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2.4    Cămine de vizitare 
multi-element 
Multi-element plastic 
manholes 
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B.1 Cămine de VIZITARE din material 
plastic multi-element

Informații generale cu privire la căminele din materiale 
plastice precum și avantajele și argumentele atât tehnice cât 
și economice pentru utilizarea acestora sunt prezentate la 
începutul capitolului de cămine.

Caminele de vizitare sunt realizate deasemenea în variantă 
modulară,  multi-element și se recomandă a fi utilizate în 
aplicații de infrastructură in rețelele de canalizare comunale, 
orășenești, industriale comerciale sau rezidențiale pe 
colectoare cu diametrul pana la 400mm  prin utilizarea 
capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Aceste tipuri de cămine au fost proiectate pentru a fi instalate 
până la adâncimi de 6m chiar și în zone cu un nivel ridicat la 
pânzei freatice.

Norme de referinţă: EN 13598-2; EN 14982; EN 14396; 
ISO 9969; EN14830.

Căminele de vizitare sunt realizate prin injecţie din PP 
(polipropilenă) și sunt alcătuite din trei elemente de bază:

• Radierul (baza) căminului
• Coloana de înălțare a căminului
• Conul căminului

Subgrupa de cămine de vizitare B.1 conform clasificării 
noastre, cuprinde 3 tipuri de cămine  de vizitare: Pro 800, Pro 
1000 și Tegra 1000NG.

În acest caz, spre deosebire de caminele corugate unde 
ne raportam la diametrul exterior al coloanei corugate de 
înălțare a căminului în acest caz valorile precizate se referă la 
diametrul interior al căminului (coloanei). 

B.1 Plastic manholes 
multi-element

General information regarding plastic chambers and 
manholes, advantages and both technical and economic 
arguments for their use are presented at the beginning of 
Chamber Chapter.

Manholes are made also in modular version, multi-
element and are recommended to be used in infrastructure 
applications in networks of sewer utility, municipal, 
industrial, commercial or residential with collector diameter 
up to 400mm using iron covers and other accessories for 
traffic.

These types of manholes have been designed to be 
installed to depths of 6m even in areas with high levels in 
groundwater.

Reference standards: EN 13598-2; EN 14982; EN 14396; 
ISO 9969; EN14830.

Manholes are made by injection moulding  PP (polypropylene) 
and consist of three basic elements:

• Base of the Manhole
• Manhole riser pipe 
• Manhole Cone (Reduction)

B.1 manholes subgroup under our classification includes 3 
types of shafts: 
Pro 800, Pro 1000 and Tegra 1000NG

In this case, unlike corrugated inspection chambers where 
we relate to the outer diameter of the corrugated riser pipe 
column, the values specified in this case refers to the inner 
diameter of the manhole (column).

Tub telescop cămin 
(optional)

Manhole telescope 
(optional)

Coloana cămin din PP cu 
înălțime fixă

Radierul (Baza) căminului din PP 
cu garnitură de etanșare la  

coloana căminului

PP Manhole base with sealing 
gasket for the chamber shaft

PP or PVC riser for 
inspection chamber

Conul căminului Cone of the manhole



123www.teraplast.ro

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
  CĂMINE DE VIZITARE MULTI-ELEMENT / MULTI-ELEMENT PLASTIC MANHOLES 

RADIERUL CAMINULUI

La toate cele 3 tipuri de cămine, radierul (baza) căminului este 
fabricată prin injecție din PP (polipropilenă) și este prevazut 
cu racorduri de tip mufă cu garnitură pentru racordarea la 
acesta a țevilor de canalizare. Configurația radierelor poate fi 
cu 1 intrare / 1 ieșire, 2 intrari / 1 iesire sau cu 3 intrări / 1 ieșire.

Baza caminelor este puternic ranforsata, pentru a rezista la 
o presiune a apei freatice de pana la 0.5 bar fara deformare. 
Baza plata a caminelor ofera o buna stabilitate in timpul 
montajului.

O notă aparte o reprezintă radierele caminelor Tegra 1000NG 
care sunt prevăzute cu mufe cu geometrie variabilă, ce 
permite o deviație unghiulară de pana la 7.5°. Astfel, în cazul 
unei schimbări de direcție a unui colector nu există situație 
pentru care să nu existe o soluție cu Tegra 1000NG. 

Toate radierele sunt perfect compatibile cu țevile de canalizare 
din material plastic cu perete lis.

Etanșarea între radier și coloana căminului se face tot cu 
garnitură, care se montează pe exteriorul radierului caminului.

Deoarece sunt fabricate din PP prin injecție, acestea sunt 
extrem de rezistente la impact, chiar și la temperaturi 
reduse iar datorita gradului de rugozitate extrem de redus 
posibilitatea infundării radierului a fost eliminată. 

În tabelele de mai jos sunt prezentate posibilitățile de 
racordare a conductelor de canalizare cu perete lis la radierul 
căminului.

De reținut ca radierul (baza) căminului este prevazută cu 
mufe cu garnitură de același diametru Dintrare = Dieșire.

MANHOLE BASE

At all 3 types of manholes, bases are made by injection 
moulding from PP (polypropylene) and are provided with 
inlet and outlet couplers with sealing gasket for connecting 
sewer pipes to it. Base configuration can be 1 inlet / 1 outlet, 
2 inlets / 1 outlet or 3 inlets / 1 outlet.

Manholes bases are heavily reinforced to withstand to 
groundwater pressure up to 0.5 bar without deformation. 
The plate base of the manholes manholes provides good 
stability during installation.

A special note is for the Tegra1000NG manholes bases which 
are equipped with variable geometry connectors, that allows 
an angular rate up to 7.5°.  Thus, if there is a change of the 
collector direction, there is no situation for which there is no 
solution with Tegra 1000NG.

All bases are fully compatible with smooth plastic sewer 
pipes.

The seal between the base and the manhole shaft is made 
also with gasket, which is mounted on the exterior of the 
base.

Because they are made of PP injection, they are highly 
resistant to impact, even at low temperatures and due 
to their extremely low roughness the possibility of base 
clogging is removed.

The table below shows the possibilities to connect the 
smooth PVC sewer pipes to the inspection chamber base.

Please note that the inspection chamber base is fitted with 
sealing couplers with the same diameter Inlet diameter = Outlet 
diameter.

Conul căminului Cone of the manhole

Coloana corugată cămin 
secționabilă din PP cu 

Dinterior =1000mm

Radierul (Baza) căminului 
din PP cu mufe de racord 

cu geometrie variabilă

PP Manhole base 
with flexible 
pipe inlets

PP corrugated 
shaft cutable with 
Dinterior =1000mm

CĂMINUL DE VIZITARE TEGRA 1000NG / TEGRA 1000NG MANHOLE



124www.teraplast.ro

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
  CĂMINE DE VIZITARE MULTI-ELEMENT / MULTI-ELEMENT PLASTIC MANHOLES 

Diametrele țevilor de canalizare ce se pot racorda la radierul (baza) căminelor Pro 800, Pro 1000 si Tegra 1000NG. 
Sewer pipes diameters that can be connected to the chamber bases Pro 800, Pro 1000 and Tegra 1000NG.

D cămin Configurație/
Configuration

Diametrul racordului / Connection diameter
110 160 200 250 315 400

Pro 
800

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

Pro 
1000

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

Tegra 
1000NG

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

COLOANA CAMINULUI

Coloanele căminelor de vizitare sunt realizate din PP 
(polipropilenă).

Coloana utilizată pentru înălțarea căminului este cu înălțimea 
fixă de 500mm, în cazul caminelor Pro 800 (Dinterior=800mm)  și 
Pro 1000 (Dinterior=1000mm).

Caminele Tegra1000NG folosesc o țeavă corugată ca și coloană 
de înălțare (similară din punct de vedere structural cu cea a 
caminelor Tegra 600) cu diametrul exterior de 1108mm si cel 
interior de 1004mm.

Evident, în cazul caminelor Pro 800 si Pro 1000 coloana se poate 
extinde prin cuplarea una peste alta a unui numar mai mare de 
coloane cu înălțime fixă până la atingerea înălțimii necesare.

Coloanele caminelor Pro 800 si Pro 1000 sunt prevazute la 
interior cu scara cu trepte protejate.

Coloana corugata din PP a căminelor Tegra 1000NG se poate 
secționa extrem de simplu, la înălțimea dorită cu ajutorul unui 
fierastrău cu dinți fini sau a unui fierastrău electric astfel încât să 
se obține lungimea dorită pentru montaj. Coloana se va secționa 
pe nervura exterioara (partea mai înaltă a profilului corugat).

Clasa de rigiditate este SN>4.

MANHOLE SHAFT

The manholes shafts are made of PP (polypropylene).

The shaft used to extend the manhole is with fixed height of 
500mm, for manholes rane Pro 800 (Dinternal = 800mm) and Pro 
1000 (Dinternal = 1000mm). 

TEGRA1000NG manholes are  using a corrugated pipe as 
a shaft (similar in structural terms with the one for Tegra 
600 chambers) with an external diameter of 1108mm and 
internal one of 1004mm.

Obviously, if case of the manholes range Pro 800 and Pro 
1000 shaft can be extended by coupling one over each 
other of a greater number of columns with fixed height until 
reaching the required height.

Manholes shafts Pro 800 and Pro 1000 are provided inside 
with a ladder with protected steps.

PP corrugated shaft of Tegra 1000NG manhole can be 
extremely easy cut by a fine tooth saw or electric saw as to 
get the desired length for installation.

The column will be cut on the outer rib (the highest 
corrugated profile rib).

Stiffness class SN> 4.



125www.teraplast.ro

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
  CĂMINE DE VIZITARE MULTI-ELEMENT / MULTI-ELEMENT PLASTIC MANHOLES 

CONUL CĂMINULUI

Solutia pentru partea superioara a caminelor de canalizare 
este aleasa in asa fel incat sa fie compatibila cu majoritatea 
capacelor de canal din fonta.

Astfel caminele sunt prevazute cu un element tip con pentru 
a se putea realiza trecerea de la diametrul de 1000mm la 
diametrul de 600mm, necesar pentru a se  putea realiza 
acoperirea caminului cu inel de beton si capace din fonta 
standard, existente pe piață.

În cazul căminelor din gama Pro 800 și Pro 1000 conul 
căminului este de tip telescop iar în cazul căminului Tegra 
1000NG acesta are o înălțime fixă.  

ACOPERIREA CAMINULUI

Deoarece cea mai mare parte a acestor cămine se utilizează 
in zone cu trafic, acoperirea caminelor se realizeaza cu 
ansamblul de tip inel de beton + rama si capac de fonta în 
clasa de sarcină corespunzătoare.

Utilizarea acoperirilor cu tub telescop asigură avantaje 
deosebite datorită simplificării montajului în ceea ce  privește 
aducerea căminului la cota finală dar și din punct de vedere al 
fiabilității acestuia în timp.

Capacul se alege în funcție de locația de montaj a căminului 
și de solicitările de încărcare (trafic) la care urmează  fie supus 
căminul. În general la aceste cămine se folosesc capace de 
fontă standard, cu pasul liber cuprins între 550 și 600mm. 

Deasemenea deoarece aceste cămine se montează de cele 
mai multe ori în zone cu trafic, pentru montajul capacului 
în astfel de situație este necesară montarea în prealabil a 
unui inel de beton (sau turnarea in situ). Acest inel de beton 
urmează să sprijine rama capacului de fontă.

Inelul de beton are rolul de a prelua sarcinile și șocurile 
datorate traficului și a le disipa in solul înconjurator, fără a 
afecta integritatea structurală a căminului 

Clasificarea capacelor oferite de TeraPlast

Grupa 1 - A15 – 1,5 tone/osie (15kN) – destinate zonelor cu 
trafic pietonal alei, curți sau trasee de biciclete. 

Grupa 2 - B125 – 12,5 tone/osie (125kN) – trafic redus (parcări 
cu restricții de tonaj, piețe, drumuri private, parcări).

Grupa 3 - C250 – 25 tone/osie (250kN) – drumuri, drumuri 
pentru vehicule comerciale ușoare, parcări pentru vehicule 
până la 25 de tone, guri de scurgere.

Grupa 4 - D400 – 40 tone/osie (400kN) – drumuri pentru 
vehicule grele, autostrăzi, zone de staționare pentru toate 
tipurile de autovehicule.

Clasificarea mai include și:

Clasa E600 – 60 tone/osie (600kN) - zone cu trafic greu și foarte 
greu (porturi, aeroporturi)

Clasa F900 – 90 tone/osie (900kN) - vehicule exceptionale, 
porturi, aeroporturi, etc.

MANHOLE CONE

The solution for the top of the sewer manholes is chosen so 
as to be compatible with the most cast iron manhole covers.

Such manholes are equipped with a cone element in order 
to achieve the transition from a diameter of 1000mm to 
a diameter of 600mm, necessary in order to achieve the 
coverage with a concrete manhole ring and standard cast 
iron lids existing on the market.

In case of manhole range Pro 800 and Pro 1000 the manhole 
cone is telescope type and Tegra 1000NG has a fixed height 
cone.

MANHOLE COVERING

Since most part of these manholes are used in traffic areas, 
the coverage of the manhole is ensured with an assembly of 
a concrete ring + iron frame and cover in appropriate load 
class.

Using the telescope cone provide special advantages due 
to the simplification of installation in terms of bringing 
the manhole cover to the final level but also in terms of its 
reliability over time.

The cover is chosen depending on the installation location 
of the manhole and the traffic load in the specific location. In 
general these manholes use standard cast iron covers with 
free step between 550 and 600mm.

Also because these manholes are installed mostly in traffic 
areas, for installation of a cover in such a situation it is 
necessary to install in advance a concrete ring (or cast in situ).

This concrete ring is going to support the frame of the cast 
iron cover.

Concrete ring is designed to take loads and shocks due 
to traffic and to dissipate into surrounding soil without 
affecting the structural integrity of the manhole.

The cover classification offered by TeraPlast

Group 1 - A15 - 1.5 tons / axle (15kN) - for areas with heavy 
pedestrian walkways, courtyards or bike trails.

Group 2 - B125 - 12.5 tons / axle (125kN) - reduced traffic 
(parking restricted tonnage markets, private roads, parking 
lots).

Group 3 - C250 - 25 tonnes / axle (250kN) - roads, roads 
for light commercial vehicles, parking for vehicles up to 25 
tonnes , rainwater gullies.

Group 4 - D400 - 40 tonnes / axle (400kN) - roads for heavy 
vehicles, highways, parking areas for all types of vehicles.

Classification also includes:

Class E600 - 60 tonnes / axle (600kN) - areas with heavy 
traffic and very hard (ports, airports)

Class F900 - 90 tonnes / axle (900kN) - Exceptional vehicles, 
ports, airports, etc.
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Mai jos sunt prezentate zonele de monaj pentru primele 
4 grupe definite mai sus precum si care sunt variantele de 
acoperiri pentru căminele de inspecție din această sub-grupă.

Înainte de a achiziționa un cămin asigurați-va că modelul ales 
corespunde necesităților atît din punct de vedere al spațiului 
pentru montaj și posibilităților de accesare ulterioară a 
acestuia dar mai ales din punct de vedere al configurației 
radierului și a diametrelor conductelor ce urmează sa fie 
racordate la cămin.

Below are presented the mounting areas for the first 4 
groups defined above and also the alternatives of covering 
the inspection chambers from this sub-group

Before purchasing an inspection chamber make sure that the 
chosen model meets the needs both in terms of installation 
space and possibilities of accessing it but especially in terms 
of the configuration of the base and pipe diameters that will 
be connected to the inspection chamber.

TRANSPORT, MANIPULARE 
ȘI DEPOZITARE

Pentru transport se vor utiliza vehicule a căror platforme 
trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe metalice 
ce pot deteriora produsele. Asigurați în mod eficient marfa 
înainte de transport. 

La manipulare, asigurați-vă să preveniți deteriorarea acestora. 
Produsele din material plastic pot fi deteriorate atunci când 
în intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul în care 
cad, sunt aruncate sau târâte pe sol. În nici un caz, nu lăsați 
produsele să cadă de la înălțimi mari sau sa le aruncați. 

Rezistența la impact a produselor din plastic este redusă la 
temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, o atenție 
suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării pentru 
a se evita orice impact cu obiecte ascuțite la momentul 
manipulării, încărcării sau descărcării. Recomandăm o 
atenție deosebiă la manevrare în cazul în care temperatura 
este sub -5° C.

La depozitarea în șantier, constructorul trebuie să asigure 
un spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. Produsele 
trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). 

La depozitare vă rugăm să evitați stivuirea căminelor de 
vizitare unul peste altul sau aşezarea de greutăți peste 
acestea, deoarece aceste eforturi suplimentare de lungă 
durată pot cauza deformări şi deteriora produsul.

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea de radiatiile solare astfel 
încât sa nu se împiedice aerisirea acestora. 

SHIPPING, HANDLING 
AND STORAGE

For transporting flat-bed vehicles shall be used. The bed shall 
be free from nails and other metallic protuberances, which 
may damage the products. Secure the goods effectively 
before transporting them. 

When handling, take care to prevent damage. Plastics 
products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground. 
In all circumstances, do not drop from height or throw the 
products. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention at handling when the 
ambient temperature is below -5° C.

When storing on site, the Contractor must provide adequate 
space for storage. The products have to be stored on flat 
surfaces without sharp objects (stones or bumps). 

At storage please avoid stacking chambers and manholes 
one over another or placing weights over its, because these 
additional long term efforts can cause deformations and 
damage on the product.

When stored on a longer term (over 6 months) it is 
recommended to protect from solar radiation in a manner 
that does not obstruct the ventilation.
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INSTALAREA CAMINELOR DE VIZITARE

1.  Săpați groapa pentru montaj astfel încât să se asigure un 
spațiu de 30-40 cm în jurul căminului. Baza gropii trebuie 
să fie plană. Nivelați fundul gropii și eliminați pietrele mari 
și ascuțite. Preparați un pat de așezare compactat de 10-
15cm grosime.

2.  Montați garnitura de etanșare în canalul superior de pe 
exteriorul bazei căminului. Verificați înainte de instalare ca 
acesta să nu prezinte defecte iar după instalare verificați 
poziția  de montaj.

3.  Așezați baza căminului pe patul pregătit. Asigurați-vă că 
baza este într-o poziție stabilă. Lubrefiați garnitura de 
etanșare.

4.  Pentru o conexiune flexibilă precum cea a căminelor Tegra 
1000NG se recomanda montarea unor mufe duble. Înainte 
de montaj garniturile acestora trebuie lubrefiate.

5.  Montați mufa dubla.

6. Conectați țevile de canalizare.

7.  Montați garnitura de etanșare în canalul superior de pe 
exteriorul coloanei fixe a căminului. Lubrefiați garnitura.

8.  Instalați coloana căminului peste baza căminului. Dacă 
este necesară instalarea unui numar mai mare de coloane, 
se reiau pașii 7 și 8. 

9.  Umpleți groapa cu straturi successive de 20-40 cm cu 
material de umplutură atent selectat. Compactați uniform 
fiecare strat de-a lungul întregii circumferințe a caminului. 
Solul trebuie să fie compactat corespunzător condițiilor 
de sol și de apă actuale, precum și viitoarei sarcini externe. 

10.  Lubrefiați uniform partea interioară a conului căminului 
care va veni în contact cu garnitura.

11.  Instalați conul căminului peste ultima coloană instalată 
și apoi protejați partea superioară pentru a evita 
pătrunderea corpurilor străine în interiorul căminului.

12.  Reluați umplerea și compactați. Solul trebuie să fie 
compactat corespunzător condițiilor de sol și de 
apă actuale, precum și viitoarei sarcini externe. Este 
recomandat pentru a compacta solul la o densitate 
minimă standard Proctor de:

• 90% pentru zonele verzi
• 95% pentru zonele pavate cu sarcină limitată de trafic 
• 98% pentru drumuri cu trafic intens de sarcină

În cazul în care nivelul de apă freatică este ridicat (deasupra 
nivelului inferior al bazei căminului), se recomandă 
adoptarea unui regim de instalare mai strict și creșterea 
gradului de compactare: SPD: 95%, 98%, 98%.

INSTALLATION OF THE MANHOLES

1.  Dig the installation hole and ensure a space of 30-40 cm 
around the chamber. Based pit should be flat. Level the 
bottom of the trench and remove large and sharp stones. 
Prepare a non-compacted sand bedding 10-15 cm high.

2.  Install the sealing gasket in the first rib on the exterior of the 
base. Check the integrity of the gasket before installation 
and check the correct position after installation. Lubricate 
the gasket. 

3.  Place the chamber base on the sand bedding. Make sure 
that the base is in a stabile position. Lubricate the gasket.

4.  A flexible connection such as Tegra 1000NG can be reached 
by installation of double couplers. Before the installation 
the sealing gaskets of the coupler must be lubricated. 

5.  Install the double coupler.

6.  Connect the sewage pipes.

7.  Place the seal gasket in the first rib on the exterior of the 
fixed shaft. Lubricate the gasket.

8.  Install the shaft over the manhole base.  If it is necessary 
to install a larger number of shafts, repeat steps 7 and 8.

9.  Backfill the trench in careful selected ground layers with 
20-40 cm thickness. Compact each layer uniform along 
the entire circumference of the manhole. Soil must be 
compacted adequately to the current ground and water 
conditions as well as the future external load. 

10.  Lubricate uniform the inner side of the manhole cone to 
come into contact with the gasket.

11.  Install the manhole cone over the last installed column 
and then protected the top to prevent foreign bodies fall 
inside the manhole.

12.  Resume the backfill and compact. Soil must be compacted 
adequately to the current ground and water conditions 
as well as the future external load. It is recommended to 
compact the soil at a minimum standard Proctor density of:

• 90% for green areas
• 95% for paved areas with limited traffic load
• 98% for roads with heavy traffic load

In case of high ground water level (above the chamber bottom 
level) it is recommended to adopt a stricter installation 
regime and increase the degree of compaction:
SPD: 95%, 98%, 98%. 
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Acoperire cu asfalt
Asphalt covering

Strat de uzură aprox. 3cm
Carrying layer about 3cm

Strat bituminous de portanță aprox. 20cm
Bituminous carrying layer about 20 cm

Strat de protecție 10cm
Protective layer about 10cm

Strat de protecție la îngheț aprox. 20cm
Layer against freezing about 20cm

Pietriș 25-30cm
Gravel about 25-30cm

Sol
Soil

Nisip
Sand

ACOPERIREA CĂMINULUI CU INEL DE BETON ȘI CAPAC DE FONTĂ 
MANHOLE COVERING WITH CONCRETE RING AND CAST IRON COVER
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Cod articol D1
[mm]

Unghi
Angle

H1
[mm]

H2
[mm]

H
[mm]

COD0049 160 0° -180° 167 373 540
COD0050 200 0° -180° 167 373 540
COD0051 250 0° -180° 170 370 540
COD0052 315 0° -180° 167 521 688
COD0053 400 0° -180° 165 523 688

Cod articol D1
[mm]

Unghi
Angle

H1
[mm]

H2
[mm]

H
[mm]

COD0054 200 0°-135°-180°-225° 167 373 540
COD0055 200 0°-90°-180°-270° 167 373 540

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

H3
[mm]

M
[mm]

COD0056 800 890 100 200 500 90

Cod articol D1
[mm]

H
[mm]

COD0058 822 42

Cod articol Ide
[mm]

Hc
[mm]

Hs
[mm]

Odc
[mm]

Hef
[mm]

H
[mm]

COD0060 637 210 90 910 340 480

Bază PP cămin vizitare PRO 800  1 intrare / 1 ieșire
PP manhole base PRO 800 straight type (1 in / 1 out)

Bază PP cămin vizitare PRO 800  3 intrări / 1 ieșire
PP manhole base PRO 800 double junction (3 in / 1 out)

Coloană PP cămin PRO 800 - D800/890 cu suport pentru scară
PP chamber shaft Pro 800 - D800/890 with leader support

Garnitură etanșare bază cămin Pro 800
Seal for base Pro 800

Garnitură etanșare 630 pentru con D800/630
Seal 630 for cone D800/630 

Garnitură etanșare între coloane cămin Pro 800
Gasket for sealing connection between  chamber shafts Pro 800

Con 800/630 telescopic
Telescopic Cone 800/630 

Notă
Trebuie comandată separat garnitura de etanșare între 
baza căminului și coloana corugată de înălțare.

Note
The seal between the base and corrugated chamber 
shaft has to be ordered separate.

Notă
La cerere se pot livra baze cu 3 intrări / 1 ieșire și în alte 
configurații și unghiuri. Vă rugăm contactați-ne!
Trebuie comandată separat garnitura de etanșare între 
baza căminului și coloana corugată de înălțare.
Toate bazele sunt prevăzute cu mufe tip Eurosocket pentru  
pentru conectarea țevilor din PVC.

Note
On request can be delivered also bases 3 in / 1 out in 
different configurations and angles. Please contact us! 
The seal between the base and corrugated chamber 
shaft has to be ordered separate.
All bases are equipped with sockets type Eurosocked for 
PVC pipe conections.

Notă
Scara se comandă separat. Se instalează dupa configurarea 
căminului.

Note
The leader has to be ordered separate. It can be instaled 
after the instalation of the chamber.

Notă
Pentru etanșarea între baza căminului și coloana căminului 
Pro 800.

Note
To seal the connection between the base and chamber 
shaft Pro 800.

Notă
Pentru etanșarea între baza căminului și coloana căminului 
Pro 800.

Note
To seal the connection between the base and chamber 
shaft Pro 800.

Notă
Pentru etanșarea între coloanele căminului Pro 800 (când 
se utilizează mai mult de 1 bucată).

Note
To seal the connection between the chamber shafts Pro 
800 (when are used more than 1 piece).

Cod articol D1
[mm]

COD0059 822

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

FEE0064 653 716 42
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Cod articol Dn
[mm]

Unghi
Angle

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

L
[mm]

CBGFE16 160 0° -180° 1187 536 185 1178
CBGFE20 200 0° -180° 1187 536 185 1168
CBGFE25 250 0° -180° 1187 647 185 1263
CBGFE31 315 0° -180° 1187 647 185 1250

400 0° -180° 1194 863 188 1282

CBGF320 200 0° -150° 1187 536 185 -
CBGF325 250 0° -150° 1187 647 185 -
CBGF331 315 0° -150° 1187 647 185 -

CBGF620 200 0° -120° 1187 514 185 -
CBGF625 250 0° -120° 1187 647 185 -
CBGF631 315 0° -120° 1187 647 185 -

CBGF916 160 0° -90° 1187 536 185 -
CBGF920 200 0° -90° 1187 536 185 -
CBGF925 250 0° -90° 1187 647 185 -
CBGF931 315 0° -90° 1187 647 185 -

Cod articol Dn
[mm]

Unghi
Angle

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

L
[mm]

CBGFY16 160 45° 1187 536 185 1178
CBGFY20 200 45° 1187 536 185 1168
CBGFY25 250 45° 1187 647 185 1263
CBGFY31 315 45° 1187 647 185 1250

Cod articol Dn
[mm]

Unghi
Angle

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

L
[mm]

CBGFX16 160 90° 1187 536 185 1178
CBGFX20 200 90° 1187 536 185 1168
CBGFX25 250 90° 1194 622 185 414
CBGFX31 315 90° 1194 622 185 397

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

CBGC6000 1004 1108 6000 100

Bază PP cămin vizitare Tegra 1000NG  1 intrare / 1 ieșire
PP manhole base Tegra 1000NG straight type (1 in / 1 out)

Bază PP cămin vizitare Tegra 1000NG  3 intrări / 1 ieșire - (45 grade)
PP manhole base Tegra 1000 double junction "Y" type (3 in / 1 out) - 45 degree

Bază PP cămin vizitare Tegra 1000NG  3 intrări / 1 ieşire - (90 grade)
PP manhole base Tegra 1000 double junction "X" type (3 in / 1 out) - 90 degree

Coloană PP corugată cămin Tegra 1000NG
PP corrugated manhole shaft Tegra 1000NG

Notă
Bazele sunt prevăzute cu mufe cu geometrie variabilă 
+/-7,5° pentru conectarea țevilor din PVC.
Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu 
coloana corugată de înălțare a căminului.

Note
The bases are equipped with adjustable sockets  +/-7,5° 
for PVC pipe conections.
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft.

Notă
Bazele sunt prevăzute cu mufe cu geometrie variabilă 
+/-7,5° pentru conectarea țevilor din PVC.
Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu 
coloana corugată de înălțare a căminului.

Note
The bases are equipped with adjustable sockets  +/-7,5° 
for PVC pipe conections.
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft.

Notă
Bazele sunt prevăzute cu mufe cu geometrie variabilă 
+/-7,5° pentru conectarea țevilor din PVC.
Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu 
coloana corugată de înălțare a căminului.

Note
The bases are equipped with adjustable sockets  +/-7,5° 
for PVC pipe conections.
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft.

Notă
Coloana căminului se poate debita la lungimea (înălțimea) 
necesară cu ajutorul unui fierăstrău cu dinți.

Note
The shaft can be cuted at the requiered lenght (height) 
with a saw tooth.
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Con Tegra 1000NG - 1000/600
Manhole Cone Tegra1000NG - 1000/600

Cod articol D
[mm]

600

Cod articol

CBGLS1000

Cod articol Lungime
[mm]

Trepte
aaa

Număr brăţări 
aaa

CBGL10 1.63 6 1
CBGL10 2.83 10 1

Cod articol Ide 
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

CBGK1063 670 1109 845

Garnitură de etanșare pentru coloana corugată Tegra 1000NG
Seal for Tegra 1000NG corrugated shaft pipe

Garnitură de etanșare pentru Con Tegra 1000NG
Seal for Cone - Tegra 1000NG upper part

Set fixare scară GRP - Tegra1000NG
Ladder bracket set for Tegra1000NG 

Scară din GRP pentru cămine Tegra100NG - set complet
GRP Ladder for Tegra1000NG manhole (set including bracket)

Notă
Garnitura se montează pe exteriorul coloanei corugate a 
căminului.
Asigură etanșarea între baza de cămin și coloana corugată 
și între coloana corugată și Conul Tegra1000NG.

Note
The sealing gasket has to be installed on the exterior of 
the corrugated shaft.
It ensure the sealing between the chamber base and 
corrugated shaft and between the corrugated shaft and 
manhole cone.

Notă
Garnitura se montează pe exteriorul conului căminului la 
partea superioară.
Asigură etanșarea între partea superioară a conului de 
cămin și inelului de beton.

Note
The sealing gasket has to be installed on the exterior, in 
the upper part of the  cone.
It ensure the sealing between the upper part of the cone 
and the concrete ring.

Notă
Setul este alcătuit din brăţară + 2 cleme.

Note
The set consist in stripe + 2 strings.

Cod articol D
[mm]

CBGX1000 1000
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Cod articol D1
[mm]

Unghi
Angle

H1
[mm]

H2
[mm]

H
[mm]

COD0063 160 0° -180° 167 418 585
FEE0066 200 0° -180° 167 418 585
COD0064 250 0° -180° 170 415 585
COD0065 315 0° -180° 167 566 733
FEE0059 400 0° -180° 165 568 733

Cod articol D1
[mm]

Unghi
Angle

H1
[mm]

H2
[mm]

H
[mm]

COD0066 200 0°-135°-180°-225° 167 418 585
FEE0069 200 0°-90°-180°-270° 167 418 585

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

H3
[mm]

M
[mm]

FEE0060 1000 1090 100 200 500 90

Cod articol D1
[mm]

H
[mm]

FEE0062 1022 42

Cod articol Ide
[mm]

Hc
[mm]

Hs
[mm]

Odc
[mm]

Hef
[mm]

H
[mm]

FEE0063 637 430 90 1110 560 700

Bază PP cămin vizitare PRO 1000  1 intrare / 1 ieșire
PP manhole base PRO 1000 straight type (1 in / 1 out)

Bază PP cămin vizitare PRO 1000  3 intrări / 1 ieșire
PP manhole base PRO 1000 double junction (3 in / 1 out)

Coloană PP cămin PRO 1000 - D1090/1000 cu suport pentru scară
PP chamber shaft PRO 1000 - D1090/1000 with leader support

Garnitură etanșare 630 pentru coloana telescopică
Gasket D630 for telescoipic sealing

Garnitură etanșare între coloane cămin Pro 1000
Gasket for sealing connection between  chamber shafts Pro 1000

Con 1000/630 telescopic
Telescopic Cone 1000/630 

Notă
Trebuie comandată separat garnitura de etanșare între 
baza căminului și coloana corugată de înălțare.

Note
The seal between the base and corrugated chamber 
shaft has to be ordered separate.

Notă
La cerere se pot livra baze cu 3 intrări / 1 ieșire și în alte 
configurații și unghiuri. Vă rugăm contactați-ne!
Trebuie comandată separat garnitura de etanșare între 
baza căminului și coloana corugată de înălțare.
Toate bazele sunt prevăzute cu mufe tip Eurosocket pentru  
pentru conectarea țevilor din PVC.

Note
On request can be delivered also bases 3 in / 1 out in 
different configurations and angles. Please contact us! 
The seal between the base and corrugated chamber 
shaft has to be ordered separate.
All bases are equipped with sockets type Eurosocked for 
PVC pipe conections.

Notă
Scara se comandă separat. Se instalează dupa configurarea 
căminului.

Note
The leader has to be ordered separate. It can be instaled 
after the instalation of the chamber.

Notă
Pentru etanșarea între baza căminului și coloana căminului 
Pro 1000.

Note
To seal the connection between the base and chamber 
shaft Pro 1000.

Notă
Pentru etanșarea între coloanele căminului Pro 1000 (când 
se utilizează mai mult de 1 bucată).

Note
To seal the connection between the chamber shafts Pro 
1000 (when are used more than 1 piece).

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

FEE0064 653 716 42
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2.5    Cămine de vizitare 
monobloc 
Mono-bloc plastic 
manholes 
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B.2 Cămine de VIZITARE din material 
plastic monobloc

Informații generale cu privire la căminele din materiale 
plastice precum și avantajele și argumentele atât tehnice cât 
și economice pentru utilizarea acestora sunt prezentate la 
începutul capitolului de cămine.

Caminele de vizitare monobloc, sunt realizate dintr-un singur 
element, cu înălțimi diferite și se recomandă a fi utilizate în 
aplicații de infrastructură în rețelele de canalizare comunale, 
orășenești, industriale comerciale sau rezidențiale, montate 
pe colectoare cu diametrul pana la 500mm  prin utilizarea 
capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Aceste tipuri de cămine au fost proiectate pentru a fi instalate 
până la adâncimi de 4m. In zonele cu un nivel ridicat al 
pânzei freatice vă rugăm să ne contactați pentru a vă pune la 
dispoziție instrucțiuni speciale de montaj. 

Căminele de vizitare monobloc sunt realizate din polietilenă 
prin procedeul denumit “rotomoulding” sau formare 
rotațională. Acesta este un procedeu ce permite rotirea 
independentă dupa două direcții a matriței de formare în care 
este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu se 
pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate. 

Pentru a simplifica instalarea  căminului, au fost dezvoltate și 
pentru aceste cămine acoperiri telescop.

În cazul căminelor de vizitare, spre deosebire de caminele 
corugate, unde ne raportam la diametrul exterior al coloanei 
corugate de înălțare a căminului, valorile precizate se referă la 
diametrul interior al căminului. 

B.2 Plastic Manholes Mono-bloc 
Version

General information regarding plastic chambers and 
manholes, advantages and both technical and economic 
arguments for their use are presented at the beginning of 
Chamber Chapter.

Mono-bloc manholes are made of a single element with 
different heights and are recommended to be used in 
infrastructure applications in networks of sewer utility, 
municipal, industrial, commercial or residential with 
collector diameter up to 500mm using iron covers and other 
accessories for traffic.

These types of manholes have been designed to be installed 
to depths of up to 4m. In areas with high groundwater please 
contact us to make available special mounting instructions.

Monobloc manholes are made of polyethylene by the 
process called "rotomoulding" or rotational molding. This is 
a process that allows independent rotation in two directions 
of the forming mold after the polyethylene powder is 
introduced. This process allow the production of large 
products in various shapes.

To simplify the installation of the manholes have been 
developed for these manholes also telescope tubes.

In case of the manholes, unlike corrugated inspection 
chambers where we relate to the outer diameter of the 
corrugated riser pipe column, the values specified in this 
case refers to the inner diameter of the manhole. 

Partea redusă a 
corpului de cămin

Reduced part of 
the manhole body

Racorduri de intrare și 
racord ieșire în corpul 

monobloc al căminului

Inlets and outlet 
– in the monobloc 
manhole body

Corpul căminului 
monobloc rotoformat din 

PE cu înălțime fixă

The manhole body 
rotomulded in PE 
with fixed height
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CORPUL CĂMINULUI MONOBLOC

Căminele de vizitare monobloc TeraPlast realizate din 
polietilenă, prin rotoformare, au un diametru interior de 
1000mm si sunt executate cu înălțimi fixe cuprinse între 800 
și 3700mm. Radierul căminului care se află la partea inferioară 
a corpului căminului este prevazut cu suprafețe pre-formate 
pentru racordarea țevilor de canalizare cu diametre cuprinse 
între 160 și 500mm. Configurația radierelor poate fi cu 3 intrări 
/ 1 ieșire sau cu 5 intrări / 1 iesire. 

Conectarea țevilor de canalizare pe racordurile de intrare în 
radierul căminului se realizează cu ajutorul unor garnituri 
de etanșare speciale care se montează pe radier dupa 
ce în prealabil are loc carotarea acestuia pe diametrul 
corespunzător. Racordul de iesire este prevăzut în două game 
dimensionale, respectiv 160/200, 250/315 sau 400/500.

În funcție de diametrul și poziția (configurația) țevilor de intrare 
în cămin, se decupeaza diametrul corespunzator în partea 
corespunzătoare a radierului iar în funcție de diametrul racordului 
de ieșire se decupează diametrul corespunzător acestuia.   

Corpul căminului este prevazut cu trepte pentru acces, realizate 
din formare iar la partea superioară se reduce la un diametru de 
635mm (diametrul interior) astfel încît este posibilă și utilizarea 
unui tub telescop pentru aducerea la cotă a căminului.

Deasemenea corpul căminului este prevazut din fabricație 
cu doua elemente profilate pentru prinderea caminului în 
vederea manevrării sale cu ușurință.

În tabelul de mai jos sunt prezentate posibilitățile de racordare 
a țevilor de intrare/ieșire din cămin în functie de configurația 
acestuia.

Asa cum s-a precizat și anterior toate acestea sunt blindate, 
urmănd ca la locația de montaj să se execute decuparea 
acestora în funcție de necesități.

Diametrele țevilor de canalizare ce se pot racorda la radierul 
(baza) căminelor de vizitare Monobloc DN1000 TeraPlast Pro 
800, Pro 1000 si Tegra 1000NG.

ACOPERIREA CĂMINULUI

Deoarece cea mai mare parte a acestor cămine se utilizează 
in zone cu trafic, acoperirea caminelor se realizează cu 
ansamblul de tip inel de beton + rama si capac de fonta în 
clasa de sarcină corespunzătoare.

Așa cum s-a precizat anterior gama cuprinde și doua tuburi 
telescop cu înălțimile de 300, respectiv 600mm care se pot monta 
în partea superioară a căminului, etanșarea fiind asigurată cu 
ajutorul unei garnituri speciale de etanșare care se instalează în 
profilul special executat din partea superioară a căminului.

MONO-BLOC MANHOLES BODY

TeraPlast mono-bloc manholes are made of polyethylene 
by rotomoulding have an internal diameter of 1000mm and 
are executed with fixed height between 800 and 3700mm. 
The manhole base which is at the bottom of the manhole 
body is provided with a pre-shaped surfaces for connecting 
sewer pipes with diameters between 160 and 500mm. Base 
configuration can be 3 inputs / 1 output or 5 inputs / 1 output.

Connecting sewer inlet pipes in the base of the manhole is 
done using special seals mounted on the base after previously 
the bases are drilled with a core at the corresponding 
diameter of the inlet sewer pipe. Outlet connection is 
provided in two dimensional ranges, respectively 160/200, 
250/315 or 400/500.

Depending on the diameter and position (configuration) 
of the inlet pipes into the manhole, the proper diameter is 
drilled in the base on the appropriate position and depending 
on the diameter of the outlet the outlet connection is cut 
according it.

The body of the manhole is equipped with stairs for access, 
made during the process and the top part of the manhole 
is reduced to a diameter of 635mm (inner diameter) so it is 
possible to use a telescope tube to bring the cover on the 
final position.

Also the manhole body is provided with two profiles for its 
easy handling.

The table below shows the possibilities of connecting the 
inlet / outlet manhole pipes according its configuration.

As was previously stated all of them are closed, so that at the 
installation site, installer has to cut on the manhole base the 
opening according the needs.

Sewer pipes diameters that can be connected to the chamber 
bases of Monobloc TeraPlast manholes DN1000, Pro 800, Pro 
1000 and Tegra 1000NG.

MANHOLE COVERING

Since most part of these manholes are used in traffic areas, 
the coverage of the manhole is ensured with an assembly of a 
concrete ring + iron frame and cover in appropriate load class.

As previously stated the range includes two telescopic tubes 
with heights of 300 and 600mm which can be mounted at 
the top of the chamber, the sealing being ensured by means 
of special sealing gasket installed in the special profile in the 
top of the chamber.

Configurație/
Configuration

Diametrul racordului intrare /
Inlet connection diameter

Diametrul racordului iesire / 
Outlet connection diameter

160/200 160/200

110/160/200/250/315 250/315

110/160/200/250/315/400/500 400/500
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Utilizarea acoperirilor cu tub telescop asigură avantaje 
deosebite datorită simplificării montajului în ceea ce  privește 
aducerea căminului la cota finală dar și din punct de vedere al 
fiabilității acestuia în timp.

Prin utilizarea telescopului forțele și șocurile transmise de 
catre autovehicule în momentul trecerii acestora peste capace 
nu se mai transmit direct în radier, așa cum se întâmplă în 
cazul caminelor cu structuri rigide din beton, ci sunt preluate 
de ansamblul capac – telescop și disipate în solul înconjurător 
prin intermediul inelului de suport al ramei capacului. 

Capacul se alege în funcție de locația de montaj a căminului 
și de solicitările de încărcare (trafic) la care urmează  fie supus 
căminul. În general la aceste cămine se folosesc capace de 
fontă standard, cu pasul liber cuprins între 550 și 600mm. 

Deasemenea deoarece aceste cămine se montează de cele 
mai multe ori în zone cu trafic, pentru montajul capacului 
în astfel de situație este necesară montarea în prealabil a 
unui inel de beton (sau turnarea in situ). Acest inel de beton 
urmează să sprijine rama capacului de fontă.

Inelul de beton are rolul de a prelua sarcinile și șocurile 
datorate traficului și a le disipa in solul înconjurator, fără a 
afecta integritatea structurală a căminului. 

Clasificarea capacelor oferite de TeraPlast

Grupa 1 - A15 – 1,5 tone/osie (15kN) – destinate zonelor cu 
trafic pietonal alei, curți sau trasee de biciclete

Grupa 2 - B125 – 12,5 tone/osie (125kN) – trafic redus (parcări 
cu restricții de tonaj, piețe, drumuri private, parcări)

Grupa 3 - C250 – 25 tone/osie (250kN) – drumuri, drumuri 
pentru vehicule comerciale ușoare, parcări pentru vehicule 
până la 25 de tone, guri de scurgere

Grupa 4 - D400 – 40 tone/osie (400kN) – drumuri pentru 
vehicule grele, autostrăzi, zone de staționare pentru toate 
tipurile de autovehicule.

Clasificarea mai include și:

Clasa E600 – 60 tone/osie (600kN) - zone cu trafic greu și foarte 
greu (porturi, aeroporturi)

Clasa F900 – 90 tone/osie (900kN) - vehicule exceptionale, 
porturi, aeroporturi, etc.

Mai jos sunt prezentate zonele de montaj pentru primele 
4 grupe definite mai sus precum si care sunt variantele de 
acoperiri pentru căminele de inspecție din această sub-grupă.

Înainte de a achiziționa un cămin asigurați-va că modelul ales 
corespunde necesităților atît din punct de vedere al spațiului 
pentru montaj și posibilităților de accesare ulterioară a 
acestuia dar mai ales din punct de vedere al configurației 
radierului și a diametrelor conductelor ce urmează sa fie 
racordate la cămin.

The use of the telescoped covers ensures special advantages 
due to the simplification of installation in terms of bringing 
the chamber to the final level but also in terms of its reliability 
over time.

By using the telescope, the forces and shocks transmitted by 
the car when passes over the covers are no longer transmitted 
directly into slab, as happens in chambers and manholes 
with rigid structures in concrete. Al the shocks are taken 
by the cover – telescope ensemble and dissipated into the 
surrounding ground through the support ring for frame cover. 

The cover is chosen depending on the installation location 
of the manhole and the traffic load in the specific location. In 
general these manholes use standard cast iron covers with 
free step between 550 and 600mm.

Also because these manholes are installed mostly in traffic 
areas, for installation of a cover in such a situation it is 
necessary to install in advance a concrete ring (or cast in situ).

This concrete ring is going to support the frame of the cast 
iron cover.

Concrete ring is designed to take loads and shocks due 
to traffic and to dissipate into surrounding soil without 
affecting the structural integrity of the manhole.

The cover classification offered by TeraPlast

Group 1 - A15 - 1.5 tons / axle (15kN) - for areas with heavy 
pedestrian walkways, courtyards or bike trails

Group 2 - B125 - 12.5 tons / axle (125kN) - reduced traffic 
(parking restricted tonnage markets, private roads, parking 
lots)

Group 3 - C250 - 25 tonnes / axle (250kN) - roads, roads 
for light commercial vehicles, parking for vehicles up to 25 
tonnes , rainwater gullies

Group 4 - D400 - 40 tonnes / axle (400kN) - roads for heavy 
vehicles, highways, parking areas for all types of vehicles.

Classification also includes:

Class E600 - 60 tonnes / axle (600kN) - areas with heavy 
traffic and very hard (ports, airports)

Class F900 - 90 tonnes / axle (900kN) - Exceptional vehicles, 
ports, airports, etc.

Below are presented the mounting areas for the first 4 
groups defined above and also the alternatives of covering 
the inspection chambers from this sub-group.

Before purchasing an inspection chamber make sure that the 
chosen model meets the needs both in terms of installation 
space and possibilities of accessing it but especially in terms 
of the configuration of the base and pipe diameters that will 
be connected to the inspection chamber.
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TRANSPORT, MANIPULARE 
ȘI DEPOZITARE

Pentru transport se vor utiliza vehicule a căror platforme 
trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe metalice 
ce pot deteriora produsele. Asigurați în mod eficient marfa 
înainte de transport. 

La manipulare, asigurați-vă să preveniți deteriorarea acestora. 
Produsele din material plastic pot fi deteriorate atunci când 
intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul în care cad, 
sunt aruncate sau târâte pe sol. În nici un caz, nu lăsați 
produsele să cadă de la înălțimi mari sau sa le aruncați . 

Rezistența la impact a produselor din plastic este redusă la 
temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, o atenție 
suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării pentru a se 
evite orice impact cu obiecte ascuțite la momentul manipulării, 
încărcării sau descărcării. Recomandăm o atenție deosebită la 
manevrare în cazul în care temperatura este sub -5° C.

La depozitarea în șantier, constructorul trebuie să asigure 
un spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. Produsele 
trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). 

La depozitare vă rugăm să evitați stivuirea căminelor de 
vizitare unul peste altul sau aşezarea de greutăți peste acestea, 
deoarece aceste eforturi suplimentare de lungă durată pot 
cauza deformări şi deteriora produsul.

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 6 
luni) se recomandă protejarea de radiatiile solare astfel încât 
sa nu se împiedice aerisirea acestora. 

INSTALAREA CAMINELOR DE VIZITARE 
MONOBLOC DIN PE

1.  Se sapă groapa de pozare a căminului astfel încât să se 
asigure în jurul acestuia un spațiu de 30-40cm. Fundul gropii 
trebuie să fie plan și fără pietre mari sau ascuțite. În funcție 
de natura terenului si adâncimea de pozare, săpătura se 
poate executa cu pereți verticali (cu sau fără sprijiniri) sau 
cu taluz înclinat. Pe fundul gropii se așterne un pat de nisip 
de 10-15cm grosime și se compactează.

SHIPPING, HANDLING 
AND STORAGE

For transporting flat-bed vehicles shall be used. The bed shall 
be free from nails and other metallic protuberances, which 
may damage the products. Secure the goods effectively 
before transporting them. 

When handling, take care to prevent damage. Plastics 
products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground. 
In all circumstances, do not drop from height or throw the 
products. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention at handling when the 
ambient temperature is below -5° C.

When storing on site, the Contractor must provide adequate 
space for storage. The products have to be stored on flat 
surfaces without sharp objects (stones or bumps). 

At storage please avoid stacking chambers and manholes 
one over another or placing weights over its, because these 
additional long term efforts can cause deformations and 
damage on the product.

When stored on a longer term (over 6 months) it is 
recommended to protect from solar radiation in a manner 
that does not obstruct the ventilation.

INSTALLATION OF PE MONOBLOC 
MANHOLES

1.  Dig the manhole pit so as to ensure 30-40cm space 
around. Bottom of the pit must be flat and free of large 
or sharp stones. Depending on the nature of the soil and 
the installation depth, excavation can be performed 
with vertical walls (with or without support) or  sloping 
embankment. Prepare a compacted sand bedding of 
10-15cm.
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2.  Ștuțul de ieșire al căminului se taie la diametrul dorit 
(160/200mm,  250/315mm sau 400/500mm) prin simpla 
retezare cu un fierăstrău sau flex la locul de montaj. După 
tăiere ștuțul se șanfrenează.

3.  Pentru pregătirea racordurilor de intrare în cămin se găuresc 
pereții laterali în zonele marcate, la diametrul dorit (160, 
200, 250, 315, 400, 500mm) utilizând o mașină de găurit și o 
carotă cu diametrul potrivit.

4.  Pe orificiile executate se montează garniturile speciale ce 
asigură etanșarea între cămin și țevile de intrare în cămin.

5.  Se asează căminul pe fundul gropii, cu ajutorul unor franghii 
prinse de mânerele de manipulare și se verifică ca acesta sa 
fie asezat într-o poziție stabilă pe fundul gropii.

6.  Se racordează țevile de canalizare la cămin.

7.  Umpleți spațiul dintre pereții gropii si cei ai căminului cu 
straturi de circa 25-30 cm material de umplutură, compactând 
fiecare strat în parte pe toată circumferința căminului.

Solul trebuie să fie compactat corespunzător condițiilor de 
sol și de apă actuale, precum și viitoarei sarcini externe. Este 
recomandat pentru a compacta solul la o densitate minimă 
standard Proctor de:

• 90% pentru zonele verzi
• 95% pentru zonele pavate cu sarcină limitată de trafic 
• 98% pentru drumuri cu trafic intens de sarcină

În cazul în care nivelul pânzei de apă freatică este la mică 
adâncime (deasupra nivelului bazei căminului), căminul se va 
aseza pe fundație de beton dimensionată conform condițiilor 
hidrogeologice si statice ale pământului. Înainte de turnarea 
betonului se scade nivelul pânzei freatice, prin pompare, sub 
nivelul radierului de beton.

În  funcție de nivelul pânzei freatice, spațiul din jurul căminului 
se va betona parțial sau total. Pentru echilibrarea presiunii 
exercitate de betonul turnat, asupra pereților căminului este 
necesar ca pe interior să se sprijine cu șipci.

8.  În cazul în care se instalează și piesa telescopica pentru a 
asigura etanșarea dintre cămin si înălțător se montează o 
garnitură. 

9.  Se continuă stratul de umplutură cu 20-30 cm sub nivelul 
părții superioare a înălțătorului. 

10.  Se procedează la acoperirea finală a căminului. În funcție 
de zona de amplasare a căminului,  acoperirea acestuia se 
poate face în două moduri:

• în cazul spațiilor verzi - zone necarosabile, căminul poate 
fi acoperit cu capacul din plastic;

• în cazul zonelor carosabile, este recomandată montarea 
unui capac din fontă cu ramă, corespunzător categoriei 
de drum.

 În funcție de zona de montare, capacul din fontă se montează 
pe telescop și se încastrează în beton sau beton armat.

Pentru armarea betoanelor se va utiliza oțel beton 
corespunzător, conform normelor de proiectare si execuție. 
Placa trebuie sa aiba dimensiunile minime de 1700x1700mm 
si sa fie centrata fata de axa caminului si nu fata de axa gurii 
de vizitare.

2.  The outlet of the manhole is cut to the desired diameter 
(160/200 mm, 250/315mm or 400/500mm) by simply 
cutting off with a saw or flex at the installation site. After 
cutting nozzle has to be chamfered.

3.  To prepare incoming connections in the manhole drill the 
sidewalls in marked areas at the desired diameter (160, 
200, 250, 315, 400, 500mm) using a drill and a core with 
corresponding diameter.

4.  On the holes, special gaskets which ensure the sealing 
between the sewer pipes and manholes are installed.

5.  Position the manhole on the bottom of the pit with the 
help of ropes attached to the handles and check it to be 
placed in a stable position on the bottom of the pit.

6.  Connect the sewer pipes to the manhole.

7.  Fill the space between the manhole and the walls pit with 
layers of 25-30 cm of granular material and compact each 
layer along the entire circumference of the manhole.

Soil must be compacted adequately to the current ground 
and water conditions as well as the future external load. It is 
recommended to compact the soil at a minimum standard 
Proctor density of :

• 90% for green areas
• 95% for paved areas with limited traffic load
• 98% for roads with heavy traffic load

If the groundwater is shallow (above the base), the manhole 
will be installed on a concrete foundation dimensioned 
according to the hydro-geological and static conditions of 
the earth. Before concreting reduce the groundwater level 
with a pump, below concrete slab.

Depending on the groundwater level, the space around the 
manhole will be partially or fully concreted. 

To balance the pressure from poured concrete, on the 
manhole walls is necessary to support the manhole with 
some strips inside.

8.  If the telescope pipe is installed too, a gasket has to be 
installed to ensure sealing of the manhole and telescope.

9.  Continue to backfill up to 20-30cm below the upper part 
of the telescope. 

10.  Carry out the final manhole coverage. Depending on the 
location of the manhole, its coverage can be done in two 
ways:

• If green spaces – no trafficable areas, the manhole can 
be covered with plastic cover;

• In traffic areas it is recommended to install a cast iron 
cover, corresponding to the category of road.

Depending on the installation area, the cast iron cover is 
mounted on the telescope and is embedded in concrete or 
reinforced concrete.

For reinforced concrete reinforcing steel will be used 
properly according to the rules of design and execution. The 
plate must have minimum dimensions of 1700x1700mm and 
be centered to the manhole axis and not to the access axis of 
the manhole.
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Cod articol DN1
[mm]

DN2
[mm]

DN3
[mm]

DN4
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

RPECAXXD835H300 835 628 550 550 380 50
RPECAXXD835H680 835 628 550 550 680 50

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

MFD0278M 671 627 53

Piesa PE telescopică reglabilă DN600 pentru cămine vizitare PE
PE telescopic adapter DN600 for PE manhole

Garnitură etanșare pentru piesa PE telescopică
Sealing gasket for PE telescopic adapter

Notă
Se va comanda separat garnitura de etansare (cod: 
MFD0630) între piesa telescopică reglabilă și gâtul 
căminului din PE.

Note
The sealing gasket (code: MFD 0630) between the 
telescopic adapter and the manhole nack has to be 
ordered separate.

D2
D1

H
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Cod articol DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE0800SS160LH0750 160 750 115 635 800 848
RPE0800SS160LH1000 160 1000 115 635 800 848
RPE0800SS160LH1500 160 1500 115 635 800 848
RPE0800SS160LH2000 160 2000 115 635 800 848
RPE0800SS200LH0750 200 750 135 635 800 848
RPE0800SS200LH1000 200 1000 135 635 800 848
RPE0800SS200LH1500 200 1500 135 635 800 848
RPE0800SS200LH2000 200 2000 135 635 800 848
RPE0800SS250LH0750 250 750 160 635 800 848
RPE0800SS250LH1000 250 1000 160 635 800 848
RPE0800SS250LH1500 250 1500 160 635 800 848
RPE0800SS250LH2000 250 2000 160 635 800 848
RPE0800SS315LH0750 315 750 170 635 800 848
RPE0800SS315LH1000 315 1000 170 635 800 848
RPE0800SS315LH1500 315 1500 170 635 800 848
RPE0800SS315LH2000 315 2000 170 635 800 848

Cod articol DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE0800SS160H0750 160 750 115 635 800 848
RPE0800SS160H1000 160 1000 115 635 800 848
RPE0800SS160H1500 160 1500 115 635 800 848
RPE0800SS160H2000 160 2000 115 635 800 848
RPE0800SS200H0750 200 750 135 635 800 848
RPE0800SS200H1000 200 1000 135 635 800 848
RPE0800SS200H1500 200 1500 135 635 800 848
RPE0800SS200H2000 200 2000 135 635 800 848
RPE0800SS250H0750 250 750 160 635 800 848
RPE0800SS250H1000 250 1000 160 635 800 848
RPE0800SS250H1500 250 1500 160 635 800 848
RPE0800SS250H2000 250 2000 160 635 800 848
RPE0800SS315H0750 315 750 170 635 800 848
RPE0800SS315H1000 315 1000 170 635 800 848
RPE0800SS315H1500 315 1500 170 635 800 848
RPE0800SS315H2000 315 2000 170 635 800 848

Cămin vizitare PE DN800 monobloc (1 intrare / 1 ieșire)
PE monoblock PE DN800 manhole junction (1 in / 1 out)

Cămin vizitare PE DN800 monobloc (3 intrări / 1 ieșire)
PE monoblock PE DN800 manhole junction (3 in / 1 out)

Notă
Pentru racordarea conductelor de canalizare la cămin se 
vor comanda separat în funcție de diametrul acestora, 
garniturile necesare pentru etanșare la cămin.

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Notă
Pentru racordarea conductelor de canalizare la cămin se 
vor comanda separat în funcție de diametrul acestora, 
garniturile necesare pentru etanșare la cămin.

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

D4

D1

h1

D3

H

D2
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Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

RPECAPACAPO1000 700 625 65

Capac PE DN1000 pentru cămin PE
PE cover for PE manholes D1000

Notă
Capacul din PE se poate monta numai peste căminul 
monobloc. Nu se va monta peste piesa PE telescopică.

Note
The PE cover can be installed only in the upper part of the 
manhole. It cannot be instaled over the telescopic adapter.

H

D2

D1

Cod articol D
[mm]

D decupare
[mm]

s
[mm]

MFD0683 160 170+1-0 9
MFD0595 200 210+2-0 9
FEI0799 250 260+2-0 9
MFD0265 315 325+2-0 9

Cod articol D
[mm]

D decupare
[mm]

H
[mm]

FEESMF0427 160 170+1-0 33
FEESMF0428 200 210+2-0 33
MFDSMF0429 250 260+2-0 33
FEESMF0430 315 325+2-0 33

Garnituri pentru etanșarea țevilor ce se racordează la cămin
Sealing gaskets for PVC pipes that will connected to the manhole

Carotă pentru perforare cămin 
Core drilling for PE manholes

Notă
Cu ajutorul carotei se perforează căminul în vederea 
montării garniturilor de etanșare de mai sus și conectarea 
țevilor de canalizare.
"D" reprezintă diametrul conductei ce urmează să se 
racordeze la radierul căminului din PE.

Note
The core drilling is used to drill the manhole in order to 
install the gasket that will seal the conection between 
the sewer pipe and manhole.
"D" meaning the diameter of the pipe that will be 
connected to the manhole base.

D

D decupare

s
D

 d
ec

up
ar

e

H
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Cod articol DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE1000SS160LH0750 160 750 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH1000 160 1000 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH1500 160 1500 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH2000 160 2000 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH2500 160 2500 105 635 1000 1065
RPE1000SS200LH0750 200 750 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH1000 200 1000 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH1500 200 1500 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH2000 200 2000 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH2500 200 2500 120 635 1000 1065
RPE1000SS250LH0750 250 750 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH1000 250 1000 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH1500 250 1500 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH2000 250 2000 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH2500 250 2500 150 635 1000 1065
RPE1000SS315LH0750 315 750 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH1000 315 1000 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH1500 315 1500 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH2000 315 2000 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH2500 315 2500 155 635 1000 1065

Cod articol DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE1000MS160H0750 160 750 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H1000 160 1000 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H1500 160 1500 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H2000 160 2000 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H2500 160 2500 105 635 1000 1065
RPE1000MS200H0750 200 750 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H1000 200 1000 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H1500 200 1500 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H2000 200 2000 120 635 1000 1065
RPE1000MS250H2500 200 2500 120 635 1000 1065
RPE1000MS250H0750 250 750 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H1000 250 1000 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H1500 250 1500 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H2000 250 2000 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H2500 250 2500 150 635 1000 1065
RPE1000MS315H0750 315 750 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H1000 315 1000 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H1500 315 1500 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H2000 315 2000 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H2500 315 2500 155 635 1000 1065

Camine de vizitare profilate PE DN1000 monobloc rotoformate (1 intrare / 1 ieșire)
PE monoblock PE DN1000 manhole junction (1 in / 1 out)

Camine de vizitare profilate PE DN1000 monobloc rotoformate  (5 intrări / 1 ieșire)
PE monoblock PE DN1000 manhole junction (5 in / 1 out)

Notă
Pentru racordarea conductelor de canalizare la cămin se 
vor comanda separat în funcție de diametrul acestora, 
garniturile necesare pentru etanșare la cămin.

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Notă
Pentru racordarea conductelor de canalizare la cămin se 
vor comanda separat în funcție de diametrul acestora, 
garniturile necesare pentru etanșare la cămin.

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.
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Cod articol DN1
[mm]

DN2
[mm]

DN3
[mm]

DN4
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

RPECAXXD835H300 835 628 550 550 380 50
RPECAXXD835H680 835 628 550 550 680 50

Piesa PE telescopică reglabilă DN1000 pentru cămine vizitare PE
PE telescopic adapter D1000 for PE manhole

Notă
Se va comanda separat garnitura de etansare (cod: 
MFD0630) între piesa telescopică reglabilă și gâtul 
căminului din PE.

Note
The sealing gasket (code: MFD 0630) between the 
telescopic adapter and the manhole nack has to be 
ordered separate.

D4

D1

h1

D3

H

D2

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

MFD0278M 671 627 53

Garnitură etanșare pentru piesa PE telescopică
Sealing gasket for PE telescopic adapter

D2
D1

H

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

RPECAPACAPO1000 700 625 65

Capac PE D1000 pentru cămin PE
PE cover for PE manholes D1000

Notă
Capacul din PE se poate monta numai peste căminul 
monobloc. Nu se va monta peste piesa PE telescopică.

Note
The PE cover can be installed only in the upper part of the 
manhole. It cannot be instaled over the telescopic adapter.

H

D2

D1

Cod articol D
[mm]

D decupare
[mm]

s
[mm]

MFD0683 160 170+1-0 9
MFD0595 200 210+2-0 9
FEI0799 250 260+2-0 9
MFD0265 315 325+2-0 9
MFD0380 400 420+2-0 9
FEE0044 500 520+2-0 9

Cod articol D
[mm]

D decupare
[mm]

H
[mm]

FEESMF0427 160 170+1-0 33
FEESMF0428 200 210+2-0 33
MFDSMF0429 250 260+2-0 33
FEESMF0430 315 325+2-0 33
FEESMF0449 400 420+2-0 33
FEESMF0451 500 520+2-0 33

Garnituri pentru etanșarea țevilor ce se racordează la cămin
Sealing gaskets for PVC pipes that will connected to the manhole

Carotă pentru perforare cămin 
Core drilling for PE manholes

Notă
Cu ajutorul carotei se perforează căminul în vederea 
montării garniturilor de etanșare de mai sus și conectarea 
țevilor de canalizare.
"D" reprezintă diametrul conductei ce urmează să se 
racordeze la radierul căminului din PE.

Note
The core drilling is used to drill the manhole in order to 
install the gasket that will seal the conection between 
the sewer pipe and manhole.
"D" meaning the diameter of the pipe that will be 
connected to the manhole base.

D

D decupare
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