarea grilei, pentru a se obține debitul corect de aer, 
aceasta trebuie deschisă 15 ture (din poziția închisă). 
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Figura 3.2 FIG. 1.20 catalog pg 207 

Pentru un sistem care folosește 2 ramuri similare, e necesar să se calculeze doar pierderile de 
presiune pe o ramură; pentru ramuri cu configurații diferite, se vor folosi valorile de pe ramura 
cu pierderile de presiune cele mai mari. 
Rezistența statică totală a sistemului din Ex 1 este: 

Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

Difuzor circular diam 200 mm 200 3/2.12 30 1 30 
Cot flexibil la 90° 200 3/2.12 2.5 1 2.5 

Tubulatura flexibilă dreaptă 200 3/2.12 1 1.85 + 
0.15 2 

Ramificație Y 200 5/4.24 6 1 6 

Tubulatură flexibilă dreaptă 200 5/4.24 3 0.25 + 
0.75 3 

Terminație de perete 200 5/4.24 21 1 21 
Rezistența Statică Totală a 
Sistemului - - - - 64.5 

 
Prin urmare, cel mai potrivit ventilator In-Line de Tubulatura pentru acest birou (după cum se 
vede în Fig 1.30) este ventilatorul ACM200-12 Mixed Flow. 

3.4 Calculul curbei de rezistență a sistemului 
Până acum s-a determinat performanța ventilatorului în funcție de rezistența tubulaturii; în fig 
1.30, valoarea obținută la intersecția acestor 2 linii (480 m3/h și 64.5 Pa) este sub curba 
ventilatorului de tip ACM200-12. Pentru a estima mai precis performanța ventilatorului este 
necesar să calculăm curba sistemului. 
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Figura 3.3 FIG. 1.30 diam 200: 4/8 (2250 rpm) 

Rezistența ∆p a sistemului variază proporțional cu pătratul vitezei aerului: R ∝ V2. Cum viteza 
variază direct proporțional cu volumul, se poate spune că rezistența variază cu pătratul 
volumului. Ecuația devine: 

Rezistență ∆p = 



Debit volumic (m3/h)

Debit volumic referință (m3/h)
2
 x Rezistența referință ∆p = ∆p0·









V

•

V
•

0

2

 [Pa] 

Dacă rezistența ∆p a sistemului este de 64.5 Pa la 480 m3/h, se va calcula noile rezistențe 
pentru debite de 400 m3/h, 550 m3/h și 650 m3/h. 

∆p400 = (400 / 480)2 x 64.5 = 45 Pa 
∆p550 = (550 / 480)2 x 64.5 = 85 Pa 
∆p650 = (650 / 480)2 x 64.5 = 118 Pa 

În Fig. 1.30 se poate trasa o curbă care unește aceste 3 puncte, curbă care reprezintă debitul 
volumic de aer pentru diferite rezistențe. 
Dacă se intersectează curba ventilatorului cu cea a sistemului, se obține punctul  de 
funcționare pentru ACM200-12 din sistemul din Exemplul 1, obținându-se 580 m3/h la cca. 94 
Pa. 

3.5 Aerul de înlocuire 
În acest caz, pentru a se asigura un debit corespunzător de aer de înlocuire, se va folosi o 
pereche de grile fără vedere de 350 mm x 350 mm cu o secțiune liberă de aproximativ 50 % 
Secțiune frontală: 0.350 x 0.350 = 0.1225 m2. Secțiune liberă: 0.1225 x 50 % = 0.061 m2 

0.049 m2

 
0.087 m2

1000 m3/h

  = 701 m3/h > 580 m3/h 

NOTE:- If the door or wall has a Fire Rating, a Fire Damper will have to be installed with 
suitable grilles to meet Fire Regulations. 
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4 Exemplul 2 

4.1 Mărimi de intrare 
Exemplul se referă la o sală de conferințe care folosește un sistem de ventilare combinat ca cel 
din Fig 2.10. Caracteristici cameră: Dimensiuni: H (Înălțime) 2.4 m x W (Lățime) 7.5 m x L 
(Lungime) 7 m, Tip cameră: sală de conferințe, nefumători, Nr de schimburi de aer pe oră: 12. 
Se alege: w' = 8 m/s 

 
 

Figura 4.1 FIG. 2.10  

4.2 Etape de calcul 
Volumul minim de aer necesar 

Înălțime x lățime x lungime x ACH = m3/h 
2.4 m x 7.5 m x 7 m x 12 = 1512 m3/h = 420 l/s 

Deoarece acesta este un sistem combinat, aceeași cantitate de aer de 1512 m3/h va fi 
introdusă și evacuată din încăpere. 
Se determină sectiunea tubulaturii principale: 

ARIA = 1512 m3/h / (8 m/s x 3600) = 0.0525 m2 
Se alege dimetrul de conductă imediat superior din Tab 2 și se calculează viteza reală în 
tubulatura din ecuația de mai jos, în acest caz tubulatură cu diametrul de 315 mm și o secțiune 
de 0.07994 m2. 

w (m/s) = 1512 m3/h/0.07794m2 x 3600 = 5.39 m/s 

Deoarece sala de conferință nu are încălzire centrală, pentru a se asigura o anumită 
temperatura nominală, de ex. 20 °C, în sistem se prevede un încălzitor de aer de tubulatură 
(care trebuie controlat termostatic). În plus, se recomandă ca pentru ventilator sa se 
folosească un controller care să conțină un temporizator (overrun timer) care să mențină 
ventilatorul în funcțiune o perioadă de timp după oprirea încălzitorului, pentru a se evacua 
căldura reziduală. Se recomandă ca montarea încălzitorului de aer de tubulatură să se facă 
după ventilatorul de introducere pentru a evita ca aerul cald să fie aspirat prin ventilator. 
Cea mai eficientă metodă de a ventila încrucișat sala de conferințe este de a folosi difuzoare cu 
4 căi (4-Way Diffusers).  
Din Fig 2.10 se poate observa că pentru asigurarea ventilației încrucișate s-au ales două guri 
de introducere (difuzoare) și două guri de evacuare. 
Debitul de aer necesar pentru o gură de introducere/evacuare = 1512/2 = 756 m3/h 
Se aleg guri de introducere pătrate de 350 mm, cu 4 căi, cu diametrul gâtului de racordare de 
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315 mm. 
Viteza prin ramura de tubulatură: 

w (m/s) = 756 m3/h / (0.0779 m2 x 3600) = 2.69 m/s 
Pentru sistemele cu 2 ramuri cu structuri identice se vor calcula doar pierderile de presiune pe 
o ramură, iar pentru ramuri diferite, se vor calcula și folosi doar pierderile de presiune de pe 
ramura cu pierderile de presiune cele mai mari. 

4.3 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de introducere a aerului 
Se calculează rezistența statică totală a sistemului de introducere, începând de la gurile de 
introducere. 
 

Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

Gură de introducere 4 căi (?) 350 (lat) 3/2.69 14 1 14 
Cot de 90° tubulatură flexibilă 315 3/2.69 2.5 1 2.5 
Tubulatură flexibilă 315 3/2.69 0.5 1 0.5 
Tubulatură flexibilă 315 6/5.39 2.5 4 10 
Ramificație Y 315 6/5.39 8 1 8 
Caseta filtrantă (curată ++) 315 6/5.39 80 1 80 
Încălzitor aer tubulatură 315 6/5.39 11 1 11 
Terminații de perete 315 6/5.39 31 1 31 
Rezistența Statică Totală a Sistemului 
de introducere - - - - 157 

 
NB. The 4.5 kW Tubulatura Air Heater will give an approximate 13°C (23°F) temperature rise 

above Ambient. The 4-Way Diffusers will give a throw of 3.3m la an angle of 155°. This 
information is obtained from the relevant pages of the Vent-Axia Industrial Product Range 
Manual. 

++ Valoarea rezistenței este pentru un filtru nou sau curat. Pe măsura utilizării sale, filtrul se murdărește 
și rezistenta sa creste. E important ca aceste filtre să fie verificate și curățate sau schimbate regulat. 

 
Dacă se cunoaște debitul total de aer (1512 m3/h) și rezistența statică totală a sistemului de 
introducere necesară (157 Pa), trebuie să selectăm un Ventilator Airtrak silențios. Cel mai 
potrivit ventilator de tubulatură (in-line) pentru acest sistem este Ventilator Acoustic 
ACQ315-14A (vezi Fig 2.20). 

4.4 Calculul curbei de rezistență a sistemului de introducere a aerului 
S-a determinat performanța ventilatorului în raport cu rezistența rețelei de conducte, care este 
de 1512 m3/h la 157 Pa. Pentru a estima mai precis performanța ventilatorului este necesar să 
se calculeze curba sistemului folosind următoarea relație, pentru a determina rezistența la 
1250 m3/h, 1750 m3/h și 2000 m3/h. 

∆p = ∆p0·








V

•

V
•

0

2

 [Pa] 

∆p1250 = (1250 / 1512)2 x 157 = 107 Pa 
∆p1750 = (1750 / 1512)2 x 157 = 210 Pa 
∆p2000 = (2000 / 1512)2 x 157 = 274 Pa 

Prin unirea acestor 3 puncte, în Fig 2.20 se poate trasa o curbă. Punctul de intersecție dintre 
curba ventilatorului și cea a sistemului reprezintă punctul de funcționare al sistemului de 
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introducere, adică 1690 m3/h la 188 Pa. Se recomandă folosirea unui variator de turație. 

 
Figura 4.2 FIG. 2.20 

4.5 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de evacuare a aerului 
Se va calcula acum rezistența statică totală a sistemului de evacuare, începând ca de obicei de 
la grile. 
 

Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

Gură de evacuare 4 căi 350 (lăț)    14 
Cot de 90° tubulatură flexibilă 315    2.5 
Tubulatură flexibilă 315    0.5 
Cot de 90° tubulatură flexibilă 315    9,5 
Tubulatură flexibilă 315    10 
Ramificație Y 315    8 
Terminații de tavan 315    32 
Rezistența Statică Totală a sistemului 
de evacuare - - - - ≈ 77 

 
NB. Din nou, cel mai potrivit ventilator de evacuare va fi ACQ315-14 (vezi Fig 2.30). 

4.6 Calculul curbei de rezistență a sistemului de evacuare a aerului 
S-a determinat performanța ventilatorului în raport cu rezistența rețelei de tubulatură, care este 
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de 1512 m3/h la 77 Pa. Pentru a estima mai precis performanța ventilatorului este necesar să 
se calculeze curba sistemului folosind următoarea relație, pentru a determina rezistența la 
1250 m3/h, 1750 m3/h și 2000 m3/h 

∆p1250 = (1250 / 1512)2 x 77 = 53 Pa 
∆p1750 = (1750 / 1512)2 x 77 = 103 Pa 
∆p2000 = (2000 / 1512)2 x 77 = 135 Pa 

Prin unirea acestor 3 puncte se poate trasa o curbă. Punctul de intersecție dintre curba 
ventilatorului și cea a sistemului de evacuare reprezintă punctul de funcționare al sistemului de 
evacuare, adică 1932 m3/h la 124 Pa. Se recomandă folosirea unui variator de turație. 

 
Figura 4.3 FIG. 2.30 

Diferența de debite se compensează prin neetanșeități. 
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5 Exemplul 3 

5.1 Mărimi de intrare 
Exemplul se referă la un birou de lux ca cel din Fig. 3.10. Caracteristici sală: Dimensiuni: H 
(Înălțime) 2.4 m x W (Lățime) 5,5 m x L (Lungime) 7 m. Destinație: birou. Nr de schimburi de 
aer / oră: 8 

 
Figura 5.1 FIG. 3.10 

5.2 Etape de calcul 
Volumul minim de aer necesar: 

H x W x L x ACH = m3/h 2.4 m x 5.5 m x 7 m x 8 = 740 m3/h = 205.6 l/s 
Pentru introducerea și respectiv evacuarea unui debit de 740 m3/h se va folosi un sistem 
combinat. După cum se vede din Fig 3.10, pentru ca un schimbător de căldură să poată fi 
folosit în sistem s-a ales tubulatură cu diametrul de 315 mm. 

w = 740 m3/h / 0.07794 m2 x 3600 s/h = 2.64 m/s 
Deoarece biroul nu are sistem centralizat de încălzire, pentru menținerea unei anumite 
temperaturi nominale, de ex. 20 °C, este necesară folosirea unui încălzitor de aer de tubulatură 
și un schimbător de căldură. Acesta va reduce costurile de exploatare atunci când camera a 
ajuns la temperatura impusă. 
The Tubulatura Air Heater must be thermostatically controlled. When using a Tubulatura Air 
Heater the ventilator should be wired through a Vent-Axia electric heater controller which 
includes an overrun timer so when the heater is shut down the ventilator will cool the heating 
element și remove residual heat.  
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Încălzitorul de aer se va monta după ventilatorul de introducere pentru a evita ca aerul încălzit 
să fie aspirat de ventilator. 
In this installation the ventilator is mounted a considerable distance from the source of heat 
și therefore the air will be slightly cooler. 
Modul cel mai eficient de a realiza ventilarea încrucișată a biroului este de a folosi guri de 
refulare cu 4 căi (4-Way Diffusers). 
To select the most appropriate size refer to the relevant page in the Vent-Axia Industrial 
Range Manual. 
În Fig 3.10 se observă că pentru ventilare s-au ales 2 guri de introducere și 2 de evacuare. 
Debitul de aer necesar pentru o gură de introducere sau evacuare = 740 m3/h / 2 = 370 m3/h 
În acest caz se aleg guri de distribuție cu 4 căi, pătrate, cu latura de 300 mm și conector (gât) 
cu diametrul de 250 mm (secțiune de 0.04909 m2). 
Viteza aerului prin tubulatura cu diametrul de 250 mm = 370m3/h / 0.04909 x 3600 = 2.09 m/s 

5.3 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de introducere a aerului 
Pentru acest sistem cu 2 ramuri identice, se vor calcula doar pierderile de presiune pe o 
singură ramură, iar pentru un sistem cu ramuri diferite se vor calcula și folosi pierderile 
de presiune cele mai mari. 
Se calculează rezistența statică totală a sistemului de introducere, începând de la difuzoare. 
 

Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

Gură introducere (vezi fig ?) 250 2,09 4 1 4 
Cot flexibil la 90° 250 2,09 2,5 1 2.5 
Tubulatura flexibilă dreaptă 250 2,09 0,5 0.5 0.25 
Cot flexibil la 90° 315 2,6/3 3.5 1 3.5 
Tubulatura flexibilă dreaptă 315 2,6/3 0.5 3.75 1.87 
Ramificație Y 315 2,6/3 3 1 3 
Schimbător căldură 315 2.6/3 90 1 90 
Filtru (curat) 315 2.6/3 30 1 30 
Incalzitor 315 2.6/3 3 2 6 
Terminație de perete 315 2.6/3 8 1 8 
Rezistența Statică Totală a 
Sistemului de introducere - - - - 150 

149.12 
 
Obs. Încălzitorul de aer de tubulatură va ridica temperatura cu cca 20°C peste cea a mediului 
ambiant. Schimbătorul de căldură va recupera pâna la 70 % din căldura aerului extras din 
incapere. 4-Way Diffusers will give a throw of 2.2 metres la an angle of 160°. 
Dacă se cunoaște debitul volumic de aer (740 m3/h) și Rezistența Statică Totală a Sistemului 
de introducere (149.9 Pa) necesară, se poate selecta un ventilator Airtrak. Cel mai potrivit 
ventilator care poate fi folosit în acest caz este un ventilator Powerflow (ACP315-12A), care a 
fost conceput pentru a funcționa în sisteme cu schimbătoare de căldură și oferă de asemenea 
nivel redus de zgomot și non-overloading characteristics (Vezi Fig 3.20). 
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Figura 5.2 FIG. 3.20 Pct caracteristic pentru sistemul de introducere 

5.4 Calculul curbei de rezistență a sistemului de introducere a aerului 
S-a determinat performanța ventilatorului în raport cu rezistența rețelei de conducte, care este 
de 740 m3/h la 149.9 Pa. S-a determinat performanța ventilatorului în raport cu rezistența 
rețelei de conducte, care este de 1512 m3/h la 157 Pa. Pentru a estima mai precis performanța 
ventilatorului este necesar să se calculeze curba sistemului folosind următoarea relație, pentru 
a determina rezistența la: 600 m3/h, 800 m3/h și 900 m3/h. 

∆p = ∆p0·








V

•

V
•

0

2

 [Pa] 

∆p600 = (600 / 740)2 x 149,9 = 99 Pa 
∆p800 = (800 / 740)2 x 149,9 = 175 Pa 
∆p900 = (900 / 740)2 x 149,9 = 222 Pa 

Prin unirea acestor 3 puncte, în Fig 3.20 se poate trasa o curbă. Punctul de intersecție dintre 
curba ventilatorului și cea a sistemului de introducere reprezintă punctul de funcționare al 
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sistemului de introducere, adică 3817 m3/h la 181 Pa. 

5.5 Calculul pierderilor de presiune pe tubulatura de evacuare a aerului 
Se va calcula acum rezistența statică totală a sistemului de evacuare, începând ca de obicei de 
la grile. 
 

Piesa Diam 
[mm] 

Viteza 
[m/s] 

Coef 
specific  

[Pa] 

Dim 
carac  

m / buc 
Total 
[Pa] 

Gură evacuare (vezi fig ?) 250 2,09 4 1 4 
Cot flexibil la 90° 250 2,09 2,5 1 2.5 
Tubulatura flexibilă dreaptă 250 2,09 0,5 0.5 0.25 
Cot flexibil la 90° 315 2,6 2,5 2 5 
Tubulatura flexibilă dreaptă 315 2,6 0,5 5.25 2.6 
Ramificație Y  2,6 3 1 3 
Schimbător căldură  2.6 90 1 90 
Terminație de acoperis  2.6 9 1 9 

Rezistența Statică Totală a 
Sistemului de evacuare - - - - 

116 
116.35 

 
 

 
Figura 5.3 FIG. 3.30 Pct caracteristic pentru sistemul de evacuare 
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5.6 Calculul curbei de rezistență a sistemului de evacuare a aerului 
S-a determinat performanța ventilatorului în raport cu rezistența rețelei de conducte, care este 
de 740 m3/h la 116.6 Pa. Pentru a estima mai precis performanța ventilatorului este necesar să 
se calculeze curba sistemului folosind valorile următoare, pentru a determina rezistența la: 600 
m3/h, 800 m3/h și 900 m3/h. 

∆p = ∆p0·








V

•

V
•

0

2

 [Pa] 

∆p600 = (600 / 740)2 x 116.6 Pa = 76 Pa 
∆p800 = (800 / 740)2 x 116.6 Pa = 136 Pa 
∆p900 = (900 / 740)2 x 116.6 Pa = 172 Pa 

Prin unirea acestor 3 puncte, în Fig 3.30 se poate trasa o curbă. Punctul de intersecție dintre 
curba ventilatorului și cea a sistemului de evacuare reprezintă punctul de funcționare al 
sistemului de introducere, adică 883 m3/h la 156 Pa. 
 
Diferența de debite se compensează prin neetanșeități. 
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6 Anexe 

 
Figura 6.1 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, model ACM 100-200 (200:8) 

 
Figura 6.2 Curba de performanță pentru gură de evacuare aer Vent-Axia 
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Figura 6.3 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, model ACP315 

 

 
Figura 6.4 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, tip ACH (200:4) 
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Figura 6.5 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, model ACQ31514HC 
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Figura 6.6 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, model ACP31512 

 
Figura 6.7 Curba de performanță pentru ventilator Vent-Axia, model ACQ31512LC 
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