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Οδηγίες Συναρμολόγησης Σιδηροσωλήνων
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Κόψτε την σωλήνα σε γωνία 90 μοιρών (αποφύγετε 
την χρήση χειροκινήτου σωληνοκόφτη). Καθαρίστε 
την σωλήνα από τυχόν γρέζια.

Λιπάνετε τον κώνο των 24 μοιρών, το σπείρωμα του 
ρακόρ, το παξιμάδι και το μπιμπίκι. 

a. Για γαλβανιζέ σωλήνα χρησιμοποιείτε απλό
    ορυκτέλαιο.

b. Για ανοξείδωτη σωλήνα χρησιμοποιείτε λιπαντικά
    υψηλής απόδοσης

Τοποθετήστε το παξιμάδι και το μπιμπίκι στην 
σωλήνα σύμφωνα με την εικόνα. Το πλατύ μέρος 
του μπιμπικιού θα πρέπει να «βλέπει» το παξιμάδι. 

Εισάγετε την σωλήνα στον 24 μοιρών κώνο έως το 
σημείο που σταματά. Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι 
έως το μπιμπίκι να εφαρμόσει με το παξιμάδι. Στην 
συνέχεια σφίξτε το παξιμάδι με κλειδί έως το 
μπιμπίκι σφίξει με την σωλήνα και δεν επιτρέπει την 
περιστροφή της. 

Κρατήστε την σωλήνα κόντρα στο σημείο σταματά 
το μπιμπίκι. Εξασφαλίστε ότι η σωλήνα δεν 
περιστρέφεται και σφίξτε το παξιμάδι κατά τα ¾ μιας 
πλήρης στροφής. Με αυτό τον τρόπο το μπιμπίκι 
εισέρχεται στην εξωτερική μεριά της σωλήνας ενώ 
ταυτόχρονα σφίγγει με αυτήν.

Ξεσφίξτε το παξιμάδι και ελέγξτε ότι έχει 
δημιουργηθεί ένας ανυψωμένος δακτύλιος γύρω από 
την σωλήνα. Το ύψος του δακτυλίου θα πρέπει να 
καλύπτει το 80% του μπροστινού μέρους του 
μπιμπικιού. Αυτός ο έλεγχος είναι ουσιώδης για την 
ασφάλεια της συναρμολόγησης της σωλήνας. Αν το 
ανυψωμένο άκρο δεν έχει την σωστή συνδεσμολογία 
τότε η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί καθώς 
υπάρχει κίνδυνος το μπιμπίκι να περιστρέφεται. 

Επανατοποθετήστε το παξιμάδι στο ρακόρ ώστε να 
υπάρχει η επιθυμητή αντίσταση και σφίξτε το για 
άλλο ¼ της πλήρους περιστροφής.

Τελική συναρμολόγηση για προ – εγκατεστημένα 
ρακόρ: Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι όσο πιο σφικτά 
μπορείτε και στην συνέχεια σφίξτε με κλειδί ½ - ¾ 
μιας πλήρους περιστροφής. 

Όλα τα προ – εγκατεστημένα ανοξείδωτα ρακόρ 
πρέπει να συναρμολογούνται με την βοήθεια ειδικού 
εργαλείου εγκατάστασης


