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Singurul act normativ din România care reglemen-
tează modul de ieşire al conductelor concentrice 

de alimentare cu aer necesar arderii / evacuare gaze 
de ardere (coşuri tip „ventuză”) în exteriorul clădirilor 
pentru centralele termice murale este GP 051-2000 – 
„Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centra-
lelor termice mici” [1].

Din păcate, în practică se întâlnesc nenumărate 
cazuri care nu sunt tratate de normativul amintit an-
terior. Aceste cazuri care pot crea diferende între uti-
lizatorul final şi instalatorul autorizat ISCIR care in-
stalează centrala, pot genera noxe sau poate apărea 
disconfort pentru utilizatorul centralei termice şi ve-
cini, datorită instalării conductei tip ventuză în zone 
improprii.

În primul rând, să vedem ce înseamnă cazane de 
tipul C1 şi C3:

„Cazanele de tip C sunt cazane pentru care circu-
itul de ardere este etanş faţă de părţile locuite ale 
clădirii în care se instalează aparatul. Conductele de 
alimentare cu aer şi cele de evacuare a produselor de 
ardere … aduc aerul proaspăt la arzător din exterio-
rul părţilor locuite ale clădirii şi evacuează produsele 
de ardere către exterior” (cf. [2] – pct. 4.2.1).

tip C1 – „Cazan de tip C racordat prin conducte-
le sale la un terminal montat orizontal pe un pe-
rete sau pe un acoperiş. Orificiile conductelor sunt 
concentrice sau suficient de apropiate pentru a fi 
expuse la condiţii de vânt similare” (cf. [2] – pct. 
4.2.2.1).
tip C3 – „Cazan de tip C racordat prin conductele 
sale la un terminal montat vertical. Orificiile con-
ductelor sunt concentrice sau suficient de apropi-
ate pentru a fi expuse la condiţii de vânt similare” 
(cf. [2] – pct. 4.2.2.3).

Fig. 1

În [1] – fig. 11 este singurul desen care prezintă 
modul în care pot ieşi coşurile tip „ventuză” prin pe-
reţii exteriori ai clădirilor – fig. 2.
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Se observă că sunt prezentate foarte puţine situ-
aţii practice.

În cele ce urmează vă prezentăm modul în care sunt 
tratate în normativele unor ţări componente UE cazuri 
de ieşire a conductelor ce nu sunt cuprinse în [1].

În [1] – pct. 3.10.23 este specificat faptul că „înăl-
ţimea minimă de amplasare a coşului „ventuză” faţă 
de zona pietonală este de 1,80 m”. Dar nu este spe-
cificată înălţimea minimă la care poate fi amplasat 
coşul tip „ventuză” în dreptul zonelor nepietonale. În 
Cehia, această înălţime minimă este de 0,4 m, dato-
rită depunerilor de zăpadă din timpul iernii, depuneri 
care nu trebuie să obtureze coşul [3] – Fig. 3.

Fig. 3

Distanţa minimă dintre orificiul de evacuare al coşu-
lui „ventuză” şi partea inferioară a unui balcon sau aco-
periş trebuie să fie de 30 cm (cf. [1] – fig. 11) – fig. 4.

Fig. 4

În [1] nu este specificat cum poate fi rezolvată pro-
blema dacă această distanţă nu poate fi respecta-
tă. În acest caz, [4] (la pct. 8.4.7) dă soluţia următoa-
re: marginea conductei de alimentare cu aer necesar 
arderii trebuie să se afle la acelaşi nivel cu extremi-
tatea din faţă a balconului sau acoperişului sub care 
se află – fig. 5.

În [5] (la pct. 5.6.4.2) sunt date distanţele minime 
care pot exista între centrul conductei de alimentare 
cu aer necesar arderii / evacuare gaze de ardere şi 
eventuale materiale inflamabile – fig. 6.

Condiţii de instalare a conductelor  

tip „ventuză“ – C1 şi C3

Fig. 2

Fig. 5
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Distanţa minimă pe orizontală dintre axul orificiu-
lui de evacuare al unui coş tip „ventuză” şi marginea 
laterală a unei ferestre, în cazul în care acestea nu 
sunt situate la aceeaşi înălţime, este de 0,5 m. Dar 
ce se întâmplă în cazul în care coşul tip „ventuză” 
este situat pe orizontală în dreptul unei ferestre? [5] 
(la pct. 5.6.4.6.2 – fig. 9), în cazul unei faţade nete-
de, oferă soluţia, funcţie de distanţa pe verticală din-
tre axul coşului tip „ventuză” şi marginea superioară 
a ferestrei – fig. 7.

Fig. 6

Fig. 7

În cazul în care clădirea este în formă de L 
(faţada nu mai este netedă), [1] nu prevede nici 
un fel de regulă. [5] (la pct. 5.6.4.6.2 – fig. 11) 
oferă soluţii funcţie de dimensiunile peretelui 

perpendicular pe cel pe care se află coşul tip 
„ventuză”.

În primul caz este prezentat un perete care nu are 
ferestre – fig. 8.

Fig. 8
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Cazul al doilea este cazul în care peretele perpen-
dicular pe cel pe care se află coşul tip „ventuză” are 
ferestre – fig. 9.

În situaţia în care clădirea are formă de U iar pere-
tele opus celui prin care iese coşul „ventuză” nu are 
geamuri, distanţa minimă admisă între pereţi paraleli 
trebuie să fie de 2 m (cf. [4] – pct. 8.4.9) – fig. 10.

Acelaşi situaţie, dar peretele opus celui prin care 
iese coşul „ventuză” are ferestre. Distanţa dintre pe-
reţii paraleli trebuie să fie de minimum 3 m (cf. [4] – 
pct. 8.4.9) – fig. 11.

În Franţa [6] este stipulat faptul că distanţa dintre 
orificiul unui coş „ventuză” şi vegetaţie trebuie să fie 
de min. 2,50 m – fig. 12.

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11

De asemenea, în [5] (la pct. 5.6.4.1) este specifi-
cat faptul că este interzisă ieşirea conductelor de ali-
mentare cu aer necesar arderii / evacuare gaze de 
ardere în pasaje înguste, în loggie sau ganguri aco-
perite şi în curţi interioare (în cazul în care lungimea 
sau lăţimea curţii este mai mică decât înălţimea celei 
mai înalte clădiri care împrejmuieşte curtea).

În cazul în care conductele de alimentare cu aer 
necesar arderii / evacuare gaze de ardere ies prin lu-
carne sau prin acoperiş, [5] (la pct. 5.6.4.1 – fig. 16) 
dă următoarele soluţii (pentru centrale cu puterea 
mai mică de 50 kW) – fig. 13 – fig. 16:

Fig. 12

De asemenea, în [3] este specificat faptul că, în 
cazul în care conductele de alimentare cu aer nece-
sar arderii / evacuare gaze de ardere ies printr-un 
acoperiş plat, iar acesta din urmă are balustradă / 
parapet, marginea superioară a conductei de alimen-
tare cu aer necesar arderii trebuie să depăşească 
înălţimea balustradei / parapetului – fig. 17.
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