
StadionulRapid,
ventilaþiedeultimã
generaþie

N
oul stadion Rapid
beneficiazã de do-
tãri moderne, in-
clusiv în ceea ce
priveºte sistemele
de ventilaþie ale

spaþiilor închise. Compania Atrea
a livrat peste 40 de centrale de tra-
tare a aerului, cu debite cuprinse
între 500 ºi 6000 m3/h. Unitãþile
sunt destinate spaþiilor închise
precum loje, vestiare, sãli de trata-
ment, sãli de fitness ºi alte camere
interioare. Dorin Salamac, director
general Atrea România a declarat:

"În acest moment, lucrarea este în
curs de execuþie, partea de loje
fiind aproape gata, iar în curând se
vor monta tribunele. Aparatele
utilizate sunt cu montaj interior,
iar construcþia compacta a fãcut
posibilã montarea lor într-un spa-
þiu mic, în plafonul fals. Prin
aceastã metodã am reuºit sã sal-
vãm spaþiu util care poate fi desti-
nat altor echipamente". Sistemele
au fost proiectate conform nor-
mativului European ErP 2018, ast-
fel ventilarea asigurã un grad ridi-
cat de confort cu o eficienþã mare

de recuperare a cãldurii. De ase-
menea, unitãþile îndeplinesc stan-
dardele Regulamentului Comisiei
Europene nr. 1253/2014 în ceea
ce priveºte cerinþele de proiectare
ecologicã pentru unitãþile de ven-
tilaþie. Cel mai important este cã
soluþia implementatã asigurã ex-
tracþia aerului viciat din încãperi,
furnizând în permanenþã aer
proaspãt în interior, care este
încãlzit cu cãldura aerului extras,
deci fãrã consum suplimentar de
energie. Specialiºtii recomandã
implemetarea sistemelor de venti-

laþie cu recuperare de cãldurã în
toate spaþiile cu trafic intens, fiind
cea mai eficientã soluþie de venti-
laþie din punct de vedere al
sãnãtaþii, energiei ºi al confortului.

Stadionul din Giuleºti, destinat în
prima fazã Euro 2020, va fi finali-
zatã pânã la sfârºitul lunii mai ºi va
avea o capacitate de 14.050 de lo-
curi, iar costul lucrãrii este de pes-
te 39 milioane de euro.
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