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PROCES VERBAL NR. _______ DATA _________
INSTRUCTAJUL PRIVIND MANIPULAREA, DEPOZITAREA SI MONTAREA
CAMINELOR DE VIZITARE <KompactKIT> DN 1100
Înainte de montare verificaţi dacă:
 Căminul trebuie sa aibă suprafata fără defecte vizibile cu ochiul liber
si deformatii care ar putea avea efecte asupra functionalitatii
(incluziuni, zgarieturi, fisuri sau straturi care se desprind).
 Daca este corespunzator aplicatiei in care se va monta – dimensiuni
si dispunere de racorduri pe inaltimea caminului.
 Daca acoperirea caminului se face capac cu rama (in spatiu
carosabil – de ex parcari, strazi) , acesta se va monta pe prelungire,
implicit se va tine cont la evaluarea inaltimii caminului.
ATENTIE: NU se monteaza decat o singura prelungire.
 Pozitia racordurilor la alte cote decat cele fata de radier trebuie sa
fie intre ranforsarile caminului. Diametrul maxim al unei racordari
cu etansare cu garnitura este de DN 160 mm. Taierea nervurilor de
ranforsare duce la slabirea caminului si imposibilitatea de a se
asigura etanseitatea. Solutia acceptata pentru alte moduri de
racordare este cu stuturi sudate in atelier sau in santier cu adaos de
material cu extruder.
Atentionari!
 Pe santier la manipulare, la depozitare si la montare Nu stivuiţi - Nu
loviţi - Nu trântiţi caminele
 Caminele se depoziteaza in pozitie verticala.
 Santierul deschis (construcţia gropilor, instalarea căminelor si
montarea capacelor) trebuie sa functioneze in conformitate cu
legislatia in vigoare si sa se respecte normele de protecţia muncii.
Etapele de montare sunt:
① Săpati groapa de construcţie. Dimensiunile gropii trebuie să asigure un
spaţiu de minim 30-40 cm în jurul pereţilor căminului necesar operatiilor de
manipulare la montaj a caminului si de compactare a straturilor umpluturii.
Baza gropii de construcţie trebuie să fie plană.
② Executaţi un pat de 15 cm din nisip sau radier de beton, in functie de
solutia adoptata. Respectati reteta impusa de proiectul de executie a
radierului.
③ Pregatiti ştuţurile necesare prin simpla retezare la faţa locului cu
fierastrau cu dinti fini si sanfrenare(15˚) pentru a nu deteriora garnitura de
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etansare a mufei in care va intra stutul.
In cazul caminului cu 5 zone de intrare , racordul/rile de intrare se executa
prin gaurirea zonei plate utilizand o masina de gaurit cu o freza/carota
pentru racord cu diametrul dorit (Ø 160/ Ø 200/ Ø 250). Etansarea dintre
tubul de canal si peretii caminului se realizeaza cu garnitura pentru
racord.
Atentie la dimensiunile garniturilor pentru racord, dimensiunea frezei/
carotei este data de dimensiunea garniturii.
In cazul in care este necesar montarea unor conducte la alte nivele fata de
de cele din radierul caminului, acest lucru se poate executa simplu, pe
santier, prin gaurire peretiilor laterali utilizand o masina de gaurit cu o
freza/carota pentru racord cu diametrul dorit (maxim Ø160), etansarea
realizandu-se cu ajutorul unei garnituri pentru racord similara garniturii
pentru racordurile de intrare de la caminul cu 5 zone de intrare.
④Asezati căminul pe pat sau radier, folosindu-se frânghii prinse de
mânerele de manipulare. Asiguraţi-vă că acesta este aşezat într-o poziţie
stabilă pe fundul gropii.
⑤Racordati tuburile de canal la camin . Atentie! elementele de imbinare
(garnitura din mufa si stuturile caminului) sa fie curate, iar pentru a usura
montajul se utilizeaza lubrifiant pe baza de silicon.
⑥Umpleţi spaţiul dintre pereţii gropii şi cei ai căminului cu straturi de circa
25-30 cm material de umplutură. Fiecare strat trebuie compactat cu
atenţie, astfel încât să umple tot spaţiul din jurul căminului. Materialul de
umplutură este pământ compactabil fără pietre, moloz sau alte particule
proeminente care pot zgâria pereţii căminului sau nisip cu o granulaţie de
4/16 mm (conform DIN 4226, partea întâi). Gradul minim de compactare
este 95%.
ATENTIE! Pentru aplicatii speciale (ca de exemplu zona cu risc de
inundare, s.a.) materialul de umplutura este fie nisip stabilizat fie beton.
⑦ În cazul în care se instalează şi piesa superioară pentru reglare de la 100
mm până la 600 mm, trebuie să existe un strat de umputură de 20 până la
80 cm deasupra peretelui superior al căminului, in functie de diferenta de
inaltime care este necesara pentru a aduce caminul la cota terenului .
În final se umple restul gropii cu pământ. Pentru a asigura etanşarea dintre
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cămin şi piesa superioară se montează garnitură. Pentru fixare se utilizeaza
un colier metalic (cod Valrom 47901000125). Notă: Pe timpul instalării
căminului, se recomanda ca acesta sa fie acoperit cu un capac de protecţie
provizoriu (cod VALROM 47901000006 ). Pentru a usura montarea folositi
lubrifianti sau apa cu sapun, NU uleiuri sau grasimi minerale. Asigurati-va ca
componentele si garniturile care se monteza sunt curate in zonele de
imbinare (fara nisip, pietris, moloz, etc), de acest lucru depinde siguranta
imbinarii.
Poz

Denumire reper

Cod VLR

1
2

PRELUNGIRE L=300mm/
PRELUNGIRE L=600mm
PIESA FIXARE PRELUNGIRE

47901000213/
47901000216
47901000125

3

GARNITURA ETANSARE DN640

47901000116

4

CAMIN VIZITARE „Kompact”

In functie de tip si inaltime

⑧ In cazul in care in conditii hidrologice colaborate cu natura terenului
nivelul apei freatice creste, caminul se va aseza pe fundatie de beton
dimensionata conform conditiilor hidrogeologice si statice ale pamantului si
se va betona partial sau total, in functie de nivelul apei freatice. In cazul
betonarii pentru echilibrarea presiunii exercitata de betonul turnat asupra
peretilor caminului este necesar ca pe interior sa se sprijine cu o sipca sau
prin umplerea acestuia cu apa. Turnare se face in straturi de cca 30 cm.
Inainte de turnare betonului se scade nivelul apei din groapa prin pompare
sub nivelul radierului de beton.
⑨ Acoperirea caminului:
a) În cazul în care caminul este montat în spatiul verde - zona necarosabila,
caminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic.
b) În cazul în care caminul este montat în spatiul carosabil, se monteaza capac
din fonta cu rama, corespunzator categoriei de drum (forta minima de
rupere). Capacul din fonta cu rama se monteaza NUMAI pe piesa
superioara reglabila (atentie la dimensiunile piesei respectiv al capacului si
ramei) si se incastreaza in beton sau beton armat (placa de beton).
NOTA: Placa de beton este cea care va prelua sarcinile exterioare si nu
caminul, deaceea ea trebuie sa fie proiectata corect. Dimensiunile acestei
placi trebuie sa fie 180 x 200 x 20 cm (a se vedea schita de mai jos).
Atentie! Balamaua capacului trebuie pozitionata in sensul traficului
Setul format din capac si rama nu se dezasambleaza. Suprafetele inelare de
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sprijin dintre capac si rama, trebuie sa asigure contactul pe toata
circumferinta. Înainte de betonare, toate suprafetele metalice la care
trebuie sa adere betonul vor fi curatate de impuritati. Fata superioara a
betonului turnat în capac, trebuie sa fie plana, la acelasi nivel cu fata
superioara a partii metalice. În cazul în care zona urmeaza a fi asfaltata, se
va urmari nivelul la care se va încadra stratul de asfalt, conform proiectului
de amenajare. Rezistenta la compresiune a betonului este de min. 20
N/mm2 (corespunde unui beton clasa C20/25). Tip de otel la armare este
PC52 si OB37, dimensiunile si modul de armare conform proiect.

Schita de dimensiuni a placii de beton cu capac fonta cu rama: 200 x 180 x 20 cm,
Diferenta intre montajele in zone clasa C250 si D 400 se face la capacul cu rama si armatura placii.
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