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Introducere

Există o serie de reglementări internaționale pentru sis-

temele de încălzire, ventilație si aer condiționat (HVAC) în 

zonele rezidențiale și nerezidențiale. Din punct de vedere 

al clădirii, cea mai importantă este seria de standarde EN 

16798. Atenția este întotdeauna îndreptată către

calitatea aerului din încăperi și igiena aerului. Între timp, 

funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a 

devenit de asemenea tot mai importantă. Cerințele regle-

mentărilor, standardelor sau directivelor vizează proce-

duri de testare și măsurare pentru transferul, execuția și 

funcționarea, igiena, inspecțiile de igienă sau întreținerea și 

exploatarea sistemelor. Dar care este semnificația reală a 

umidității ambientale în standardele și legislațiile internațion-

ale și care este situația actuală? Să privim un exemplu: Din 

data de 1 ianuarie 2018, noi calcule minime de recuperare 

a căldurii au fost aplicabile în Europa pentru sistemele de 

ventilație pentru clădiri nerezidențiale. Pentru sistemele cu 

buclă închisă, valoarea este 68%, pentru schimbătoarele 

de căldură rotative și cele cu plăci, valoarea este de 73%. 

Acest lucru este stipulat prin Directiva în materie de proiec-

tare ecologică sau mai precis prin implementarea acesteia 

de către Regulamentul UE 1253/2014 „Cerințe de proiectare 

ecologică pentru unitățile de ventilație”. Asociațiile industriei 

europene „Eurovent“ și „EVIA“ lucrează în prezent la încor-

porarea recuperării umidității în Regulamentul UE, împreună 

cu măsurile de îmbunătățire a eficienței pentru sistemele de 

ventilație în cadrul clădirilor nerezidențiale pentru recuper-

area căldurii și a umidității. Acest lucru înseamnă energia 

asociată pentru dezumidificare (răcire), precum și întregul 

proces de umidificare și protecția împotriva înghețului nece-

sare. Cu siguranță prezintă importanță.

EN 16798 et al:
Umiditatea în reglementările europene
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Clădirea în sine

Atunci când analizăm reglementările europene, se atrage inițial 

atenția asupra Directivei privind performanța energetică a clădi-

rilor 2018/844 (EPBD). Aceasta a fost modificată și publicată 

de Parlamentul European în mai 2018. În cadrul procesului 

aflat în desfășurare, Directiva privind Performanța Energetică 

a Clădirilor (EPBD) continuă să adreseze noi cerințe pentru 

îmbunătățirea suplimentară a eficienței energetice a clădirilor, 

pentru a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră până în anul 2050 și pentru a realiza decarbonizarea par-

cului imobiliar, care, conform Comisiei, a reprezentat aproxi-

mativ 36% din totalul emisiilor de CO₂ din Uniune în anul 2018. 

Totodată, este esențial să se asigure nivelul de confort și calita-

tea aerului. Efectuând o inspecție mai detaliată, devine evident 

că ceea ce se înțelege prin „climat ambiental” este definit prin 

intermediul tuturor parametrilor posibili - dar fără nicio formu-

lare despre umiditatea aerului ambiental. În continuare sunt 

prezentate trei exemple:

• La alineatul 13, se face referire la liniile directoare ale Or-

ganizației Mondiale a Sănătății din 2009. Aceasta afirmă: „în 

ceea ce privește calitatea aerului ambiental, clădirile cu perfor-

manță mai bună oferă ocupanților lor niveluri de confort și de 

bunăstare mai mari și îmbunătățesc sănătatea. Punțile termice, 

izolația neadecvată și căile de circulație a aerului neplanificate 

pot genera temperaturi de suprafață sub punctul de rouă și 

umezeală. Prin urmare, este esențial 

să se asigure o izolație completă și omogenă a clădirii, inclusiv 

a balcoanelor, a ferestrelor, a acoperișurilor, a pereților, a ușilor 

și a podelelor, o atenție deosebită ar trebui să fie acordată pre-

venirii situațiilor în care temperatura de pe orice suprafață inte-

rioară a clădirii scade sub temperatura punctului de rouă.”

 • La alineatul 21 se discută apoi monitorizarea climatului 

ambiental după cum urmează: „Ar trebui luată în considerare 

instalarea de dispozitive cu autoreglare în clădirile existente 

pentru reglarea separată a temperaturii în fiecare încăpere sau, 

dacă este justificat, într-o zonă desemnată încălzită din unita-

tea de clădire, atunci când acest lucru este fezabil din punct 

de vedere economic, de exemplu atunci când costul este mai 

mic de 10 % din costurile totale ale generatoarelor de căldură 

înlocuite. “

• În plus, Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor 

(EPBD) rămâne de asemenea neclară în ceea ce privește ob-

ligația de monitorizare prevăzută la alineatul 36 referitoare la 

umiditatea aerului din încăperi: „Atunci când sunt efectuate in-

specții și pentru a obține în practică îmbunătățirile planificate în 

ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, obiectivul 

ar trebui să fie ameliorarea performanței energetice efective 

a sistemelor de încălzire, a sistemelor de climatizare și a sis-

temelor de ventilație în condiții reale de utilizare. Performanța 

efectivă a unor astfel de sisteme este reglementată de energia 

utilizată în condiții de funcționare tipice sau medii variate din 

punct de vedere dinamic... “

Sunt furnizate detalii prin intermediul noii Directive EN 

16798

privind performanța energetică a clădirilor care stabilește, 

așadar, liniile directoare, dar nu prezintă amănunțit ingineria 

sistemelor. Pentru acest lucru, planificatorul specialist are nev-

oie de o altă reglementare europeană: EN 16798 „Performanța 

energetică a clădirilor”. Această reglementare este considerată 

a fi standardul de implementare a Directivei privind Performanța 

Energetică a Clădirilor (EPBD) și a devenit opera principală 

pentru tehnologia de ventilație și climatizare în Europa.

Fig. 1: Directiva UE 2018/844 - titlul oficial „Directiva privind performanța energetică a clădirilor” (EPBD)

Official Journal of  the European Union19/06/2018 L 156/75EN

DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of  30 May 2018

amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of  buildings and  
Directive 2012/27/EU on energy efficiency

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of  the European Union, and in particular Article 194(2) thereof,
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Această serie de standarde, planificată în 18 părți, a fost 

lansată în iulie 2015 cu Partea 1 privind „Parametrii de intrare 

de mediu interior pentru proiectarea și evaluarea performanței 

energetice a clădirilor referitori la calitatea aerului interior, me-

diul termic, iluminat și acustică”. De fapt, Partea 1 a apărut abia 

după a doua procedură de aprobare a statelor membre în mai 

2019. Aceasta este o continuare restructurată a seriei de stand-

arde EN 15251 „Parametri de intrare de mediu interior”, care, 

în același timp, a devenit nulă. Astfel s-a diferențiat confortul 

încăperii cu umidificare și dezumidificare activă în trei categorii 

cu temperaturi minime și maxime pentru iarnă și vară. Cu noua 

Parte 1, Categoria IV a fost inclusă în seria de standarde EN 

16798. În plus, umiditatea relativă a aerului ambiental apare, de 

asemenea, pentru toate cele patru categorii.

Valorile minime și maxime cuprinse între 20 și 70% sunt defi-

nite pentru fiecare categorie, în funcție de vreme, temperatura 

încăperii și tipul de utilizare. Mai mult, seria de standarde EN 

16798 Partea 1 recomandă o umiditate absolută a aerului am-

biental mai mică de 12 g/kg.

Când vine vorba de planificarea, proiectarea și funcționarea 

eficientă a clădirilor din punct de vedere energetic, se aplică 

Partea 3 a seriei de standarde EN 16798. Aceasta cuprinde 

proiectarea sistemelor de ventilație și climatizare, precum și a 

sistemelor de răcire a încăperilor în clădiri nerezidențiale desti-

nate ocupării - însă, fără aplicabilitate pentru industrie și ingine-

ria proceselor. Partea 3 adoptă 

 

o mare parte din conținutul seriei revizuite de standarde EN 

13779 „Sisteme de ventilație pentru clădiri nerezidențiale - Cer-

ințe de performanță pentru sistemele de ventilație și de clima-

tizare a încăperilor” Cu toate acestea, conține, de asemenea, 

cerințe noi pentru tehnologia echipamentelor și cea a sistemu-

lui pentru filtrele de aer, recuperarea căldurii și calitatea aerului 

de alimentare. Conținutul rămas precizează în mod specific 

faptul că sistemele de încălzire, ventilație si aer condiționat 

(HVAC), climatizare și răcire a încăperilor pot influența climatul 

termic ambiental, calitatea aerului ambiental, umiditatea aerului 

ambiental și acustica din încăpere și faptul că, pentru a exclude 

posibilitatea formării condensului, este obligatoriu controlul 

umidității pe partea aerului de alimentare.

Aceasta stabilește o legătură cu Partea 1 în ceea ce privește 

modul în care trebuie să fie asigurată umiditatea aerului ambi-

ental sau calitatea aerului.

Următoarele Părți 5-15 ale seriei de standarde EN 16798 abor-

dează diferite metode de calcul referitoare la sistemele de ven-

tilație mecanică, inclusiv încălzirea, răcirea și distribuția. Se ia 

în considerare conținutul de umiditate al aerului de alimentare 

recomandat în Partea 1 pentru a se asigura umiditatea aerului 

ambiental și energia auxiliară necesară pentru umidificare și de-

zumidificare. Înlocuiește standardele UE 15241, 15242 și 15253 

anterioare, care au specificat, de asemenea, toate metodele de 

calcul.

Fig. 2: Seria de standarde EN 16798 abordează performanța energetică globală a clădirilor în nouă părți, plus nouă rapoarte tehnice. Odată cu 
publicarea cărților albe, multe standarde anterioare au devenit nule.

Standard/TR Numărul anterior Cuprins

EN 16798-1 
TR 16798-2

EN 15251 Condițiile climatului ambiental și profilurile de utilizare

EN 16798-3 
TR 16798-4

EN 13779
Cerințe de performanță pentru sistemele de ventilație și climatizare și sistemele 
de răcire a încăperilor

EN 16798-5 
TR 16798-6

EN 15241 Calculul performanței energetice pentru sistemele de ventilație

EN 16798-7 
TR 16798-8

EN 15242 Metode de calcul pentru determinarea debitului de aer în clădiri

EN 16798-9 
TR 16798-10

EN 15243 
(Parts)

Metode de calcul pentru cerințele de performanță energetică ale sistemelor de 
răcire

EN 16798-11 
TR 16798-12

EEN 15243 
(Parts)

Calcule privind randamentul

EN 16798-13 
TR 16798-14

EN 15243 
(Parts)

Metode de calcul pentru sisteme de refrigerare

EN 16798-15 
TR 16798-16

EN 15243 
(Parts)

Metode de calcul pentru cerințele de performanță energetică ale sistemelor de 
răcire - Depozitare

EN 16798-17 
TR 16798-18

EN 15239 
EN 15240

Linii directoare pentru inspecția sistemelor de ventilație
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Clarification and extension of case studies supporting Eurovent Position 
Paper on consideration of moisture recovery in the review of the 
Commission Regulation (EU) No 1253/2014 (Ventilation Units) 
Introduction 
In the process of preparation to the Review Study, Eurovent has submitted Position Paper including a proposal 
for consideration of moisture recovery in the revised VU Regulation. During the First Stakeholder meeting, the 
study consultant found that case studies supporting the position do not indicate the considered running time 
and asked for additional information about their background. This document provides clarification to the studies 
and extended outcomes of calculation covering typical occupant schedules (operating time) for various types of 
buildings as defined in prEN 16798-1. The original Eurovent Position Paper in question is enclosed in Appendix 2.   

Clarification of case studies 
The aim of the case studies is to demonstrate additional energy savings resulting from moisture recovery and 
the corresponding relation between thermal efficiency t_nrvu and moisture recovery efficiency x_c.  

To keep evaluation simple and to avoid complex calculations, Eurovent put forward an easy equation that 
facilitates consideration of moisture recovery in min. requirements for applications which demand humidity 
control.  

The proposed approach is primarily focused on savings of energy needed for the cooling of outdoor ventilation 
air to the required indoors condition, what is related to the reduction of moisture content. Thus, the tabled 
definition of energy recovery efficiency (e_nrvu) count humidity efficiency for cooling conditions defined as per 
prEN 308 

e_nrvu = t_nrvu + c · x_c  = t_nrvu + 0.08 · x_c    {1} 
 
Where 

t_nrvu  - thermal efficiency 
x_c -  humidity efficiency for cooling conditions defined as per prEN 308 (exhaust air 25°C DB/18°C 

WB, outdoor air 35°C DB / 25°C WB) 
c   -  conversion factor of the humidity efficiency to the thermal efficiency  

This premise by definition limits application of the formula only to exchangers that provide moisture recovery in 
summer conditions and feature constant humidity efficiency regardless of the actual condensation potential.  

Considering the variety of operating parameters in real systems, members of Eurovent have proposed a very 
conservative value of the conversion factor between t_nrvu and x_c equal to 0.08.  

To justify the validity of the proposed conversion factor value, the case studies for four different locations 
(Milano, Valencia, München and Oslo) featuring various climate condition were carried out. In calculations, the 
following fixed supply and extract air conditions were assumed:  

Heating period: 19° and 4.9 g humidity (resulting in 22°30% Indoors, respectively Return Air conditions) 
Cooling period:: 19° and 8.7 g humidity (resulting in 22°53% Inddors, respectively Return Air conditions) 
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Nu în ultimul rând, Partea 17 a seriei de standarde EN 16798 

se referă la „Inspecția sistemelor de ventilație și climatizare”. 

Aceasta înlocuiește seria anterioară de standarde EN 15239 

„Linii directoare pentru inspecția sistemelor de ventilație” și 

seria de standarde EN 15240 „Linii directoare pentru inspecția 

sistemelor de climatizare”. În ceea ce privește umiditatea, 

aceasta se preocupă în principal de prevenirea condensului și 

de aspectele igienice. În acest scop, nu numai umiditatea, ci 

și diverși parametri și diferite proprietăți ale aerului în mișcare 

și ale sistemului de ventilație trebuie înregistrate, testate și 

evaluate în timpul inspecțiilor. Pentru procedură, se face refer-

ire la seria de standarde EN 12599 „Procedurile de testare și 

metode de măsurare pentru transferul sistemelor de climatizare 

și ventilație”. Aceasta specifică teste, proceduri de testare și 

instrumente de măsurare, cum ar fi noul testo 400, pentru a 

determina funcționarea sistemelor instalate la transfer; aceste 

măsuri sunt efectuate înainte, în timpul și după transfer. Bene-

ficiul considerabil pe care instrumentul universal de măsurare 

Testo îl oferă utilizatorului constă în procedura de măsurare 

conformă standardelor și documentația completă, care cu-

prinde fotografii și comentarii. Drept obiectiv principal al unei 

inspecții, Partea 17 din seria de standarde EN 16798 descrie 

modul în care operatorii și proprietarii clădirilor sunt sfătuiți 

prin intermediul raportului de inspecție cu privire la modalitatea 

în care se poate reduce consumul de energie al sistemelor, 

menținându-se în același timp condiții climatice ambientale 

acceptabile.

De la „a putea” la „a trebui”

Seria de standarde europene EN 16798 furnizează astfel o serie 

de specificații pentru umiditatea aerului în încăperi, în sistemele 

de ventilație și în clădiri. Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu 

este obligatorie sau trebuie înțeleasă drept o cerință legală. 

Mai degrabă, acestea sunt percepute ca și recomandări pentru 

menținerea umidității relative în aerul ambiental în raport cu 

temperatura din încăpere și cu fiecare anotimp. Mai mult decât 

atât, Părțile 1-17 menționate mai sus se aplică în termeni de 

umiditate, numai atunci când un aparat de aer condiționat sau 

de ventilație cu un dispozitiv tehnic realizează umidificarea sau 

dezumidificarea aerului de alimentare sau de evacuare. Acest 

aspect este adesea valabil în cazul în care bunurile sensibile la 

umiditate și unitățile de depozitare, procesele de producție sau 

unitățile de asistență medicală stabilesc specificații de umidi-

tate din alte motive sau în cazul în care există un risc de îngheț 

în ceea ce privește sistemele de răcire comerciale din cauza 

umidității excesive la temperaturi sub zero grade. Apoi, trebuie 

să se asigure că energia auxiliară necesară pentru reglarea 

umidității din încăpere este utilizată cât mai eficient și că nu 

sunt provocate de condens probleme de igienă în unitatea de 

ventilație, liniile de alimentare sau unitatea de răcire suplimen-

tară. Prin urmare, inspecțiile periodice fac parte din funcțion-

area sistemelor de ventilație și aer condiționat.

Asociațiile industriei europene „Eurovent“ și „EVIA“ urmăresc în 

prezent o abordare diferită. Cu documentul de poziție referitor 

la Regulamentul UE 1253/2014 privind „Cerințele de proiectare 

ecologică pentru unitățile de ventilație”, următoarea procedură 

de revizuire din 2020 are drept scop introducerea parametrului 

de sistem „c” care va lua în considerare recuperarea tehnică 

a umidității aerului cu ajutorul unui rotor de absorbție, al unui 

rezervor de depozitare detașabil sau al unui schimbător de căl-

dură cu membrană. Cu referire la cele patru categorii din Partea 

1 a seriei de standarde EN 16798 menționată mai sus și la mo-

dalitățile de utilizare a clădirilor specificate în anexa acesteia, 

s-au efectuat calcule de simulare pentru orașele Milano, Valen-

cia, Oslo și Munchen - cu rezultate promițătoare. În baza aces-

tui aspect, chiar și în cele mai nefavorabile condiții de mediu, 

factorul c = 0,08 ar putea fi adăugat la calculul coeficientului de 

recuperare a căldurii, prevăzut deja de lege în prezent. Acest 

lucru se datorează faptului că umiditatea aerului ambiental, 

care este recuperată, nu trebuie să fie deloc generată cu aju-

torul energiei auxiliare. Prin urmare, dezumidificarea este cu 

adevărat benefică în timpul verii, deoarece aerul de evacuare 

este mai uscat decât aerul din exterior. Ca atare, dezumidifi-

carea devine componenta cea mai esențială a răcirii, ceea ce 

înseamnă că, în funcție de locația din Europa, 

un sistem mecanic de refrigerare poate fi considerabil mai mic. 

În plus, uscarea aerului de evacuare pe timp de iarnă împiedică 

înghețarea schimbătorului de căldură, motiv pentru care nu 

sunt necesare măsuri energetice auxiliare pentru a împiedica 

formarea gheții.

Fig. 3: Extract from the position paper submitted to the EU Commission regarding the revision of EU Regulation 1253/2014 on “Ecodesign 
requirements for ventilation units” and the consideration of a system parameter for the recovery of moisture.
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De luni până vineri
de la 07:00 la 18:00

Milano
kWh % c

Valencia
kWh % c

München
kWh % c

Oslo
kWh % c

Condiții de răcire
Cererea totală
recuperarea căldurii sensibile 73%
recuperarea căldurii latente 60%

16306
4721
2248

100%
29%
14%

0.58
28719

5060
8140

100%
18%
28%

1.96
7981
1749
1348

100%
22%
17%

0.94
391

81
1

100%
21%

0%
0.01

Condiții de încălzire
Cererea totală
recuperarea căldurii sensibile 73%
recuperarea căldurii latente 60%

33232
25221

5179

100%
76%
16%

0.25
17779
13932

2933

100%
78%
16%

0.62
46546
36133

6157

100%
78%
13%

0.21
61703
45315

9697

100%
73%
16%

0.62

Total
Cererea totală
recuperarea căldurii sensibile 73%
recuperarea căldurii latente 60%
Valoarea totală a economiilor 
de energie 73% / 60%

49538
29942

7427
37368

100%
60%
15%
75%

0.30
46498
18991
11073

30064

100%
41%
24%
65%

0.71
54227
37882

7505
45387

100%
69%
14%
83%

0.24
62094
45396

9697
55093

100%
73%
16%
89%

0.25
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Tabelul final (Fig. 4) furnizat de Eurovent indică valorile 

calculate marcate cu roșu pentru situația unei activități des-

fășurate „5 zile pe săptămână între orele 7:00 și 18:00, pe 

tot parcursul anului”. Această situație corespunde, de exem-

plu, modelelor de utilizare a nenumăratelor clădiri de birouri 

sau administrative.

Dacă Eurovent și EVIA au succes cu aparițiile lor, atunci, în 

curând, sistemele de ventilație din clădirile nerezidențiale 

vor putea include în evaluarea clădirii nu numai recuperarea 

căldurii, ci și umiditatea recuperată în aerul ambiental 

- ceea ce, întâmplător, este prevăzut efectiv de către Direc-

tiva privind performanța energetică a clădirilor menționată 

la începutul prezentului articol. În definitiv, așa cum este 

menționat la articolul 7:

„Acordul de la Paris din 2015 privind schimbările climatice, 

rezultat în urma celei de a 21-a Conferințe a părților la Con-

venția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schim-

bărilor climatice (COP 21) stimulează eforturile Uniunii de 

decarbonizare a parcului său imobiliar. Având în vedere că 

aproape 50 % din consumul final de energie al Uniunii este 

utilizat pentru încălzire și răcire, din care 80 % este utilizat 

în clădiri, atingerea obiectivelor Uniunii în domeniul energiei 

și al climei este legată de eforturile Uniunii de a-și renova 

parcul imobiliar prin acordarea de prioritate eficienței ener-

getice, prin exploatarea principiului „eficiența energetică pe 

primul loc”, precum și prin luarea în considerare a introduc-

erii surselor regenerabile de energie. “

Fig. 4: Calcule simulate pentru parametrul de sistem „c” pentru recuperarea umidității în orașele europene. Valorile calculate marcate cu roșu 
reprezintă situația unei activități desfășurate „5 zile pe săptămână între orele 7:00 și 18:00, pe tot parcursul anului”.
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