
ÎNTREBĂRI GRILĂ 
 “Instalaţii în construcţii” 

 

1. Instalaţiile de climatizare trebuie sǎ asigure menţinerea parametrilor aerului din încǎperile 
deservite, în limite prescrise, în tot timpul anului, indiferent de variaţia: 
a) factorilor meteorologici;           b) gradului de ocupaţie al încǎperilor;    c) umiditate. 
 

2. O instalaţie de climatizare sau de condiţionare a aerului presupune urmǎtoarele transformǎri 
termodinamice: 
a) încǎlzire/rǎcire aer;   
b) uscare/umidificare aer;    
c) încǎlzire/rǎcire şi uscare/umidificare aer. 
 

3. O instalaţie de climatizare parţialǎ presupune realizarea, din cele patru transformǎri 
termodinamice, a: 
a) tuturor celor 4 transformǎri;  b) trei transformǎri;  c) douǎ transformǎri. 
 

4. Instalaţiile de climatizare în scopuri de confort sunt destinate asigurǎrii microclimatului: 
a) pentru menţinerea sǎnǎtǎţii şi desfǎşurǎrii muncii optime în toate categoriile de clǎdiri civile 
(birouri, spitale, teatre, magazine, sǎli de audiţie şi concerte etc.) pe parcursul întregului an; 
b) pentru menţinerea sǎnǎtǎţii şi desfǎşurǎrii muncii optime în toate categoriile de clǎdiri pe 
parcursul întregului an; 
c) pentru menţinerea sǎnǎtǎţii şi desfǎşurǎrii muncii optime în toate categoriile de clǎdiri civile 
(birouri, spitale, teatre, magazine, sǎli de audiţie şi concerte etc.) în sezonul rece. 
 

5. Instalaţiile de climatizare în scopuri de confort sunt destinate asigurǎrii microclimatului 
caracterizat prin: 
a) temepraturi ale aerului interior între 18C şi 26C şi umiditate relativǎ de 50%; 
b) temepraturi ale aerului interior între 20C şi 26C şi umiditate relativǎ între 40%...60%; 
c) a) temepraturi ale aerului interior între 20C şi 26C şi umiditate relativǎ între 50%...70%. 
 

6. Instalaţiile de climatizare în scopuri industriale sunt destinate asigurǎrii microclimatului: 
a) în toate categoriile de încǎperi; 
b) în încǎperile tip birou, vestiar, bǎi, WC-uri etc.; 
c) în încǎperi care convin procesului de producţie, pentru a preveni rebutarea produselor. 
 

7. Instalaţiile de climatizare pot fi: 
a) numai cu aer;   b) numai cu apǎ;    c) cu aer – apǎ. 
 

8. Instalaţiile de climatizare numai cu aer pot fi: 
a) cu inducţie;    
b) cu un canal cu debit constant;            
c) cu un canal cu debit variabil. 
 

9. Instalaţiile de climatizare numai cu aer pot fi: 
a) cu douǎ canale cu debite constante sau variabile; 
b) cu un canal pentru mai multe zone cu reîncǎlzirea aerului; 
c) cu un canal pentru mai multe zone cu grupuri de ventilare zonale. 
 

10. Instalaţiile de climatizare aer – apǎ, cu aer primar, pot fi: 
a) aparate cu inducţie cu reglare prin ventil sau clapetǎ, cu debit constant sau variabil; 
b) aparate cu inducţie cu racordare la reţeaua de agenţi termici prin sisteme cu douǎ, trei sau patru 
conducte; 
c) ventiloconvectoare cu aer primar, cu prizǎ de aer exterior, numai cu recirculare, sau cu 
diagrame de reglare a parametrilor. 
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11. Instalaţiile de climatizare numai aer se realizeazǎ, dupǎ debitul de aer, sub forma: 
a) de presiune joasǎ;   b) cu debit constant;   c) cu debit variabil. 
 

12. Instalaţiile de climatizare numai aer se realizeazǎ, dupǎ mǎrimea presiunii ventilatorului, sub 
forma: 
a) de presiune joasǎ;   b) de presiune înaltǎ;   c) cu debit variabil. 
 

13. Instalaţiile de climatizare numai aer de presiune joasǎ sunt caracterizate de: 
a) viteze ale aerului de (3...8)m/s; 
b) presiuni ale ventilatoarelor de (100...500)Pa; 
c) nivel de zgomot în instalaţie, redus. 
 

14. Instalaţiile de climatizare numai aer de presiune înaltǎ sunt: 
a) specifice hotelurilor sau clǎdirilor mari de birouri; 
b) specifice clǎdirilor mici de birouri; 
c) tuturor categoriilor de clǎdiri. 
 

15. Pentru reducerea debitului instalaţiilor de climatizare numai aer se intervine astfel: 
a) se reduce diferenţa de temperaturǎ dintre aerul încǎperii şi aerul rǎcit; 
b) se creşte diferenţa de temperaturǎ dintre aerul încǎperii şi aerul rǎcit, de la (5...8)grd la 
(10...12)grd; 
c) se implementeazǎ în circuitul instalaţiei de climatizare dispozitive performante de introducere a 
aerului, care scumpesc instalaţia. 
 

16. Prin creşterea vitezei de circulaţie a aerului prin instalaţia de climatizare numai aer rezultǎ: 
a) creşterea puterii ventilatoarelor de aer, a pierderilor de sarcinǎ şi reducerea zgomotului; 
b) creşterea pierderilor ventilatoarelor de aer, a zgomotului şi reducerea pierderilor de sarcinǎ; 
c) creşterea puterii ventilatoarelor de aer, a pierderilor de sarcinǎ şi a zgomotului. 
 

17. Pentru reducerea zgomotului produs de funcţionarea instalaţiilor de climatizare numai aer cu 
debite mari se recurge la: 
a) montarea atenuatoarelor de zgomot pe fiecare canal de aer; 
b) adoptarea de grile pentru introducerea aerului cu atenuatoare de zgomot; 
c) prevederea unor aparate de detentǎ. 
 

18. Instalaţiile de climatizare aer – apǎ sunt realizate ca instalaţii cu: 
a) trei canale de aer;          b) douǎ canale de aer;     c) un singur canal de aer. 
 

19. Instalaţiile de climatizare aer – apǎ sunt realizate ca instalaţii cu: 
a) acelaşi nivel de temperaturǎ a agenţilor termici, indiferent de tipul şi caracteristica încǎperilor; 
b) acelaşi nivel de presiune a agenţilor termici, indiferent de tipul şi caracteristica încǎperilor; 
c) nivele de temperaturǎ diferite pentru agenţii termici, de la o încǎpere la alta. 
 

20. Instalaţiile care asigurǎ o reglare individualǎ a temperaturii aerului din interiorul fiecǎrei 
încǎperi în parte, sunt: 
a) instalaţii de climatizare numai aer; 
b) instalaţii de climatizare apǎ – aer; 
c) instalaţii de condiţionare numai aer. 
 

21. Pentru climatizarea clǎdirilor cu multe încǎperi, situate de o parte şi de alta a unui coridor 
central se prevǎd: 
a) instalaţii de climatizare apǎ – aer cu agenţi termici sub formǎ de aer sau apǎ caldǎ şi rǎcitǎ; 
b) instalaţii de climatizare numai aer; 
c) instalaţii de climatizare apǎ – aer cu agenţi termici sub formǎ de aer supraîncǎlzit sau apǎ caldǎ 
şi rǎcitǎ. 
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22. Bateria de încǎlzire/rǎcire, respectiv, bateriile de încǎlzire şi rǎcire sunt racordate la reţeaua de 
agenţi termici alcǎtuitǎ din douǎ conducte (ducere/întoarcere) prin care circulǎ: 
a) apǎ caldǎ iarna şi vara; 
b) apǎ rǎcitǎ iarna şi vara; 
c) apǎ caldǎ, iarna şi apǎ  rǎcitǎ, vara. 
 

23. Bateria de încǎlzire/rǎcire, respectiv, bateriile de încǎlzire şi rǎcire sunt racordate la reţeaua de 
agenţi termici alcǎtuitǎ din: 
a) douǎ conducte (ducere/întoarcere) prin care circulǎ iarna apǎ caldǎ şi vara apǎ rǎcitǎ; 
b) trei conducte (ducere – apǎ caldǎ, ducere – apǎ rǎcitǎ, întoarcere apǎ caldǎ/rǎcitǎ); 
c) patru conducte (ducere/întoarcere apǎ caldǎ, respectiv, ducere/întoarcere apǎ rǎcitǎ). 
 

24. Aparatele cu inducţie (climaconvetoarele) sunt elemente ale instalaţiilor de climatizare aer – 
apǎ: 
a) de joasǎ presiune;   b) de înaltǎ presiune;               c) de medie presiune. 
 

25. Aparatele cu inducţie (climaconvetoarele) funcţioneazǎ prin racordarea lor la: 
a) sistemul de aer primar care asigurǎ energia de antrenare a aerului din încǎpere; 
b) sistemul primar de apǎ caldǎ care asigurǎ energia de antrenare a aerului din încǎpere; 
c) sistemul primar de apǎ rǎcitǎ care asigurǎ energia de antrenare a aerului din încǎpere. 
 

26. Aparatele cu inducţie (climaconvetoarele) funcţioneazǎ cu reglare prin ventil, caz în care 
asigurǎ: 
a) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea debitului de aer recirculat care 
trece prin schimbǎtorul de cǎldurǎ; 
b) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea debitul de agent termic ce trece 
prin schimbǎtorul de cǎldurǎ; 
c) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea atât a debitului de agent termic, cǎt 
şi a debitului de aer recirculat, ce trec prin schimbǎtorul de cǎldurǎ. 
 

27. Aparatele cu inducţie (climaconvetoarele) funcţioneazǎ cu reglare prin clapetǎ, caz în care 
asigurǎ: 
a) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea debitului de aer recirculat care 
trece prin schimbǎtorul de cǎldurǎ; 
b) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea debitul de agent termic ce trece 
prin schimbǎtorul de cǎldurǎ; 
c) reglarea sarcinii termice de încǎlzire/rǎcire prin modificarea atât a debitului de agent termic, cǎt 
şi a debitului de aer recirculat, ce trec prin schimbǎtorul de cǎldurǎ. 
 

28. Ventiloconvectoarele, sunt aparate de climatizare în componenţa cǎrora intrǎ: 
a) unu sau douǎ schimbǎtoare de cǎldurǎ; 
b) unu sau douǎ ventilatoare; 
c) o tavǎ pentru colectarea condensatului rezultat în procesul de rǎcire a aerului. 
 

29. Ventiloconvectoarele, sunt aparate de climatizare cu grile pentru absorbţia şi refularea aerului 
tratat (încǎlzit/rǎcit) şi pot fi de tip vertical sau orizontal, echipate: 
a) cu camerǎ de distibuţie pentru racordarea la tubulaturǎ; 
b) cu camerǎ de amestec în care se amestecǎ aer primar (exterior) cu aer recirculat din încǎpere în 
proporţii diferite; 
c) atât cu camerǎ de amestec cât şi cu camerǎ de distribuţie. 
 

30. Sarcina de rǎcire a ventiloconvectoarelor este de: 
a) (1,3...21,5)kW;      b) (35...175)W;   c) (0,7...11)kW. 
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31. Sarcina de încǎlzire a ventiloconvectoarelor este de: 
a) (1,3...21,5)kW;      b) (35...175)W;   c) (0,7...11)kW. 
 

32. Puterile motoarelor ventilatoarelor de aer sunt de: 
a) (1,3...21,5)kW;      b) (35...175)W;   c) (0,7...11)kW. 
 

33. Numǎrul de aparate de climatizare apǎ – aer instalate într-o incintǎ depinde de: 
a) tipul aparatelor utilizate; 
b) tipul canalului de circulaţie a agentului termic; 
c) sarcina termicǎ necesarǎ încǎperii. 
 

34. Aparatele de climatizare apǎ – aer instalate într-o incintǎ pot fi echipate cu: 
a) un singur schimbǎtor de cǎldurǎ; 
b) douǎ schimbǎtoare de cǎldurǎ; 
c) mai multe schimbǎtoare de cǎldurǎ. 
 

35. Debitul de aer al ventiloconvectoarelor, reglat, de regulǎ, în trei trepte, variazǎ în funcţie de: 
a) mǎrimea aparatului;    b) tipul canalului;          c) numǎrul de conducte. 


