
14

Application technology for metallic pipe installation systems – Ediţia a 3-a

1 Instalaţia de apă potabilă

Principii de bază

Apa potabilă impecabilă este premisa pentru sănătatea noastră. Aceasta 
conţine minerale necesare și microelemente și este folosită pentru pregătirea 
alimentelor, pentru spălarea obiectelor și pentru igiena corporală. Scopul 
comun al celor care proiectează, al instalatorilor și al utilizatorilor este ca la 
fiecare sursă de alimentare apa să fie suficientă ca și cantitate și calitate. Apa 
potabilă este și un aliment degradabil. Calitatea acesteia se modifică în insta-
laţia de apă potabilă, de ex. prin contact cu materialele, prin încălzire sau 
timpi de stagnare, din cauza înmulţirii bacteriilor.

În Germania, numărul persoanelor care contactează boala Legionella este de 
aproximativ 30.000 în fiecare an. Cu o rată de deces de 10 până la 15 %, 
aceasta reprezintă în mare 3 000 de decese anual. În alte ţări rata de îmbol-
năvire reprezintă 34,1 (Spania), 19,2 (Danemarca), 17,9 (Olanda) și 16,9 
(Franţa) fiecare la cîte 1 milion de locuitori, mult mai scăzută. 
Pentru prevenirea problemelor există în toate ţările norme pentru asigurarea 
alimentării și păstrarea calităţii apei. Norme noi impuse de UE sînt adăugate 
permanent pentru completarea sau înlocuirea celor naţionale. Un bun exem-
plu este raportul tehnic „Recomandări pentru prevenirea dezvoltării Legione-
lla în instalaţii interioare din clădiri care transportă apă pentru consum uman”. 
Și cu EN 806 s-a realizat un pas uriaș pentru o apreciere unitară a instalaţiilor 
de apă potabilă în Europa. Progrese ca acesta duc la necesitatea consultării 
reglementărilor pentru o astfel de tehnologie în mod regulat și aplicarea lor în 
practică în termen scurt. Spre exemplu în Germania din motive de igienă 
verificarea etanșeităţii la uscat a devenit un standard în domeniul tehnic în 
instalaţii mai mari precum în spitale sau hoteluri. Și spălarea instalaţiei se 
realizează cît de tîrziu posibil. 

Nivelul de infecţie

(comparaţie naţională)

Apa potabilă este un 
aliment

Fig. D — 1 
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Dacă toate măsurile de protecţie a apei potabile s-ar putea rezuma într-o sin-
gură propoziţie atunci aceasta ar fi:

»Proiectarea și montarea ar trebui să conducă la dimensionare mică a 
ţevilor.«

»Fiecare segment al unei instalaţii ar trebui să fie folosit o dată pe săp-
tămână după prima umplere sau ar trebui să fie evitată.«

»În continuare trebuie evitate temperaturi permanente între 25 și 55 °C în 
timpul funcţionării.«

După cum a fost menţionat deja realizarea instalaţiilor de apă potabilă implică 
cunoștinţe vaste de specialitate. Normele EN 806 și EN 1717 sînt exemple 
pentru eforturile de a realiza un standard unitar la nivel european pentru insta-
laţii și pentru protecţia apei potabile. Acest capitol conţine măsuri esenţiale 
pentru păstrarea calităţii apei. Acesta conferă o vedere de ansamblu asupra 
aspectelor relevante pentru proiectarea de către specialiști, executarea, 
punerea în funcţiune și funcţionare instalaţiilor de apă potabilă. Pentru 
aceasta normele naţionale actuale au prioritate faţă de cele enunţate aici. 
Personalul de la Viega sprijină mai presus de toate specialiștii la lucrările zil-
nice ale acestora. 

Potenţiale de economisire
Apa curată este un bun valoros. Aceasta nu este disponibilă în cantităţi sufi-
ciente. Cu toate acestea trebuie examinat dacă măsurile de economisire au 
un efect asupra calităţii apei. Igieniștii în construcţii cu destinaţie medicală 
solicită ca apa în clădiri să fie înlocuită între de două la trei ori pe săptămână. 

Pe lîngă faptul că apa trebuie economisită trebuie să ne concentrăm și asupra 
măsurilor de reducere a energiei. Temperaturile scăzute reprezintă însă și un 
risc de legioneloză, astfel încît între protecţia sănătăţii și poten ţialele de eco-
nomisire trebuie găsită o cale optimă de mijloc.

Economisirea apei 
contra igienei

Fig. D — 2 
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Proiectare

Dispunerea apei pentru uzul casnic

În 19981 a intrat în vigoare o nouă ordonanţă europeană privind apa potabilă, 
care definește pretenţiile minime în privinţa apei pentru utilizarea umană. „Uti-
lizarea umană“ se referă la apa care este băută, se gătește, se utilizează la 
pregătirea hranei sau în alte scopuri gospodărești. Trebuie respectate valorile 
limită la toate locurile de extragere din care este scoasă apă pentru acest 
scop – indiferent dacă este vorba de apă caldă sau rece. În cadrul proiectării 
unei instalaţii de apă potabilă trebuie luate în calcul împreună cu societăţile 
de alimentare cu apă locale următoarele considerente.

Racordarea la casă
Cine instalează?
Proprietarul?
Material? Diametru nominal?
Introducerea în casă – unde?

Contorul
Cine instalează?
Dimensiunile contorului?
Dispozitiv de reţinere?

Presiune
Care este nivelul de presiune de alimentare minimă/unde a fost 
măsurată?
Care este presiunea maximă la repaus?

Natura apei potabile
Posibile restricţii de materiale

Materiale pentru ţevi

Materialele și produsele utilizate trebuie să fie conforme normele naţionale. 
Efectuarea lucrărilor la instalaţiile sanitare trebuie efectuate numai de către 
personal specializat calificat. Conform normei EN 12502 trebuie respectată în 
faza de proiectare printre altele și calitatea apei potabile. Fiecare material 
pentru conducte se încadrează într-o limită de utilizare care poate fi atinsă, de 
regulă, la un regim de funcţionare conform cu destinaţia, dar în principal luînd 
măsuri speciale precum dezinfectarea șoc. De aceea este recomandat în caz 
de incertitudine să se consulte producătorul de piese componente.

Ţevi de plumb 

Odată cu apariţia directivei UE în anul 1998 referitoare la calitatea apei pota-
bile, în anul 1998 a demarat procesul înlocuire a instalaţiilor vechi executate 
cu ţevi de plumb. Începînd cu anul 2013 a fost stabilită noua valoare limită 
pentru cantitatea de plumb admisă în apă 10 µg / l, care nu poate fi menţinută 
nici cu ţevi de plumb încărcate cu calcar și nici prin dozare de inhibitori de 
coroziune. Aceasta înseamnă de regulă înlocuirea întregii reţele de conduc-
te-ţeavă din plumb. 

Verificare stoc, 
Utilizare neadmisă!

DIN EN 806-2 
Pct. 5.1

1
 Directiva Consiliului 

98/83/EC din 3 noiem-
brie 1998 privind cali-
tatea apei destinată 
consumului uman
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Materiale care pot fi utilizate

Este permisă utilizarea următoarelor materiale pentru ţevi respectiv sisteme 
fără limitări pe partea apei corespunzător marcajelor de verificare naţionale

Inox  Viega Sanpress / Sanpress Inox
Cupru zincat la interior
Ţevi de plastic

Ţevile de cupru și racordurile prin presare pot fi utilizate în toate cazurile în 
instalaţii de ape potabile. Se vor respecta eventualele reglementări naţionale 
existente.

Atunci când valoarea PH ≥ 7,4 sau 
Atunci când valoarea PH este între 7,0 și 7,4 și nu este depășită valoarea 
TOC de 1,5 mg/l.

La o valoarea a PH < 7,0 nu este permisă utilizare ţevilor de cupru.

Materiale feroase zincate la cald

Conform EN 12502 trebuie să fie utilizate numai pentru apa potabilă rece, 
deoarece începând cu 35 °C se ia în considerare un risc crescut de coroziune.

În plus pentru acest material sunt valabile următoarele limitări:

Atunci când capacitatea bazică reprezintă KB 8,2 - 0,5 mol/m3 și 
concomitent
Capacitatea acidă KS 4,3 - 1,0 mol/m3.

Trebuie îndeplinite cerinţele ridicate faţă de zincare.

Combinarea mai multor materiale 

Utilizarea diferitelor materiale în instalaţiile de apă potabilă corespundă regu-
lilor tehnicii. Astfel pot fi combinate între ele de exemplu ţevi din cupru, cupru 
zincat pe interior, oţel inoxidabil și PE-X. La combinarea ţevilor din materiale 
feroase zincate cu alte materiale pentru ţevi se vor respecta EN 806-4 și  
EN 12502.

Nu este permisă dispunerea de com-
ponente constructive mai mari și 
aparate din cupru, aliaje de cupru, 
cupru zincat și lipituri cu cupru în 
amonte faţă de astfel de materiale 
feroase zincate. Ca trecere între inox 
și oţel zincat sunt recomandate piese 
de trecere din aliaje de cupru și în 
special bronz a căror lungime cores-
punde cel puţin diametrului ţevii. Prin 
aceasta este micșorată proporţia 
coroziunii de contact – în funcţie de 
calitatea apei.

Fig. D — 3 

EN 806-4 
Pct.5
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Prevenirea/reducerea formării de piatră

Apa dură pînă la cea foarte dură reduce durata de viaţă a aparatelor şi a pie-
selor componente din instalaţia de apă potabilă. În plus acest lucru creşte 
necesarul de energie, pentru că depunerile de calcar pe rezistenţele de încăl-
zire împiedică transmiterea căldurii. Astfel măsura de dedurizare parţială a 
apei potabile este semnificativ economică şi ecologică în astfel de cazuri. În 
funcţie de procedeu poate fi semnificativ să se ridice valoare pH pînă la 7,7, 
astfel, în acelaşi timp se atinge un efect de protecţie anti-coroziune.

Metoda de tratament recomandată pentru prevenirea formării tartrului ţinând seamă de 
concentraţia de calciu şi temperatură este dată în standardul german DIN 1988-200,  
tabelul 6:

Concentraţia volumului de calciu 
[mg / l]

Măsuri la  
t ≤ 60 °C

Măsuri la  
t ≥ 60 °C

< 80

Corespunde unui grad de duritate 1 şi 2
1 niciuna niciuna

80 pînă la 120 
Corespunde unui grad de duritate aprox. 

de 3
1

Niciuna sau stabilizare  
fără dedurizare

Stabilizare sau dedurizare 
recomandată

120

Corespunde unui grad de  
duritate aprox. de 4

1

Stabilizare sau deduri-
zare recomandată

Stabilizare sau  
dedurizare

Tab. D — 1 

Filozofia sistemelor de ţevi Viega

Recomandări de materiale

Conducte de legătură din PE la racordarea la casă şi repartizate prin 

pămînt

Îmbinări prin presare din bronz – necorodabil (Geopress)
Realizarea îmbinării rapidă, sigură şi independentă de starea vremii

Racord apă potabilă 
pentru locuinţă

Cu Geopress

Fig. D — 4 

1
 legea germană  

„Produse pentru cură-
ţare și spălare, §7”
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Conducte de distribuţie în pivniţă și ascendente din metall

Formă stabilă bună pentru o fixare cu efort redus
Economie de material de termoizolare datorită diametrului exterior redus
Dilatare liniară redusă la încălzire
Prelucrare cu o mașină de presare pînă la DN 100
Economie de spaţiu

Distribuţie pe etaje pentru ţevi PE-Xc

La alegere cu un strat înglobat din aluminiu sudat
De asemenea și cu ţeavă de protecţie PE ca protecţie anticondens
Pentru derularea continuă a rolei pe podeaua brută, în pereţi despărţitori 
și la tehnica de prindere pe perete
Pentru tehnica de construcţii pe perete și îngropată cu racorduri izolate 
antifonic pre-montate la dimensiune în sistemul individual, serial sau de 
tip circuit

Distribuitor de apă 
potabilă cu Sanpress

Fig. D — 5 

Fig. D — 6 
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Traseul conductelor și procesul de schimbare al apei

Experienţa practică dovedeşte că în liniile individuale de alimentare (linii 
secundare) la punctele de prelevare utilizate frecvent în locuinţele rezidenţiale, 
nu sunt anticipate contaminări microbiene care să pericliteze sistemul. În clă-
dirile non-rezidenţiale acest fapt trebuie să fie evaluat întotdeauna separat 
pentru fiecare caz individual.

În diagrama precedentă este ilustrată 
schematic o instalaţie tipică de apă 
potabilă a unui apartament. Sunt pre-
văzute conducte verticale la punctele 
de prelevare cum ar fi lavoarul sau 
duşul. În comparaţie, cada (instalată 
de asemenea cu duş) este utilizată 
mai rar şi, de aceea, trebuie să fie 
conectată la chiuvetă utilizând o con-
ductă de scurgere. Acelaşi lucru este 
valabil pentru racordarea unui bideu 
şi a unei maşini de spălat. Cea din 
urmă este instalată frecvent dar fără 
a fi utilizată ulterior în apartament.

Distribuirea pierderilor de presiune

Prin calcularea exactă a pierderilor de presiune în sistem sînt îndeplinite con-
diţiile pentru o protecţie antifonică optimă. Cu ajutorul armăturilor de blocare 
ca de ex. a ventilelor cu bilă, se poate utiliza un potenţial de presiune supli-
mentar. Alte posibilităţi rezultă la alegerea unui încălzitor instant electric în loc 
de unul hidraulic; armături de evacuare cu o presiune minimă a debitului etc. 
Valorile de pierdere a presiunii indicate de producător sînt preferabile faţă de 
valorile de referinţă pauşale ale organelor de reglare.

Corespunzător EN 806-5 o instalaţie de apă potabilă este considerată ca fiind 
utilizată conform normelor numai atunci când în intervalul de 7 zile are loc cel 
puţin un proces de schimbare a apei (≥ 1 x / 7 d). Aceasta se referă la schim-
barea completă a apei în toate segmentele și în încălzitorul de apă potabilă.

Important pentru igiena apei potabile este printre altele şi traseul conductelor 
la punctele de consum cu utilizare rară. Acestea trebuie incluse în instalaţie 
astfel încît să se asigure un schimb regulat al apei, chiar dacă acestea sînt rar 
folosite, de exemplu sezonier. Acest lucru se întîmplă prin uzura punctelor de 
consum în sistemele de conducte liniare sau circulare.

Fig. D — 7 

Instalaţia din baie

Dispunerea semnifica-
tivă din punct de vedere 
igienic a conductelor cu 
buclă.

EN 806-5 
Pkt. 7
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Printre punctele de consum care sînt utilizate rar se numără şi următoarele

Conductele de grădină/garaj
WC-ul pentru oaspeţi
Chicineta
Instalaţiile de spălare racordate în serie – de ex. în sălile de sport
Bideul
Alimentarea pentru maşinile de spălat
Racordurile prevăzute pentru furtunuri din toalete
Chiuvete
Conductele de umplere a instalaţiilor de încălzire şi de golire

Conductele liniare  
şi de recirculare

Pentru o schimbare 
sigură a apei

Fig. D — 8 Fig. D — 9 

 

Calitatea apei potabile la instalaţiile de stingere a incendiilor şi de pro-

tecţie contra incendiului

Instalaţiile de stingere a incendiilor şi de protecţie contra incendiului sînt 
dispozitive importante de tehnică de siguranţă. Dacă aceste instalaţii sînt 
utilizate în sistemele de apă potabilă pot cauza probleme de igienă dacă în 
instalaţii nu este asigurat un debit de trecere suficient. Acesta este cazul cel 
mai frecvent întîlnit. Din acest motiv instalaţiile de stingere a incendiilor şi de 
protecţie contra incendiului trebuie separate de instalaţiile de apă potabilă şi 
să fie conforme cu normele impuse.

Calculul reţelelor de ţevi

Scopul calculului reţelei de ţevi (de ex. conf. EN 806-3) este o funcţionare 
ireproşabilă cu diametrele eficiente ale conductelor. Cu ajutorul diametrelor 
minime ale ţevilor şi a buclelor scurte de conducte se realizează durate scurte 
de întîrziere a apei potabile în instalaţie. Acestea înlesnesc înlocuirea neces-
ară a apei la un consum minimizat de apă.

Procesul de schimbare a apei

Conductele în serie la punctele de prelevare cu utilizare frecventă pot asigura 
economic înlocuirea de apă necesară și în armăturile așezate în amonte care 
au un grad de utilizare mai scăzut. Dacă un consumator principal nu poate să 
fie dispus la capătul unei conducte în serie același element de protecţie este 
realizat cu o conductă inelară. Folosind aceasta schema, la o întrerupere a 
utilizării apei este suficientă pentru efectuarea unei spălări pe mâinii.

EN 806-3
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Visign for Care – funcţie igienică de spălare

Pentru a preveni stagnarea şi odată cu aceasta contaminarea microbiană, 
secţiunile de conducte utilizate rar trebuie să fie spălate în mod regulat. Plă-
cuţa de acţionare »Visign for Care« este dotată cu o funcţie igienică de 
spălare care înregistrează intervalul de timp în timpul căruia nu s-a tras apa şi 
declanşează o spălare în concordanţă cu o perioadă de timp programabilă în 
mod individual. Instalarea şi modernizarea sunt posibile pentru rezervoarele 
Viega încastrate cu tehnologie pentru spălare dublă în serie sau pentru sis-
teme de ţevi în inel, dacă sunt disponibile o conexiune de 230 V şi o conductă 
liberă pentru cablul de control.

Loc de extragere

Cu spaţiu mort redus

Fig. D — 10 

Armătură de prelevare 
a probelor

Dispunerea examinărilor 
de orientare și de conti-
nuare

Conductele de colectare 
și golire trebuie exami-
nate de asemenea,  
dacă există

Reglementat naţional de 
ex. DVGW W 551

vezi pagina 59 ș.u.

O =  
examinare orientativă

W =

examinare continuă

Locuri de prelevare a probelor

Controlul naturii apei în spitale, hoteluri etc. este o premisă pentru existenţa 
locurilor corespunzătoare de prelevare a probelor. De regulă acestea sînt 
armături de prelevare. La reţelele ample de instalaţii este important să fie 
prevăzute alte locuri de prelevare de ex. în zona coloanelor de distribuţie din 
pivniţe şi casa scărilor precum şi a distribuitoarelor pe etaje. Fig. D-4 arată un 
exemplu de punct de prelevare eşantioane.

Fig. D — 11 
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Vedere în ansamblu privind proiectarea și execuţi 

La proiectarea instalaţiilor de apă potabilă trebuie respectate printre altele 
următoarele criterii

Selectarea materialului conform EN 12502

Utilizarea de produse autorizate

Determinarea volumului minim al apei (folosirea potenţialelor de presiune)

Proiectarea distanţei maxime a conductelor de apă potabilă (rece) la sur-
sele de încălzire

În tuneluri și tavane suspendate se va asigura termoizolarea suficientă a 
conductelor de apă potabilă (rece și caldă)

Aparatele pentru tratarea ulterioară a apei potabile (rece) nu se insta-
lează în încăperi cu temperaturi > 25 °C

Se asigură temperatura reală în instalaţiile de încălzire și de distribuţie a 
apei potabile

Se asigură compensarea hidraulică în sistemul de recirculare

Proiectarea punctelor de prelevare eșantioane în clădirile publice

Se aleg siguranţe individuale

Dacă este posibil se va renunţa la vasul de expansiune în instalaţiile apă 
caldă menajeră

Minimizarea stagnărilor – de ex. pe tronsoanele de deviere și de golire, 
nu se proiectează rezerve.

Se separă tronsoanele moarte de la instalaţiile existente

Conductele de stingere a incendiilor se separă de instalaţiile de apă 
potabilă

Este recomandată testare scurgerilor uscat (vezi pagina 25) în instalaţii 
noi sau asigurarea înlocuirii apei la fiecare a 7a zi în perioada dintre tes-
tarea udă cu presiune a apei și utilizarea obișnuită

Trebuie să fie evitate stagnările pe termen lung (> 7 zile) în combinaţie cu 
temperaturii continue între 25 și 55 °C!
Instalaţiile de apă potabilă sînt formate dintr-un număr mare de componente 
individuale. Complementar la sistemul de conducte se adaugă și asigurarea 
armăturilor și a altor elemente componente conf. EN 1717 care este deosebit 
de importantă.

Easytop - Robinete 
combinate cu scaun 
înclinat

Cu ventil de prelevare a 
probelor

Fig. D — 12 

EN 806-4 
pct. 7


