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INTRODUCERE 

  În prezent, concomitent cu degradarea calității aerului din cauza poluării, climatizarea a 

devenit o cerință esențială.  

  Procesul de condiționare a aerului are o largă răspândire și o continuă dezvoltare 

tehnologică a echipamentelor, cunoscute sub abrevierea de HVAC (Heating Ventilation and Air 

Conditioning). Condiționarea aerului presupune tratarea aerului în mediile interioare (clădiri de 

birouri, locuințe, spații comerciale, hale industriale), crearea şi menţinerea unui climat în anumite 

condiţii de temperaturã, umiditate şi circulaţie a aerului,  astfel încât acesta sã producã efectele 

dorite asupra ocupanţilor din spațiile condiționate, sau aplicațiilor de climă precisă pentru 

depozite [1].  

 

IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA SUBIECTULUI: 

 

  Pentru a menține confortul termic dorit în spațiile condiționate, sistemele de climatizare 

trebuie să funcționeze la parametri optimi ai eficienței. Funcționarea pe termen lung a acestor 

echipamente fără a lua în calcul un plan eficient de manangement în activitatea de mentenanță, 

conduce la diminuarea eficienței și a fiabilității sistemului de climatizare, concomitent cu 

creșterea costurilor de exploatare și a numărului de intervenții corective ulterioare.  

  Apar astfel erori și defecțiuni care cresc considerabil costurile în exploatare și costurile cu 

intervențiile corective (cele de reparație sau înlocuire a pieselor defecte). 

 

 

CONTRIBUȚII ORIGINALE: 

 

Principalele contribuții originale desprinse în urma studiului realizat au fost: 

 Analiza în studiu a unei durate de funcționare îndelungate (două sezoane a câte șase luni 

fiecare), în regimurile de răcire și încălzire, deci condițiile de cercetare reale, semnificative 

pentru instalațiile de tip HVAC; 

 Analiza influenței lunare pe care fenomenul de ancrasare o are asupra parametrilor electrici 

și termodinamici ai instalației, pentru fiecare sezon de funcționare; 

 Determinarea timpului optim de intervenție pentru activitatea de mentenanță, pe baza unei 

analize tehnico-economice; 

 Ierarhizarea parametrilor tehnici care influențează funcționarea în condiții de ancrasare; 

 Evidențierea importanței operațiunii de mentenanță optime pentru funcționarea în condiții 

de eficiență a instalațiilor HVAC;  

 Propunerea tipurilor de acțiuni de mentenanță necesare a fi efectuate pentru asigurarea 

funcționării cu eficiență ridicată a instalațiilor HVAC; 
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1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR STIINȚIFICE 

1.1  Aspecte tehnice 

 

  Pentru a menține confortul termic interior dorit, energia trebuie extrasă sau introdusă în 

spațiul în care are loc condiționarea aerului. Astfel, energia sub formă de căldură sensibilă sau 

căldură latentă trebuie furnizată în sezonul rece și extrasă în sezonul cald, din spațiul condiționat.  

Ancrasarea schimbătoarelor de căldură și a filtrelor este un fenomen des întâlnit și cu un impact 

deosebit de important în ceea ce privește influența pe care o are asupra eficienței și fiabilității 

instalațiilor HVAC.  

Neglijarea acestui fenomen conduce la scăderea eficienței de răcire/încălzire și creșterea 

consumului de energie electrică [5]. Succesiunea etapelor fenomenului de ancrasare pe filtre sau 

pe suprafețele de schimb de căldură ale schimbătoarelor termice, are loc după cum urmează: faza 

inițială de depunere, transportul pe suprafață, depunerea pe suprafața respectivă, o parte din 

depuneri este îndepărtată odată  cu trecerea debitului de agent termic secundar (fluxul de aer), 

îmbătrânirea depozitelor de particule [4].  

1.2 Aspecte de management 

 

  Trendul actual când vine vorba de o investiție pentru un echipament HVAC nou, 

presupune a se lua în calcul nu doar costul de achiziție al acestuia, ci trebuie avut în vedere 

costul total al echipamentului. 

  Un sondaj al diferitelor mărci arată că 70% din costul total al unui echipament de 

climatizare este reprezentat de consumul de energie. Pentru ca acest consum să fie menținut în 

parametri optimi, staful tehnic și conducerea sectorului pentru care se dorește implementarea 

soluției HVAC, trebuie să cunoască foarte bine performanțele energetice ale echipamentului.  

Reglementările europene actuale pun mult accent pe certificări ale echipamentelor, ca de 

exemplu, ErP (Energy related Products) 2018 sau chiar ErP 2021.  

  Abordarea subiectului mentenanței se face proactiv sau reactiv. Mentenanța proactivă 

elimină problemele înainte ca acestea să apară. John E. Day, Jr. (1993) a făcut lucrări excelente 

dezvoltând conceptul de întreținere proactivă [64] .  

1.3  Articole publicate 

 

  Ca punct de plecare în cercetarea științifică a tezei, a fost realizat articolul „Aspects 

regarding fouling  of the heat exchanger coils and filters on the performance of packaged air to 

air HVAC system”, susținut la conferința IEEE (CIEM), București, 2017 [69].  

După o durată de funcționare de 1 an în exploatare a sistemului HVAC de tip rooftop analizat, 

fară a se interveni cu mentenanța, au fost analizate în aceleași condiții (in sezonul cald), patru 
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cazuri de funcționare a instalației cu filtrele și schimbătoarele de căldură în condiții curate, 

respectiv condiții de ancrasare. Rezultatele studiului au aratat următoarele aspecte : 

- Ancrasarea filtrelor are un impact mult mai mare asupra consumului de energie electrică,  

decât ancrasarea schimbătoarelor de căldură.  

Astfel, comparativ cu condițiile de eficiență maximă (condițiile curate de funcționare), 

ancrasarea schimbătoarelor de căldură generează un consum electric cu 8% mai mare, în 

timp ce ancrasarea filtrelor de aer generează un consum electric cu 19% mai mare. 

- Ancrasarea filtrelor diminuează eficiența frigorifică a instalației cu 7% mai mult față de 

ancrasarea schimbătoarelor de căldură. 

- Ancrasarea simultană a filtrelor și schimbătoarelor de căldură diminuează eficiența 

frigorifică cu până la 22%, iar temperatura de suflare în spațiul condiționat crește cu 6⁰C. 

 

  Articolul anterior este consolidat de un alt studiu: „Experimental fouling analysis in HVAC 

rooftop units”, articol publicat în 2020, în Buletinul Științific UPB [70], prin care este scoasă în 

evidență importanța realizării intervențiilor de mentenanță la timp și evitarea funcționării 

instalației în condiții de ancrasare.  

Cercetarea are la bază o durată de analiză de șase luni, la funcționarea instalației în sezonul cald. 

Pe durata exploatării, sunt analizate lunar influențele ancrasării filtrelor și schimbătoarelor de 

căldură asupra parametrilor tehnici ai instalației. 

Articolul arată importanța managementului în activitatea de mentenanță, astfel încât aceasta să se 

realizeze corect și optim. Pentru acest lucru trebuie să se țină cont nu doar de cheltuielile cu 

frecvența intervențiilor de mentenanță, ci si de cheltuielile de exploatare (date în cea mai mare 

parte de consumul cu energia electrică). 

 

Cele două articole descrise anterior reprezintă punctele de plecare și realizare a tezei. 

2. DESCRIEREA TEHNICĂ A INSTALAȚIEI HVAC ANALIZATĂ 

  Instalația analizată este o centrală HVAC aer-aer reversibilă, dublu-flux, cuplată la un 

modul termic în condensație. Domeniul de aplicabilitate pentru acest tip de centrală este destinat 

spațiilor comerciale (galerii comeciale, zona de restaurante), unde se pune accent nu doar pe 

introducerea, ci și pe extracția aerului. 

  Centrala HVAC analizată este de tip rooftop aer-aer dublu flux, regimurile de funcționare 

ale acesteia fiind: 

 pompă de căldură; 

 aer condiționat (proces termodinamic); 

 răcire cu aerul exterior (free-cooling); 

 pompă de căldură + cazane în condensație; 

 cazane în condensație. 
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3. EFECTELE ANCRASĂRII ȘI DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ 

  În acest capitol sunt prezentate aspectele referitoare la efectele care pot apărea în urma 

ancrasării concomitente a filtrelor și a condensatorului, în timpul funcționării instalației pe o 

perioadă de șase luni  în sezonul cald și șase luni în sezonul rece. Centrala HVAC analizată este 

amplasată exterior, la înalțime (deasupra unui centru comercial), fenomenul de ancrasare este 

puternic influențat de depunerile de praf care provin atât din recircularea aerului din spațiul 

condiționat, dar și din mediul exterior odată cu admisia aerului proaspăt,  aer care este încărcat 

cu particule de praf și care provine din învecinătatea urbană aflată în curs de dezvoltare.  

3. 1 Descrierea studiului de caz 

 

În această lucrare este efectuată analiza ciclului frigorific în condiții de eficiență maximă 

(condiții curate de funcționare) și condiții de ancrasare.  

Așadar, timp de șase luni a fost analizată concomitent influența ancrasării filtrelor și a 

condensatorului asupra parametrilor instalației HVAC, atât la funcționarea în sezonul cald, cât și 

la funcționarea în sezonul rece.  

Parametrii ciclului frigorific au fost analizați lunar de-a lungul perioadei de șase luni, valorile 

fiind înregistrate timp de o oră la fiecare etapă de măsurători. Parametrii înregistrați cu aparatul 

Testo 550 sunt: presiunile la admisia și refularea compresorului, temperaturile de vaporizare și 

condensare, temperatura la intrarea în compresor, temperatura la ieșirea din condensator, gradul 

de supraîncălzire, gradul de subrăcire.  

4. CALCULUL CICLULUI FRIGORIFIC AL INSTALAȚIEI 

EXPERIMENTALE  

 Acest capitol prezintă descrierea instalaţiei din punct de vedere teoretic în diagramele 

termodinamice lg-p şi T-s. De asemenea, sunt prezentate relaţiile pentru calculul eficienţei 

instalaţiei, în ambele regimuri de funcționare, pe seama măsurătorilor termodinamice realizate.  
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5. REZULTATELE CALCULELOR ȘI ANALIZA REGIMURILOR DE 

FUNCȚIONARE 

5.1  Tabele cu măsurători și rezultatele calculelor 

 

Acest subcapitol prezintă centralizarea valorilor medii ale parametrilor măsurați și 

calculați, la funcționarea în regim de răcire și încălzire, atât pentru agentul termic secundar 

(aerul), cât și pentru agentul termic primar (agentul frigorific de tip R410A).  

Valorile măsurate și calculate pentru cele șase luni au fost înregistrate la sfârșitul fiecărei 

luni corespunzătoare sezonului analizat. Parametrii de eficiență maximă sunt înregistrați în prima 

lună de funcționare; indiferent că sunt la începutul sau la sfârșitul acesteia, diferențele sunt 

nesemnificative. Influențele asupra parametrilor încep să fie vizibile din luna a doua de 

funcționare. 

Comparând funcționarea instalației în sezonul cald cu funcționarea acesteia în sezonul rece, 

efectele ancrasării ce cauzează restricționarea debitului de aer prin filtre și schimbătoarele de 

căldură, sunt mult mai pronunțate la funcționarea instalației în sezonul cald.  

Astfel s-au constatat următoarele aspecte: 

- după 6 luni de funcționare în sezonul cald: 

o ancrasarea filtrelor influențează diminuarea debitului de aer la trecerea prin 

vaporizator cu 20%; 

o puterea frigorifică a vaporizatorului este diminuată cu 33%;  

o puterea termică a condensatorului este diminuată cu 26%; 

o temperatura de introducere în spațiul condiționat crește cu 24% față de valoarea 

optimă de 15.5⁰C; 

- după 6 luni de funcționare în sezonul rece: 

o ancrasarea filtrelor influențează diminuarea debitului de aer la trecerea prin 

condensator cu 16%; 

o puterea frigorifică a vaporizatorului este diminuată cu 28%;  

o puterea termică a condensatorului este diminuată cu 20%; 

o temperatura de introducere în spațiul condiționat scade cu 7% față de valoarea 

optimă de 33⁰C; 

 

5.2  Reprezentarea și analiza grafică a rezultatelor obținute 

 

  Presiunile de vaporizare și condensare au o evoluție a parametrilor destul de apropiată în 

primele trei luni de funcționare, în ambele regimuri de funcționare, diferențele încep să fie 

vizibile din luna a patra de funcționare, deoarece gradul de colmatare al filtrelor și al 

condensatorului crește. În condiții avansate de ancrasare, valorile presiunilor cresc, în special 

pentru presiunea de condensare la funcționarea în sezonul cald, iar tendințele de variații devin 
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instabile pentru valorile presiunilor înregistrate în ultima luna de funcționare; evoluția grafică nu 

mai este constantă, ci prezintă fluctuații.  

Reprezentările grafice ale presiunii de condensare arată faptul că aceasta este influențată să 

crească foarte mult  la funcționare în sezonul cald. Motivul ar putea fi pus pe seama a trei factori: 

ancrasarea filtrelor din calea vaporizatorului, ancrasarea condensatorului, schimbul termic al 

condensatorului cu mediul exterior la o temperatura mult mai ridicată în sezonul cald, 

comparativ cu funcționarea în sezonul rece. 

Conform reprezentărilor grafice, la nivelul condensatorului se remarcă următoarele aspecte: 

- Intensificarea fenomenului de ancrasare la funcționarea în sezonul cald, face ca răcirea 

condensatorului prin schimbul termic cu mediul exterior să fie afectată din cauza 

restricționării fuxului de aer la trecerea prin fasciculele de țevi. Totodată și temperatura 

ridicată a mediului exterior îngreunează degajarea caloriilor, prin urmare, după o perioadă 

de funcționare de șase luni, temperatura de condensare crește cu 34 %, iar temperatura la 

ieșirea din condensator crește cu 47%. 

- Intensificarea fenomenului de ancrasare la funcționarea în sezonul rece este mai puțin  

intensă în ceea ce privește influența aspura creșterii temperaturilor. Temperatura de 

condensare crește cu 15%, în timp ce temperatura la ieșirea din condensator crește cu 30%. 

 

   Pe măsură ce debitul de aer la trecerea prin vaporizator este redus cu 20% (echivalentul a 

4530 m
3
/h pentru cazul analizat), datorită colmatării filtrelor, transferul termic către agentul 

termic secundar este și el influențat. Astfel, temperatura agentului secundar (aerul introdus în 

spațiul condiționat) la ieșirea din vaporizator crește cu 23.6%. 

  La funcționarea în sezonul rece, ancrasarea filtrelor diminuează debitul de aer la trecerea 

prin condensator cu 16%, prin urmare, temperatura fluxului de aer introdus în spațiul condiționat 

este redusă cu 7.5%.  

  Titlul vaporilor la intrarea în vaporizator pentru cazul de analiză în condiții de eficiență 

maximă, are valoarea 0.25 - 0.26, în timp ce titlul vaporilor la intrarea în vaporizator pentru cazul 

de analiză în condiții de ancrasare se deplasează spre dreapta la valoarea 0.38.  

Deplasarea spre dreapta a titlului vaporilor la intrarea în vaporizator indică o micșorare a puterii 

frigorifice și termice specifice, efectul se observă și în figura 5.15 de mai jos.  

- În sezonul cald, puterea frigorifică specifică este redusă de la 171 kJ/kg la 138 kJ/kg, iar 

puterea termică specifică este redusă de la 207 kJ/kg la 185 kJ/kg. 

- În sezonul rece, puterea frigorifică specifică este redusă de la 173 kJ/kg la 149 kJ/kg, iar 

puterea termică specifică este redusă de la 210 kJ/kg la 201 kJ/kg. 
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6. ANALIZA ECONOMICĂ 

Scopul acestui capitol este de a scoate în evidență planificarea intervențiilor de mentenanță nu 

doar din punct de vedere al aspectelor tehnice, ci și economice.  

Pentru această etapă au fost analizate cheltuielile, care pot fi defalcate în două categorii: 

- Cheltuieli de exploatare, care sunt reprezentate date de energia electrică consumată; 

- Cheltuieli de mentenanță propriu-zisă, care sunt reprezentate în principal de activitățile 

ce presupun achiziționarea și înlocuirea filtrelor, cheltuieli de deplasare, etc; 

După ce aceste aspecte sunt realizate, se identifică timpul optim pentru realizarea intervenției de 

mentenanță preventivă. 

 

6.1  Analiza consumului cu energia electrică  

 

Consumatorii electrici principali ai instalației sunt compresoarele și ventilatoarele de introducere 

și extracție aer. Sunt evidențiate consumurile electrice și costurile cu energia electrică, la 

funcționarea în ambele sezoane, pentru fiecare lună analizată.  

Ancrasarea filtrelor și schimbătoarelor de căldură are următoarele efecte: 

- restricționarea debitului de aer și implicit înrăutățirea transferului termic; 

- creșterea lucrului mecanic de compresie, ceea ce influențează creșterea puterii electrice 

consumate a compresoarelor; 

- creșterea puterii electrice consumate a ventilatoarelor de introducere și extracție aer; 

Efectele enumerate mai sus se produc în ambele regimuri de funcționare. Acestea se intensifică 

lunar și nu fac decât să prelungească timpul de funcționare al centralei de climatizare, 

concomitent cu creșterea cheltuielilor de exploatare, cheltuieli ce cresc exponențial pe măsură ce 

se diminuează eficiența instalației. 

 

6.2  Analiza costurilor cu mentenanța 
 

Conform concluziilor ce țin cont de aspectele tehnice prezentate, perioada optimă de intervenție 

pentru înlocuirea / curățarea filtrelor este la fiecare 3 luni. Dacă ne raportăm la analiza sezonieră 

de 6 luni, iar această intervenție s-ar efectua o singură dată, costul cu mentenanța de acest tip ar 

fi minim. Însă din punct de vedere tehnic instalația ar avea de suferit.  

  Totodată, planificările de mentenanță mai dese de 3 luni, pentru a preveni funcționarea în 

condiții de ancrasare sunt eficiente din punct de vedere tehnic pentru instalație, dar sunt 

ineficiente din punct de vedere al costurilor generate. 

Timpul optim de intervenție corectivă pentru curățare depinde de cât de intens are loc procesul 

de ancrasare. În unele cazuri pot fi programate intervenții regulate (de două ori pe an sau o dată 

anual), alteori intervențiile necesită a fi efectuate mai frecvent, aspect ce depinde de condițiile de 

funcționare ale întregului sistem HVAC. 
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6.3  Timpul optim de intervenție pentru mentenanță  

 

  Funcționarea pe termen lung a sistemelor de climatizare, fără a lua în calcul un plan 

adecvat de manangement în activitatea de mentenanță, conduce la diminuarea eficienței și a 

fiabilității acestora, concomintent cu creșterea costurilor de exploatare și a numărului de 

intervenții corective ulterioare.  

  Astfel, pentru a analiza din punct de vedere economic timpul optim de intevenție pentru 

mentenanța ce presupune funcționarea în condiții curate a sistemului HVAC, au fost analizate 

lunar costurile cu mentenanța și costurile de exploatare. Prin urmare, sunt reprezentate grafic 

costurile, punctul de intersecție al celor două curbe reprezentând timpul optim pentru a face 

mentenanța. 

 

7. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A MENTENANȚEI 

Abaterea parametrilor a fost analizată la 3 și 6 luni deoarece: 

- Rezultatele prezentate în capitolele anterioare ale acestei lucrări au aratat faptul că din 

punct de vedere tehnico-economic, intervenția optimă pentru funcționarea sistemului de 

climatizare în condiții de eficiență maximă, este necesar să fie efectuată la sfârșitul celei 

de-a treia luni de funcționare; 

- Practicile au aratat faptul că sistemele de climatizare funcționează câte șase luni în fiecare 

sezon (rece/cald), iar de cele mai multe ori se obișnuiește ca intervențiile de mentenanță 

ce presupun curățarea/înlocuirea filtrelor, să fie efectuate la șase luni de funcționare. 

Curățarea schimbătoarelor de căldură este de multe ori neglijată chiar și după această 

perioadă. 

 

Principalii indicatori tehnici și economici, ușor de monitorizat / verificat, care presupun 

intervenția echipei de mentenanță pentru a afectua acțiunile corective (curățare/inlocuire filtre și 

curățare schimbătoare de căldură) sunt: 

 Indicatori tehnici: 

 Căderea de presiune pe suprafața de filtrare 

 Temperatura de suflare 

 Indicator economic: 

 Creșterea cheltuielilor operaționale  
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8. CONCLUZII  

  Centrala de climatizare de tip rooftop, reversibilă,  descrisă în această lucrare este analizată 

în regim de răcire (lunile aprilie-septembrie) și regim de încălzire (lunile octombrie-martie) pe 

durata a șase luni de funcționare în fiecare sezon. Au fost analizați parametrii termodinamici ai 

instalației concomitent cu ancrasarea de-alungul timpului a filtrelor și schimbătoarelor de 

căldură. 

Restricționarea simultană a debitului de aer la trecerea prin vaporizator și condensator, 

cauzată de feneomenul de ancrasare, are următoarele efecte: 

  Ori de câte ori există un flux de aer redus pe suprafața vaporizatorului, puterea frigorifică 

specifică a acestuia este diminuată. Ca o consecință, agentul frigorific nu vaporizează în 

totalitate, efect ce ne indică un grad de supraîncălzire foarte mic al agentului frigorific  la intrarea 

în compresor. Chiar dacă presiunea de aspirație și temperaturile vaporizatorului sunt scăzute, 

debitul masic de agent frigorific este de asemenea diminuat. 

  Dacă condensatorul nu poate elimina caloriile către mediul exterior, presiunea la nivelul 

acestuia va crește. Odată ce suprafața de schimb de căldură a acestuia se ancrasează, capacitatea 

de degajare a căldurii scade. Deoarece căldura extrasă prin procesul de vaporizare, aspirație, 

cedată de motorul compresorului și cea rezultată din compresie este transmisă în condensator, 

suprafața de schimb de căldură a condensatorului trebuie păstrată curată, cu cantitatea 

corespunzătoare de flux de aer pentru a asigura schimbul termic. Altfel, sistemul va funcționa la 

o temperatură de refulare și presiune ridicată de condensare și provoacă ineficiențele nedorite 

care rezultă din rapoarte de compresie ridicate. 

  Când instalația funcționează la presiune mare de condensare, cu ineficiențe nedorite, 

presiunea de aspirație va avea tendința de creștere. Presiunea de aspirație mai mare decât cea 

normală este cauzată de debitul masic de agent frigorific mic, care la rândul lui este afectat de 

diminuarea eficienței volumetrice, rezultată din presiunea ridicată de condensare.  

  Pentru instalația analizată, amplasată exterior, unde în apropiere se află o zonă în plină 

dezvoltare urbană ce presupune cantități mari de praf degajate în atmosferă, măsurătorile 

înregistrate și calculele efectuate pentru cele două regimuri de funcționare, indică faptul că: 

 Din punct de vedere tehnic, efectele ancrasării filtrelor și condensatorului influențează 

semnificativ parametrii din luna a 4-a de funcționare, ceea ce arată că la interval de 3 luni 

de funcționare este necesară intervenția de mentenanță pentru înlocuirea/curățarea filtrelor 

și verificarea/curățarea condensatorului. 

 Din punct de vedere economic, s-a constat faptul că în primele 2 luni de funcționare, 

cheltuielile cu mentenața sunt mari față de cheltuielile de exploatare, la 3 luni de 

funcționare cheltuielile cu mentenanța  sunt usor mai mici (cu circa 3÷5 %) față de 

cheltuilile de exploatare, unde acestea din urmă cresc pe seama consumului electric 

înregistrat de ventilatoare și compresoare.  

Astfel, frecvența optimă de mentenanță este la 3 luni de funcționare. 
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9. PERSPECTIVE DE CERCETARE 

 

  Această teză de doctorat reprezintă o completare a diverselor studii efectuate în domeniu, 

de autori, cu privire la influențele fenomenului de ancrasare asupra instalațiilor HVAC. 

Studiul face referire la o instalație de tip rooftop ce deservește clima într-un spațiu comercial. 

Subiectul tezei este unul aplicat, va prezenta interes și pe viitor, si poate fi luat în considerare de 

operatorii de mentenanță pentru toate echipamentele similare aflate în exploatare. Analiza 

tehnică și a reprezentărilor grafice, precum și a activităților de mentenanță preventivă pot fi 

dezvoltate în continuare în vederea simulării funcționării și menținerii în parametri optimi a 

instalațiilor de acest gen.  

Direcțiile de cercetare pot fi folosite pentru perfecționarea diferitelor componente ale instalațiilor 

de acest gen: 

 Din punct de vedere constructiv, compartimentele interioare de tratare aer, în special 

secțiunea în care se află schimbătorul de căldură si filtrele, să fie construit etanș și 

prevăzut cu orificii de scurgere la exterior, astfel încât în cadrul mentenanței să permită 

curățarea cu jet de apă și soluție degresantă/igienizare a întregului compartiment, fără a 

exista riscul scurgerilor în interiorul rețelei de tubulatură. 

 Implementarea unui controller centralizat în rooftop (nu în doar o interfață în spațiul 

condiționat), astfel încât să permită local testarea/verificarea/ajustarea tuturor 

parametrilor în cadrul intervențiilor de mentenanță. Instalația anlizată în această teză 

dispune de un astfel de controller în compartimentul tehnic, însă există echipamente 

similare care nu au în dotare acest controller, ceea ce îngreunează operațiunile de 

mentenanță tehnică; 

 În prezent există semnale de alarme/avertizare la încărcarea filtrelor cu particule de praf. 

De cele mai multe ori acestea sunt neglijate de operatorii de mentenanță. Consider că 

această alarmă de filtre ancrasate trebuie să fie suplimentată de informații cu privire la 

creșterea puterii electrice consumate și de diminuarea puterilor frigorifice și termice. 

Astfel, operatorul de mentenanță ar fi mult mai bine informat asupra diminuării 

performanței sistemului la funcționarea în condiții de ancrasare. 

De altfel la perspectivele de cercetare pot fi adaugate următoarele aspecte: 

 Analiza diferitelor categorii de poluanți asupra performanțelor HVAC; 

 Analiza performanțelor HVAC pentru diverse zone de amplasare (regiuni, niveluri de 

înălțime, etc); 

 Introducerea elementelor de inteligență artificială în monitorizarea funcționării 

instalațiilor HVAC cu posibilitatea curățării automate. 
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