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FIȘĂ TEHNICĂ 
!CABINA-PUT/CAMIN VANE <SpringKIT> D.1500 H=2450 CU 

CAPAC SI SISTEM INCHIDERE 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

Folosită în alimentările cu apă din subteran. Se montează îngropat, deasupra puțului; în interior se 
monteaza pompa si/sau alte echipamente conexe.  

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                  
Elemente componente: cămin, capac și sistem de închidere 
Căminul și capacul sunt fabricate prin procedeul de formare 

rotațională din polietilenă.  
Culoare: albastră 
Diametrul exterior mediu: 1430 mm 
Diametrul la bază: 1500 mm 
Acces : 640 mm 
Înălțime: 2450+/- 20 mm 
Sistemul de închidere constă din două încuietori dispuse 
diametral opus pe capac și o cheie de 
acționare. Încuietoarea este montată 
astfel încât sp nu afecteze etanșeitatea în 
zona capacului. 
Masa: 108 kg 
Cod: 33200150025 
! Produs pe bază de comandă 
NU cuprinde scară și garniturile de trecere,  acestea se livrează la 

cerere. 
Cabina NU este izolată termic. 

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare                                                                                                                           
Cabinele se livrează neambalat.  
La mutarea dintr-un loc în altul se interzice contactul cu suprafețe care pot zgâria sau deteriora 
produsul (târârea). 
Cabinele se asigură contra mișcării în timpul transportului, astfel se evita contactul acestora cu 
diverse părți ale mijlocului de transport care ar putea să le zgârie sau tăia. Mijloacele de transport 
trebuie să fie lipsite de muchii tăietoare. La încărcare/ descărcare se interzice trântirea și/sau lovirea 
cu corpuri contondente sau ascuțite care pot deteriora cabina.  
Depozitarea se face în spatii corespunzătoare curate fără pietre, moloz sau alte obiecte ce ar putea 
tăia, zgăria sau înțepa cabina sau materiale chimice, uleiuri, benzen.   Spațiul trebuie să fie suficient 
necesar manipulării cu echipamente specifice. Cabina se depozitează NUMAI în poziție verticală. 
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La depozitare nu se vor stivui cabinele una peste alta sau aşezarea de greutăţi peste acestea, 
deoarece aceste eforturi mecanice suplimentare pot cauza deformări şi prejudicia buna funcţionare a 
produsului.  

4. Garanție,  durata de viață                                                                                                                           
Durata de viață: 50 ani , daca sunt respectate instrucțiunile de transport, depozitare, manipulare, 
montare și întreținere .  
Garanție: 2 ani de la data facturării . Garanția acoperă defectele de fabricație și nu acoperă defectele 
datorate transportului, manipulării, depozitării sau montajului defectuos. 

5. Punere în opera                                                                                                                           

Se montează îngropat, deasupra puțului, pe radier de beton.  
La baza cabieni  este o zonă plată de cca 300 mm, care se  găurește cu o mașină de gaurit și carotă 
corespunzătoare. Prin decupaj se trece vertical țeava de puț. Din pompa/echipamente țeava de apă 
pleacă orizontal. Trecerea prin perete se face obligatoriu prin suprafețele plate și nu pe nervură. Toate 
trecerile se etanșeaza cu garnituri din cauciuc seria KompactKIT. 
OPȚIONAL: Garnituri pentru etanșare : 

Denumire produs Cod Obsevații 

GARNITURA RACORD CAMINE 

<KompactKIT> (DNxd) 25x40 

47901850111 Pentru tub PE  cu diametrul exterior DN 25/ 

diametrul carotei 40  

GARNITURA RACORD CAMINE 

<KompactKIT> (DNxd) 32x40 

47901850112 Pentru tub PE  cu diametrul exterior DN 32/  

diametrul carotei 40 (teava alimentare locuinta) 

GARNITURA RACORD CAMINE 

(DNxd) 160x177 

47901850119 Pentru tub  put PVC cu diametrul exterior DN 

160/ diametrul carotei 177 

GARNITURA RACORD CAMINE 

(DNxd) 200x212 

47901850142 Pentru tub put PVC cu diametrul exterior DN 200/  

diametrul carotei 212 

GARNITURA RACORD CAMINE 

(DNxd) 250x257 

47901850150 Pentru tub put  PVC cu diametrul exterior DN 

250/ diametrul carotei 257 

 

ATENȚIE! Cabina NU e dotata cu scară.În caz că se doreste scară montată, se specifică în 
comandă.   

Etapele de montare: 
1.Se marchează zona de montare a cabinei în funcție de poziția puțtului. Tubul puțului va trece printr-
o zona plată circulară de 30 cm a cărui centru este identificat printr-o  gaură  Ø6 mm prin baza 
cabinei. 
2.Se sapă groapa de instalare în zona puțului, cu dimensiuni corespunzătoare în aşa fel încât să existe 
un spaţiu de cca. 30-40 cm în jurul cabinei pentru echipamentul de compactare. Adancimea gropii va 
ține cont de grosimea radierului. Fundul gropii trebuie sa fie plat. 
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3.Se realizează radierul din beton armat. 
4.Se pregatește cabina : se găurește zona de acces a tubului putului cu carota și se realizează etanșarea 
cu garnitură. Pentru a ușura montarea cabinei, lubrifiați garnitura cu lubrifiant pe baza de silicon și 
atăt puțul căt și zona de  montare a cabinei să fie curate (fără pietriș, moloz, etc), de acest lucru 
depinde siguranța îmbinării . 
5.Manipularea cabinei se face cu mașini sau dispozitive de ridicat în șantier (ex macara).  Se aşează 
cabina cu grijă astfel ca trecerea  tubului puțului prin garnitură să nu fie compromisa. Poziția cabinei 
la final trebuie să fie stabilă.  
6.Se execută cu carota/freza corespunzătoare trecerile prin cabina pentru conectarea la instalația de 
apă. Se montează garnitura și se trece țeava de aducțiune și se orienteză către locuință/ aplicație prin 
tranșeu. Atenție! Trecerile se fac obligatoriu prin suprafețele plate și nu pe nervuri, diametrul maxim 
de trecere 125 mm. 
Se montează presetupa pentru cablul de alimentare pentru echipamente, și se trece cablul de 
conectare. 
7. Se acoperă cu capac. 
8. Se umple spaţiul dintre cabina şi pereţii gropii cu straturi de cca 25–30 cm material de umplutură – 
nisip sau pământ fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereţii căminului. 
Fiecare strat se compactează cu atenţie până când se ajunge la gradul de compactare Proctor adecvat 
terenului, minim 95%, astfel încât să se umple tot spaţiul din jurul cabinei. 
ATENȚIE! 
În terenuri argiloase, în jurul cabinei se va realiza un sistem de drenaj din țeava și material drenant – 
pietriș cu granulație 20-30 mm, stratul final de acoperire poate fi argila sau pământ vegetal. 
În cazul în care cabina se va monta în zone în care nivelul pănzei de apa subterană este la mică 
adâncime (deasupra nivelului bazei cabinei), cabina se va așeza pe fundașie de beton dimensionată 
conform condițiilor hidrogeologice și statice ale pământului (grosime trebuie să corespundă 
rezistenței substratului de pamânt) și se va betona parțial sau total, în funcție de nivelul apei freatice. 
În cazul betonării pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților cabinei 
este necesar ca pe interior să se sprijine cu o șipcă. Turnare se face în straturi de cca 30 cm.  Înainte de 
turnare betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. 

În cazul montării echipamentelor poate fi necesară executarea izolarii cabinei și a ventilării. Atenție la 
condițiile de montaj și utilizare ale echipamentelor.   

Montarea cabinei și a instalatiei se face în conformitate cu normativele de protecţia muncii în vigoare. 
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