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                                                                                                                                             ROMCATEL 

 

Conform P118 Art.2.2.25 Starea de funcționare sau nefuncționare a ventilatoarelor aferente 

desfumării va fi semnalizată la serviciul de pompieri sau în alte locuri unde permanența este 

asigurată. 

 

Depozit carte 1 

Zona 1 

Sistemul de desfumare ales este mecanic, atât introducerea de aer pentru compensare, cât și 

evacuarea fumului. 

Suprafața: 153m2
 

Necesar evacuare: 1,5m
3
/s pe gura de evacuare. 

Necesar guri de evacuare: una la 320m
2
  

Atât ventilatorul de evacuare fum cât și ventilatorul de introducere aer proaspăt se vor 
monta in pod, ambele prize (de introducere aer proaspăt respectiv de evacuare fum având sectiune 
rectangulară 500x500mm). 

Ventilatorul de evacuare fum este ventilator carcasat, de tip centrifugal, rezistent la foc 2 

ore la 300
0
C. 

Ventilatorul de evacuare fum va asigura un debit de evacuare de 5400m
3
/h la o presiune 

statică de 700Pa 

Ventilatorul de introducere aer proasăt va asigura un debit de 3400m
3
/h la o presiune 

statică de 600Pa 

Zona 2 

Sistemul de desfumare ales este mecanic, atât introducerea de aer pentru compensare, cât și 

evacuarea fumului. 

Suprafata: 134m
2
 

Necesar evacuare: 1,5m
3
/s pe gura de evacuare. 

Necesar guri de evacuare: una la 320m
2
  

Ventilatorul de evacuare fum va fi montat pe tubulatură, în interior, la demisol, priza de 
evacuare fum având secțiunea rectangulară 500x250 amplasată sub aticul clădirii în curtea 
interioară. 

Ventilatorul de introducere aer proaspăt va fi montat pe tubulatură, pe traseul vertical, în 

exterior, la parter, priza de introducere aer proaspăt având secțiune rectangulară 500x250 fiind 
protejată la ploaie cu grilă metalică.  

Ventilatorul de evacuare fum este ventilator carcasat, de tip centrifugal, rezistent la foc 2 

ore la 300
0
C. 

Ventilatorul de evacuare fum va asigura un debit de evacuare de 5400m
3
/h la o presiune 

statică de 500Pa 

Ventilatorul de introducere aer proaspăt va asigura un debit de 3400m
3
/h la o presiune 

statica de 400Pa 

Zona 3 




































































































































































































































































