
International GmbH

      Капаци за ревизионни
 и решетки за водоприемни шахти

P-TOP® DRAINEX®

www.agroup-bg.com



    P-TOP - философия

Сферографитен чугун
Сферографитният   чугун   се  запазва   еластичен  при  значителен обхват
на натоварвания:  и при опъване,  и при свиване.  Тези качества се дължат
на  сферичната  форма    на   графита   в  материала   (вижте   диаграмата).
Дори  когато материалът се натовари прекомерно,  той  ще   се деформира
еластично,   но  няма   да   се  счупи.    Сферичната   структура   осигурява 
по-високо  съотношение здравина спрямо тегло в сравнение  с качествата,
характерни за производството на сив чугун.

Предимствата на сферографитния чугун:
 По-висока издържливост и трайност
 Ергономична работа благодарение на по-малкото тегло
 Конструиране на аксесоари за безопасност, като например

шарнири или заключващи системи.

Заключваща система
Капаците  на сериите   P-TOP  се заключват  автоматично   при  затваряне
благодарение на двете еластични пружини   от  долната  страна на капака.
Те   щракват   в  рамката   като  заключват  капака   безопасно  и  солидно.
За  да  се  отвори   капакът,   трябва   да  се  преодолее    съпротивлението
на пружините с леко, но рязко дръпване.

Заключващите системи осигуряват предписанията за детската 
безопасност съгласно БДС  EN 124.

Без тракане

Всички  капаци за ревизионни шахти  и  решетки  за  водоприемни  шахти
от  сериите  P-TOP  са оборудвани с амортизираща система.  Тази система
е  базирана  на дълготрайно еластомерно уплътнение  между  контактните
повърхности,   което  предотвратява  директния   метален  контакт  между
рамката и капака или решетката.
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 P-TOP - философия

Шарнирни капаци
Материалните характеристики  на сферографитния чугун дават възможност
да бъдат проектирани  шарнирни капаци за ревизионни шахти.  Шарнирите 
значително опростяват  работата с капаците за ревизионни шахти.  Капакът 
може да бъде  отворен и затворен  леко и безопасно  с минимално усилие  и 
без специални инструменти. При затваряне капакът автоматично се напасва
към допълнителния центриращ механизъм в рамката.  В случай на наводне-
ние шарнирът и центриращият механизъм  предотвратяват  капакът да бъде
отнесен и след наводнението те гарантират връщането му в неговата сигур-
на оригинална позиция.

Фиксиране в отворена позиция

Когато капакът е отворен,  той е фиксиран в стабилна и сигурна вертикална
позиция на 100˚.  Интегрираният механизъм  за предпазване  от инцидентно
затваряне при ъгъл  на отваряне  80˚  предотвратява  затварянето  на  капака
по невнимание.  Отстраняването на капака  става при отварянето му  на  90˚
и повдигането му директно нагоре.

Клиентски обозначения и надписи
ПУРАТОР  осигурява  разнобразни  конструкции капаци  с клиентско
обозначение (лого) на много общини и дружества, за да популяризира
тяхната идентичност.

Относно:
 клиентско лого
 надписи

100˚ сигурно фиксиране
90˚ позиция за изваждане

80˚ предпазване от затваряне
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       Обща информация

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният  колесен  товар  отговаря само на  25-30%  от класа на натоварване. 
               Определянето на група по стандарта да се разбира като МИНИМАЛНА ПРЕПОРЪКА!

         В случай на  съмнение да се избира винаги по-високият клас. 

0,2m
max.

0,5m
max.

0,2m
max.

0,5m
max.

Група 1/Клас A

Група 1
Клас A

Група 2
Клас B

Група 3
Клас C

Група 4
Клас D

Група 3
Клас C

Група 2
Клас B

Група 1
Клас A

Група 1 / Клас A015 Група 2 / Група B 125 Група 3 / Група C 250

Зони, които могат да се използват само
от  пешеходци и велосипедисти

Надлези, пешеходни зони, паркинги  
и платформи за леки автомобили

За капаци на шахти, монтирани в зоната
на бордюрни канали на пътища

Група 4 / Клас D 400 Група 5 / Клaс Е 600 Група 6 / Клас F 900

Пътни платна на пътища за всякакви ППС Зони с големи колесни натоварвания, 
напр. докове, индустриални зони

Зони с особено големи колесни натоварвания, 
напр. летища

Капаците и решетките за ревизионни и водосъбирателни шахти са регулирани съгласно стандарта БДС EN 124.
В зоните за движение на пешеходци  и/или  автомобили  стандартът  класифицира  продуктите  според мястото
на техния монтаж в групи от 1 – 6:

Гаранция за качество
Продуктите  от сериите  P-TOP  са
произведени  и изпитани  съгласно
най-високите стандарти. 
Продуктите P-TOP са с най-високо
качество и са независимо сертифи-
цирани съгласно БДС EN 124.

Легенда 

e (e x f)  ... светъл отвор
c (c x d) ... външни размери на рамката
a (a x b) ... външни размери на решетката
h … обща височина

Размерите са дадени в mm!

h

Øe

Øc
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Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Изработен за утаител на кал

Сфера на приложение
За пешеходни алеи, паркинги и платформи за леки автомобили

Артикулен №
Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация
P11125D-A 602 707 60 B 125 36,4
С вентилация
P11125D-1-A 602 707 60 B 125 35,2

Ø e

Ø c

h

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти DN 600,  произведен и изпитан съгласно  БДС EN 124,  клас В 125,
без вентилация. Капак и рамка: сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение,интегрирано
в рамката; изработен за утаител на кал. 
Височина на рамката: 60 mm, общо тегло: 36,4  kg. Опции: с вентилация.

P-TOP® Medio
За тротоари и зони за паркиране
Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение
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Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина; автоматично заключване
 Шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,

фиксиращ при отваряне на 100˚
 Центриращ механизъм на капака
 Отстраняем капак
 Изработен за утаител на кал

Сфера на приложение
За градски трафик в зони с неинтензивно движение,
които са съгласно  БДС EN 124.

Артикулен №
Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация
P11250D-A 604 785 75 C 250 50,1

С вентилация
P11250D-1-A 604 785 75 C 250 48,9
 опция със защита против кражба

Параметри на продукта

Спецификация
Капак   за   ревизионни   шахти   DN  600,    произведен   и   изпитан   съгласно   БДС  EN  124,
клас   С  250; подходящ  за  зони  с  градски  трафик. Капак и рамка: сферографитен чугун;
с еластомерно уплътнение; заключване с двойна пружина, интегрирано в капака; автоматично
заключване; обикновена рамка (изработена за утаител на кал); с шарнир за безопасност, бло-
киращ при затваряне на 80˚,фиксиращ при отваряне на 100˚;центриращ механизъм на капака;
отстраняем капак.
Височина на рамката: 75 mm, общо тегло: 50,1 kg. Опции: с вентилация.

h

Ø e

Ø c

P-TOP® Cesar
Идеалната опция за урбанизирани зони на движение
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 Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина; автоматично заключване
 Шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,

фиксиращ при отваряне на 100˚
 Центриращ механизъм на капака
 Отстраняем капак
 Изработен за утаител на кал

Сфера на приложение
За градски трафик в зони с неинтензивно движение.

Артикулен №
Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация (вижте снимката)
P11400LD-A 604 785 100 D 400 53,2
P12400LD-A* 604  830 100 D 400 63,4
P16400LHD** 604 808 100 D 400 64,2
С вентилация
P11400LD-1-A 604 785 100 D 400 52,0
P12400LD-1-A* 604  830 100 D 400 62,3
P16400LHDV** 604 808 100 D 400 61,9
* версия с квадратна рамка,  ** версия с повдигаема рамка
 опция със защита против кражба

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти  DN 600,  произведен и изпитан съгласно  БДС EN 124,  клас  D 400.
Извънредно лек тип, подходящ за градски трафик в зони с неинтензивно движение.
Капак и рамка: сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение;заключване с двойна пружина, 
интегрирано в капака; автоматично заключване; с шарнир за безопасност, блокиращ при затва-
ряне на 80˚,фиксиращ при отваряне на 100˚;центриращ механизъм на капака;отстраняем капак,
изработен  за утаител на кал.  Височина  на  рамката:  100 mm,  общо  тегло:  вижте  таблицата.
Опции: с вентилация, квадратна рамка, повдигаема рамка.

h

Øe

Øc

Опция: с квадратна рамка

P-TOP® L
Лекият тип за лесна работа
в урбанизирани зони с неинтензивно движение

Опция: с повдигаема рамка
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Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Водоплътен и защитен срещу обратен поток чрез 3 болта
    и подходящ уплътнителен пръстен
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Изпитан за водоплътност и обратен поток до 0,5 bar
 Тестван и изпитан за водонепропускаемост, 0% стойност на пропускане!
 Без тракане
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Никакви прегради в светлия отвор
 Капак, лесен за смяна

Артикулен №
Размери

Клас Tегло
(kg)Ø e Ø c h

P11400LDSTO 604 785 100 D 400 51,3

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти DN 600, произведен и изпитан съгласно БДС EN 124, клас D 400.
Капак и рамка:  сферографитен чугун  с  3  болта;  изпитан за водоплътност и обратен поток 
до 0,5 bar; тестван и изпитан за водонепропускаемост,  0% стойност на пропускане;  никакви 
прегради в светлия отвор. 
Височина на рамката: 100 mm, общо тегло: 51,3 kg.

h

Øe

Øc

Описание на продукта
 Капак, заключен с тройна пружина
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с тройна пружина
 Центриращ механизъм на капака

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

P11400LDTO 604 785 100 D 400 52,5

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти  DN 600,  произведен и изпитан  съгласно  БДС EN 124,  клас  D 400.
Капак и рамка: сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение; заключване с тройна пружина,
интегрирано в капака; центриращ механизъм на капака.
Височина на рамката: 100 mm, общо тегло: 52,5 kg.

P-TOP® L - варианти на капак без шарнир
Лекият тип за лесна работа
в урбанизирани зони с неинтензивно движение

h

Ø e

Ø c
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Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина; автоматично заключване
 Шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,

фиксиращ при отваряне на 100˚
 Центриращ механизъм на капака
 Отстраняем капак
 Изработен за утаител на кал

Сфера на приложение
За универсална употреба, подходящ за всички натоварвания на трафика до F 900.

Артикулен №
Размери

Клас Тeгло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация (вижте снимката)
P11400FD 604 808 100 D 400 73,0
P11600FD 604 808 100 E 600 73,3
P11900FD 604 808 100 F 900 90,1
P16400HD* 604 800 100 D 400 78,5
P16600HD* 604 800 100 E 600 78,8

С вентилация
P11400FDV 604 808 100 D 400 72,5
P11600FDV 604 808 100 E 600 72,8
P11900FDV 604 808 100 F 900 89,2
P16400HDV* 604 800 100 D 400 78,0
P16600HDV* 604 800 100 E 600 78,3
* с повдигаема рамка
 опция със защита против кражба, квадратна рамка при запитване

Параметри на продукта

Спецификация
Капак  за  ревизионни  шахти  DN 600,   произведен  и  изпитан  съгласно   БДС EN 124,
за универсална употреба, подходящ за всички натоварвания на трафика до клас D 400.
Капак и рамка: сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение;  заключване с двойна
пружина,   интегрирано в капака;   автоматично  заключване;   с шарнир за безопасност,
блокиращ при затваряне на 80˚, фиксиращ при отваряне на 100˚; центриращ механизъм
на капака; отстраняем капак, изработен за утаител на кал.
Височина на рамката: 100 mm, общо тегло: вижте таблицата.
Опции: клас E 600 / F 900; с вентилация; с повдигаема рамка.

h

Ø e

Ø c 

c

Опция: с повдигаема рамка

P-TOP® Strong
Силният тип в състояние
да издържи най-високия трафик
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Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина; автоматично заключване
 Шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,

фиксиращ при отваряне на 100˚
 Центриращ механизъм на капака
 Отстраняем капак
 Самонивелираща се до 8 cm рамка
 Ниска рамка: самонивелираща се до 4 cm рамка – за ремонт
 Изработен за утаител на кал

Сфера на приложение
Идеален за пътища с тежък трафик и чести промени на настилката.

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация
P15400N2D 600 802 200 D 400 79,2
P15600N2D 600 802 200 E 600 95,0
P15400N1D* 600 802 140 D 400 73,5
P15600N1D* 600 802 140 E 600 86,4

С вентилация (вижте схемата)
P15400N2DV 600 802 200 D 400 78,0
P15600N2DV 600 802 200 E 600 91,0
P15400N1DV* 600 802 140 D 400 72,4
P15600N1DV* 600 802 140 E 600 85,5

Адаптационен пръстен от бетон
P-A-RING-BE75 628 850 75 - 34,0
* ниска рамка: самонивелираща се до 4 cm рамка – за ремонт
 опция със защита против кражба

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти DN 600, произведен и изпитан съгласно БДС EN 124,  подходящ
за пътища с тежък трафик до клас D 400;  със самонивелираща се до 80 mm рамка.
Капак и рамка: сферографитен чугун;  с еластомерно уплътнение; заключване с двойна пру-
жина,  интегрирано  в  капака; автоматично заключване; с шарнир за безопасност, блокиращ
при затваряне  на  80˚,  фиксиращ при отваряне  на  100˚;   центриращ механизъм на капака;
отстраняем капак, изработен за утаител на кал.
Височина на рамката: 200 mm, общо тегло: вижте таблицата.
Опции: клас Е 600; с ниска рамка; адаптационен пръстен от бетон, височина 75 mm.

Ø  e

Ø  c

h

P-TOP® Strong N
Самонивелиращ се до 8 cm
капак за ревизионна шахта

ɺʝʨʩʠʷ ʩ ʚʠʩʦʢʘ ʨʘʤʢʘ (200 mm)

Ø e
Ø c

h

www.agroup-bg.com



Капак за ревизионни шахти DN 600

Описание на продукта
 Произведен и изпитан съгласно БДС EN 124
 Капак и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане, водоплътен и защитен срещу обратен поток

чрез 4 болта и подходящ уплътнителен пръстен
 Никакви прегради в светлия отвор
 Капак, лесен за смяна

Сфера на приложение
За универсална употреба, подходящ за всички натоварвания на трафика до F 900.

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

Без вентилация

P11400RS 604 805 100 D 400 72,8
P11900RS 604 805 100 F 900 77,4

Параметри на продукта

Спецификация
Капак за ревизионни шахти DN 600, произведен и изпитан съгласно БДС EN 124, клас D400/F900.
Капак и рамка:  сферографитен чугун  с  4 болта;  водоплътен  и  защитен  срещу  обратен  поток
до 0,5 bar; никакви прегради в светлия отвор.
Височина на рамката: 100 mm, общо тегло: 72,8 / 77,4  kg.

Øb

h

Øc

P-TOP® Strong RS
Водоплътен капак за ревизионна шахта, 
защитен срещу обратен поток до 0,5 bar
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 Решетки за водоприемни шахти

Описание на продукта
 Произведена и изпитана съгласно БДС EN 124
 Решетка и рамка: сферографитен чугун
 Шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,

фиксиращ при отваряне на 100˚
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина; автоматично заключване

Сфера на приложение
За универсална употреба, подходяща за всички натоварвания на трафика до D 400.

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)Ø e Ø c h

P31250D 604 770 75 C 250 46,0
P31400D 604 785 100 D 400 51,0
 квадратна рамка при запитване

Параметри на продукта

Спецификация
Кръгла решетка за водоприемни шахти, размери DN 600 mm, произведена и изпитана съгласно
БДС EN 124, клас C 250 / D 400.  Решетка и рамка: плосък тип, произведени от сферографитен
чугун;  без тракане  с еластомерно уплътнение;  заключване  с двойна пружина,  интегрирано в
решетката. Автоматично заключване; шарнир за безопасност – блокиращ при затваряне на 80˚,
фиксиращ при отваряне на 100˚; центриращ механизъм на решетката; отстраняема решетка.
Височина на рамката: 75 / 100 mm, общо тегло: 46,0/51,0  kg.

Ø e

hØ c

Описание на продукта
 Произведена и изпитана съгласно БДС EN 124
 Решетка и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в рамката
 Заключване с двойна пружина

Сфера на приложение
За универсална употреба, подходящ за всички натоварвания на трафика до D 400.

 c

h

 a
Артикулен №

  Размери
Клас Тегло

(kg) a  c h
P43400P66 648 714 100 D 400 63,0

Параметри на продукта

Спецификация
Квадратна / правоъгълна  решетка  за  водоприемни  шахти,  размери  –  вижте  таблицата,
произведена и изпитана съгласно  БДС EN 124,  клас D 400.  Решетка и рамка:  плосък тип,
произведени от сферографитен чугун; без тракане с еластомерно уплътнение; заключване
с двойна пружина, интегрирано в решетката.
Височина на рамката; общо тегло: вижте таблицата.

Drainex® DN 600 / 600x600
Плосък тип
за монтаж на улични платна
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 Квадратни и правоъгълни решетки

Описание на продукта
 Произведена и изпитана съгласно БДС EN 124
 Решетка и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане благодарение на еластомерно уплътнение,

интегрирано в решетката
 Заключване с двойна пружина
 Отваряне чрез шарнирна система
 По избор като извит тип за монтаж в зоната на бордюрните оттоци

на пътищата и плосък тип за монтаж на улични платна
 Опция: опора за кош, интегрирана в рамката

Сфера на приложение
За всички натоварвания на трафика до D 400.

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)a x b c x d h

Плосък тип
P43250P55 476x480 505x505 80 C 250 38,7
P43250P55-O* 476x480 505x505 80 C 250 36,0
P43400P55 476x480 505x505 80 D 400 39,5
P43400P55-O* 476x480 505x505 80 D 400 36,8
P43400P35 222x480 322x540 80 D 400 27,0

Извит тип
P43250R55 476x480 505x505 80 C 250 40,5
P43250R55-O* 476x480 505x505 80 C 250 38,1
P43400R55 476x480 505x505 80 D 400 38,8
P43400R55-O* 476x480 505x505 80 D 400 36,2
P43400R35 222x480 322x540 80 D 400 26,0
* рамка без интегрирана опора за кош

Параметри на продукта

Спецификация
Квадратна / правоъгълна решетка за водоприемни шахти,  размери 500х500 / 300х500,
произведена и изпитана съгласно БДС EN 124, клас D 400. Решетка и рамка: извит тип
за зоната до бордюрните оттоци на пътищата,  произведени  от  сферографитен чугун;
без тракане с еластомерно уплътнение;  заключване  с  двойна пружина,  интегрирано
в решетката. Височина на рамката: вижте таблицата; общо тегло: вижте таблицата.
Опции: с опора за кош, интегрирана в рамката; плосък тип за монтаж на улични платна.

h

a x b

c

d

    ɺʝʨʩʠʷ
ʩ ʦʧʦʨʘ ʟʘ ʢʦʰ

  ʀʟʚʠʪ ʪʠʧ
300 x 500 mm

Drainex® DN 300x500 / 500x500
Решетка с висока пропускаемост
за универсална употреба
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 Квадратни решетки

Описание на продукта
 Произведена и изпитана съгласно БДС EN 124
 Решетка и рамка: сферографитен чугун
 Без тракане
 Решетка, захваната с болтове

Сфера на приложение
За универсална употреба за всички натоварвания на трафика до D 400.

Артикулен №
  Размери

Клас Тегло
(kg)a x b c x d h

Плосък тип 
P43B400P44 392x420 490x497 85 D 400 30,5

Извит тип
P43B400R44 392x420 490x497 85 D 400 29,3

Параметри на продукта

Спецификация
Квадратна решетка за водоприемни шахти, размери 400х400 mm, произведена и изпитана
съгласно  БДС EN 124,  клас D 400.  Решетка и рамка:  плосък / извит тип,  произведени от
сферографитен чугун; без тракане; захваната с болтове.
Височина на рамката: 85 mm; общо тегло: 30,5 / 29,3.

a x b 

c

d
h

Drainex® Basic
Стандартна решетка  
за универсална употреба

Извит тип
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P-TOP® Drainex® принадлежности 

     Описание на продукта
       Резервен еластомерен уплътнителен пръстен за всички капаци P-TOP®

Артикулен № Размер  Тегло
(kg)

PUR-ELASTOMER DN 600 0,2

Еластомерно уплътнение

Описание на продукта
Утаител за кал за капаци на ревизионни шахти от сериите P-TOP®
 поцинкована стомана
 с напречна разпънка

Утаители за кал

Описание на продукта
Кош за кал за решетки на водоприемни шахти от сериите Drainex®
 поцинкована стомана или пластмаса

Aртикулен №   #      Описание За размер решетки
mm

 Тегло
(kg)

E8000    поцинкована стомана, висок           500x500              6,5 
E8050    поцинкована стомана, нисък           500x500              5,5
E8050ELC-L    поцинкована стомана, нисък         300x500              4,2
E8811    пластмаса, висок 500x500              3,5
E8812    пластмаса, нисък 500x500              2,0

Кошове за кал


 

 

 

Aртикулен №         # Описание  Тегло
(kg)

PUR-SF-N -     за Medio, Cesar, P-TOP® L  6,5
S8614L     ниска, лека версия 4,5
S8615L     висока, тежка версия 7,3

Лостове за капаци Описание на продукта
Инструменти за отключване и повдигане на капаци
 стомана 

Aртикулен №       # Описание  Тегло
(kg)

SCHL1      лост 1,0
TET47/48-SCHL       ключ за P-TOP®/Drainex®         1,3
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International GmbH

Капаци за ревизионни 

   и решетки за водоприемни шахти

P-TOP® DRAINEX®
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