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2.6    Capace pentru cămine 
Covers for manholes
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Descrierea gamei de capace si gratare 
din fontă si materiale compozite

Capacele reprezintă elemente de închidere și protecție pentru 
căminele de inspecție și vizitare din rețelele de canalizare sau 
alimentare cu apă. Grătarele reprezinta elemente de protecție 
si preluare a apelor pluviale utilizate în special în cazul gurilor 
de scurgere.

Deoarece acestea se amplasează la nivelul solului sunt expuse 
la numeroase categorii de solicitări, in special mecanice ca 
urmare a sarcinilor exercitate de pietoni sau vehiculele care 
circula pe deasupra acestora.

Din acest punct de vedere capacele și gratarele sunt clasificate 
conform standardului EN124 în mai multe clase.

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 care de altfel sunt și cele mai uzuale.

Description of cast iron and composite 
covers and grates range 

The covers are sealing and protection elements for inspection 
chambers and manholes of sewer or water supply networks. 
The gratings represent protection and retrieval of rainwater 
elements used in particular for rainwater gullies.

Because they are placed at ground level are exposed to many 
types of applications, particularly due to mechanical loads 
exerted by pedestrians or vehicles that run on top of them.

From this point of view covers and gratings are classified 
according to standard EN124 in classes.

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 mounting areas for the first 4 groups defined 
above which also are the most common.

TeraPlast oferă o gamă largă de capace și gratare de diferite 
dimensiuni și rezistențe la trafic fabricate atât din materialul 
tradițional, fonta, dar și din materiale de nouă generație cum 
sunt materialele compozite.

TeraPlast offers a wide range of covers and grates of different 
size and resistance to traffic from both traditional materials, 
made of cast iron, but also from new generation materials 
such as composites.
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CAPACE SI GRATARE DIN FONTĂ DUCTILĂ

Capacele și grătarele oferite de TeraPlast sunt de culoare 
neagră, fabricate din fontă ductilă prin turnare. Se livrează 
sub forma unui ansamblu alcatuit din ramă + capac, în unele 
situații cele două componente fiind cuplate prin intermediul 
unei balamale.

Fonta ductilă conferă produselor o elasticitate și o rezistență 
mai mare la rupere fiind preferată în ultima vreme în detrimentul 
traditionalei fonte cenușii.

Fonta ductilă are un coeficient mai mare de siguranță 
comparativ cu fonta cenușie deoarece permite deformări 
mai mari ca urmare a aplicării unor sarcini și revine la starea 
inițială după dispariția solicitării. Deasemenea rezistența la 
coroziune este mai ridicată iar gradul de propagare al fisurilor 
este mult mai redus ca urmare existenței grafitului sub formă 
nodulară și nu lamelară așa cum este cazul fontei cenușii.  

CAPACE SI GRATARE DIN MATERIAL COMPOZIT

Pentru a veni în întâmpinarea noilor cerințe ale pieței, 
TeraPlast a completat gama sa de acoperiri și cu o nouă gama 
de capace și grătare fabricate din  material compozit.

Capacele și gratarele oferite de TeraPlast sunt fabricate dintr-un 
material compozit modern și inovativ  patentat (KinextTM).

Acest material compozit inovator permite fabricarea capacelor 
pentru cămine de vizitare sau inspecție cu o rezistență ridicată 
la sarcini.

În continuare enumerăm câteva dintre avantajele utilizării 
acestor tipuri de capace.

Greutate redusă – Capacele compozite fabricate din KinextTM 
au o greutate cu până la 70% mai mică comparativ cu capacele 
similare din fontă, astfel se reduc costurile atât cu manipularea 
acestora dar în mod special cu transportul.

Cu rezistență ridicată la deformare și rupere – Capacele 
compozite au o rezistență ridicată la deformare și rupere 
sub efectul sarcinii, acestea incadrandu-se fără probleme in 
clasele de rezistență la sarcină în conformitate cu standardul 
EN124.

Reduce nivelul zgomotului – Capacele compozite reduc 
considerabil poluarea fonică. KinextTM are o densitate mai 
mică decât fonta și reduce zgomotul și neplacerile cauzate de 
vehiculele ce trec peste capacele de cămin instalate.

Izolare electrică – Capacele sunt deosebit de potrivite pentru 
instalare pe artere de circulație pietonale. KinextTM este non-
conductiv, deci aceste capace protejează pietonii împotriva 
dispersiilor de tensiune, în special în medii umede.

Rezistență la coroziune - KinextTM este rezistent la substanțe 
chimice și nu ruginește sau corodează ca urmare a expunerii 
constante la agenții atmosferici. Din acest motiv, capacele 
nu trebuie să fie re-vopsite, iar produsele sunt deosebit de 
adecvate în zonele cu lichide inflamabile, cum ar fi stațiile de 
alimentare cu combustibil, instalații de depozitare, reducând 
semnificativ riscul de aprindere ca urmare a apariției de 
scântei așa cum este cazul materialelor feroase.

DUCTILE IRON COVERS AND GRATES

Covers and grates provided by TeraPlast are black, 
manufactured of ductile cast iron. Delivered as a set 
consisting of frame + cover, in some situations the two 
components are connected through a hinge.

The ductile iron confers to the products, elasticity and 
a higher resistance to tear lately being preferred to the 
detriment of the traditional grey cast iron.

Ductile iron has a higher safety factor than grey cast iron 
because it allows greater deformation due to the application 
of forces and returns to baseline after the force disappeared. 
Also, the corrosion resistance is high and the degree of crack 
propagation is much lower due to the existence of graphite 
in the nodular form not as in the case of lamellar grey cast 
iron.

 

COMPOSITE COVERS AND GRATES

In order to meet new market demands, TeraPlast completed 
its range of covers with a new covers and grates range made 
of composite materials.

Covers and grates provided by TeraPlast are made of a 
modern and innovative composite material patented as 
(KinextTM).

This innovative composite material allows the manufacturing 
of covers for manholes or inspection chambers with a high 
load strength.

Further we mention some benefits of using these types of 
new types of covers.

Lightweight – KinextTM covers made of composites, weigh 
up to 70% less compared to similar cast iron covers, thus 
reducing both manipulation costs but especially transport 
costs.

High resistance to deformation and fracture - composite 
covers have a high resistance to deformation and fracture 
under the effect of traffic load, and it fits smoothly in load 
strength classes  according EN124 standard.

Noise reduction – The composite covers greatly reduces 
noise pollution. KinextTM has a lower density than cast iron, 
and deadens the noise and disturbance caused by vehicles 
driving over installed covers. 

Electric insulation – Covers are particularly suitable for 
installation on pedestrian thoroughfares. KinextTM is Non-
Conductive, so the covers protect pedestrians against voltage 
dispersion, especially in moist and wet environments.

Resistance to corrosion - KinextTM is resistant to chemicals 
and is not subject to rust and corrosion caused by constant 
exposure to atmospheric agents. For this reason the covers 
never needs to be re-painted, and products are particularly 
suitable in areas with flammable liquids such as fuel filling 
stations and storage plants, significantly reducing the risk of 
ignition from sparks over ferrous materials.
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Anti-furt - Valoarea fierului vechi este în creștere, iar numărul 
de furturi are un impact deosebit asupra costurilor suportate 
de către autoritățile locale și companiile de servicii. Pe lângă 
impactul economic cauzat de furtul produselor, există și riscul 
de accidente grave și leziuni provocate de golurile periculoase 
din drum. Capacele compozite nu au nici o valoare (sau o 
valoare extrem de mică) pentru companiile ce se ocupă de 
reciclarea diferitelor materiale. 

Rezistentă la schimbările de temperatură - Capacele au 
fost testate la -30°C și +150°C  menținându-și caracteristicile 
de rezistență la încărcare, de aceea sunt deosebit de potrivite 
pentru zone foarte calde și/sau foarte reci.

Permeabilitate la undele electromagnetice - Datorită RFID 
(Identificare prin Radio Frecvență) “Capacul inteligent” este 
capacul de cămin care vă permite să:

• Primiți și transmite fără baterie atunci când este interogat 
de un cititor.

• Să fie localizat, în cazul în care este acoperit cu asfalt.
• Aveți toate informațiile cu privire la ceea ce este prezent în 

interiorul căminului.
• Înregistrarea acțiunilor de întreținere.
• Cu o identificare unică a produsului (fiecare capac de 

camin are propriul număr de serie pe microcip). 

Theft prevention - The value of scrap iron is rising and the 
number of thefts is impacting on costs to local authorities 
and service companies. Besides the economic impact caused 
by the theft of products, there is also the risk of serious 
accidents and injuries caused by dangerous openings on the 
road. Composite covers have no scrap value (or a very low 
value) for the recycling companies.

Resistant to temperature changes – The covers were 
tested at -30° C and +150° C, and maintains its characteristics 
of loading resistance, so are particularly suitable for very hot 
and/or very cold areas.

Permeable to electromagnetic waves - Thanks to RFID 
(Radio Frequancy IDentification) SMART COVER  is the 
manhole cover which allows you to:

• Receive and transmit without battery when it is  
interrogated by a reader.

• Be located, if it is covered with asphalt.
• Knowing all the information about what is present inside 

the manhole.
• Record of maintenance actions.
• Have a unique identification of the product (each  

Manhole cover has its own serial number on the 
microchip).
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Cod articol Dr
[mm]

Dc
[mm]

Di
[mm]

H
[mm] Balama Închidere

CAPD728 728 582 550 82 DA tip ostra
CAPD805 805 631 600 90 DA tip ostra
CAP0005 * 805 631 600 90 DA tip ostra

Cod articol Dr
[mm]

Dc
[mm]

Di
[mm]

H
[mm] Balama Închidere

CAPC720 720 580 550 65 DA tip ostra
CAPC750 750 630 600 65 DA tip ostra

Cod articol Dr
[mm]

Dc
[mm]

Di
[mm]

H
[mm] Balama Închidere

MFD0418 705 580 535 45 DA nu
CAPB780 780 653 600 65 DA nu

Cod articol A x B
[mm]

C x D
[mm]

P1 x P
[mm]

H
[mm] Balama Închidere

CAPB530 530 x 530 480 x 480 435 x 435 27 NU NU

Ramă și capac fontă circular carosabil clasa D400
Cast iron frame and cover round  - D400

Ramă şi capac fontă circular carosabil clasa C250
Cast iron frame and cover round - C250

Ramă și capac fontă necarosabil circular clasa B125
Cast iron frame and cover round - B125

Ramă şi capac fontă necarosabil rectangular clasa B125
Cast iron frame and cover square - B125

Notă
Prevăzute cu garnitură și dispozitiv de zăvorâre cu șurub.
* Capacul CAP0005 este ventilat  (6 găuri)

Note
Provided with seal and screw locking device.
*Cover with code CAP0005 - with ventilation holes (6 holes)

Notă
Prevăzute cu garnitură și dispozitiv de zăvorâre cu șurub.

Note
Provided with seal and screw locking device.

Notă
Prevăzute cu garnitură și dispozitiv de zăvorâre cu șurub.

Note
Provided with seal and screw locking device.

Notă
Prevăzute cu garnitură.

Note
Provided with seal.
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Cod articol A x B
[mm]

C x D
[mm]

P x P1
[mm]

H
[mm] Balama

MFD0837 530 x 375 375 x 315 382 x 318 100 DA

Cod articol A x B
[mm]

C x D
[mm]

P1 x P
[mm]

H
[mm] Balama

CAPGD590 590 x 530 440 x 440 400 x 400 100 DA

Ramă şi grătar fontă carosabil rectangular clasa C250
Cast iron frame and gratting square - C250

Ramă şi grătar fontă carosabil rectangular clasa D400
Cast iron frame and gratting square - D400

Notă
Prevăzute cu garnitură și dispozitiv de zăvorâre cu șurub.

Note
Provided with seal and screw locking device.

Notă
Prevăzute cu garnitură.

Note
Provided with seal.
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Cod articol A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO800D400 840 120 600 665 45 DA oţel inox

Cod articol A X A
[mm]

B
[mm]

C X C
[mm]

D X D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO500D400 500 X 500 100 402 X 402 443 X 443 42 NU oţel inox

Cod articol A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO800C250 840 107 600 665 36 NU opțional

Ramă și capac COMPOZIT circular carosabil clasa D400
COMPOSITE frame and cover round  - D400

Ramă și capac COMPOZIT rectangular carosabil clasa D400
COMPOSITE frame and cover square  - D400

Ramă și capac COMPOZIT circular carosabil clasa C250
COMPOSITE frame and cover round  - C250

Notă
Rama cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafață antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicației.
Sistemul de închidere al capacului realizat din oţel inox.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface
Optional personalisation (name or service type).
Locking system in stainless steel.

Notă
Rama cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafață antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicației.
Sistemul de închidere al capacului realizat din oţel inox.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface
Optional personalisation (name or service type).
Locking system in stainless steel.

Notă
Ramă cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafață antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicației.
Optional sistem de inchidere in materialul compozit.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface.
Optional personalisation (name or service type).
Optional locking system in composite material.
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Cod articol A X A
[mm]

B
[mm]

C X C
[mm]

D X D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO400C250 400 x 400 44 305 x 305 335 x 335 30 NU otel inox
CAPKIO500C250 500 X 500 55 402 x 402 443 x 443 37 NU otel inox
CAPKIO600C250 600 x 600 56 502 x 502 543 x 543 38 NU otel inox
CAPKIO700C250 700 x 700 54 602 x 602 643 x 643 40 NU otel inox

Cod articol A X A
[mm]

B
[mm]

C X C
[mm]

D X D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO500B125 500 X 500 42 402 x 402 443 x 443 24 NU
CAPKIO600B125 600 x 600 44 502 x 502 543 x 543 26 NU
CAPKIO700B125 700 x 700 42 602 x 602 643 x 643 28 NU

Cod articol A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO800B125 840 101 600 665 30 NU opţional

Ramă și capac COMPOZIT rectangular carosabil clasa C250
COMPOSITE frame and cover square  - C250

Ramă şi capac COMPOZIT rectangular necarosabil clasa B125
COMPOSITE frame and cover square  - B125

Ramă şi capac COMPOZIT circular necarosabil clasa B125
COMPOSITE frame and cover round  - B125

Notă
Ramă cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafață antiderapantă
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicației.
Opțional sistem de închidere în materialul compozit.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface
Optional personalisation (name or service type).
Optional locking system in composite material.

Notă
Ramă cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafaţă antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicaţiei.
Sistemul de închidere al capacului realizat din oţel inox.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface.
Optional personalisation (name or service type).
Locking system in stainless steel.

Notă
Rama cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Capacul realizat din Kinext ™ cu suprafaţă antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicaţiei.
Opţional sistem de închidere în materialul compozit.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface.
Optional personalisation (name or service type).
Optional locking system in composite material.
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Cod articol A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm] Balama Închidere

CAPKIO800A15 840 101 600 665 30 NU opţional

Ramă şi capac COMPOZIT circular necarosabil clasa A15
COMPOSITE frame and cover round  - A15

Notă
Rama cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Grătarul realizat din Kinext ™ cu suprafaţă antiderapantă.
La cerere capacul se poate personaliză cu numele sau tipul 
aplicaţiei. 
Fante cu lăţime de 32mm. 30 % din suprafaţa grătarului 
este liberă pentru scurgere.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip surface.
Optional personalisation (name or service type).
Radial slots, width 32 mm. 30% of the surface is free for 
outflow.

Cod articol A X A
[mm]

B
[mm]

C X C
[mm]

D X D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm] Balama

CAPKIO500C250107 500 X 500 107 402 x 402 443 x 443 87 7 32 NU

Ramă şi grătar COMPOZIT rectangular carosabil clasa C250
COMPOSITE frame and square grattig  - C250

Notă
Rama cu profil integrat pentru ancorare la instalare. 
Grătarul realizat din Kinext ™ cu suprafaţă antiderapantă.
La cerere se poate personaliza cu numele sau tipul 
aplicaţiei.
Fante cu lăţme de 32mm. 30% din suprafaţa grătarului este 
liberă pentru scurgere.

Note
Frame with integrated profile for anchoring during 
instalation. Cover made of Kinext ™ with anti-slip 
surface.
Optional personalisation (name or service type).
Radial slots, width 32mm. 30% of the surface is free for 
outflow.
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