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ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΣΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΗ  
 
 Οι οδηγίες που παρέχονται στη συνέχεια αφορούν στην τοποθέτηση του 
συστήματος στήριξης Φ/Β πάνελ (Tύπου  ΙV)  σε Λαμαρινοσκεπή. Οι οδηγίες αυτές, 
έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη λαμαρινοσκεπών τραπεζοειδούς μορφής, όπως 
φαίνεται στους τύπους της εικόνας 1.   
  

               
 

Εικόνα 1 
 
 Αρχικά, με βάση τις διαστάσεις της Λαμαρινοσκεπής, το μέγεθος και τον 
αριθμό των Φ/Β, που πρόκειται να εγκαταστήσουμε, καθώς και τους λοιπούς 
παράγοντες που υπεισέρχονται στη σχεδίαση το υ χώρο υ και της μο ρφής της 
εγκατάστασης των Φ/Β πάνελ, προσδιορίζουμε το γενικό σχέδιο χωροθέτησης της 
εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος.  
 

 
 
 Με βάση το γενικό σχέδιο χωροθέτησης της εγκατάστασης των Φ/Β πάνελ και 
αφού πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας των εργαζόμενων στη 
λαμαρινοσκεπή, κάνουμε τις αναγκαίες μετρήσεις, ώστε να εντοπίσουμε και 
σημειώσουμε τα σημεία εκείνα στα οποία θα τοποθετηθούν οι βάσεις στήριξης και θα 
ευθυγραμμίσουν τη διάταξη των ραγών, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Στο 
παράδειγμα των εργασιών που αναφέρονται χρησιμοποιούνται δύο (2) Φ/Β πάνελς. 
 

       
 

Εικόνα 2 
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 Καθαρίζουμε με μεγάλη επιμέλεια τις πλευρές της κεραμοσκεπής στις οποίες 
θα προσαρμοστούν οι βάσεις στήριξης. Η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία προκειμένου, 
να έχουμε τέλεια εφαρμογή και έτσι να επιτύχουμε το κάλλιστο αποτέλεσμα σε ό,τι 
αφορά στη στεγανοποίηση της σκεπής.  
 Στη συνέχεια αφαιρούμε τις αυτοκόλλητες ταινίες (εικόνα 3α) από την 
εσωτερική πλευρά των πελμάτων της βάσης στήριξης και κολλάμε τα πέλματα της 
βάσης στις  πλευρές της κορυφής της κεραμοσκεπής (εικόνα 3β), στα σημεία που 
έχουμε επιλέξει. Για αυτή την εργασία  στο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας θα βρούμε σε 
πλήρη συναρμολόγηση τη βάση, καθώς και τέσσερις (4) αυτοδιάτρητες βίδες, με 
ενσωματωμένες μία μεταλλική και μία συνθετική ροδέλα για σκοπούς 
στεγανοποίησης .  
 

                   
 
                                                                Εικόνα 3 α,β,γ 
 
          Μετά την πρόσφυση των πελμάτων της βάσης, ακολουθεί η στερέωσή της. Τα 
πέλματα της βάσης βιδώνονται πάνω στην λαμαρινοσκεπή σε δύο (2) σημεία, για 
κάθε πέλμα, χρησιμοποιώντας τις βίδες 6,3Χ25mm, όπως φαίνεται στην εικόνα 4 
α,β,γ. 

 

       
 

Εικόνα 4 α,β,γ 
 

 Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση και των υπόλοιπων βάσεων στήριξης και 
ολοκληρώνουμε την εργασία αυτή, για όλη τη φέρουσα υποδομή. 
 

 
 

Εικόνα 5 
 

 Ακολουθεί η τοποθέτηση των ραγών στήριξης των Φ/Β πάνελ. Οι ράγες 
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τοποθετούνται ανάλογα με το σχέδιο χωροθέτησης  παράλληλα ή κάθετα, ως προς τη 
διάταξη της λαμαρινοσκεπής, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.   
 

 
 
                                                           Εικόνα 6 
 

 Για τη στερέωση των ραγών (εικόνα 7 α, β) επί των  βάσεων στήριξης,  
χρησιμοποιούμε  τις αυτοδιάτρητες βίδες ΙΝΟΧ 6,3 Χ 19mm , οι οποίες προσφέρουν 
ευελιξία στη χρήση και καλύτερη στερέωση.  
 

                
 

                                                              Εικόνα 7 α, β 
 

 Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση των υπολοίπων ραγών, το σφίξιμο των 
πλευρικών παξιμαδιών (εικόνα 8β)  των βάσεων στήριξης και τον έλεγχο της σωστής 
στερέωσης των βάσεων. Πρέπει να βεβαιωθούμε πλήρως και να αποκλείσουμε το 
ενδεχόμενο για ύπαρξη κενών, τα οποία θα επιτρέπουν την εισροή υδάτων. 
 

        
 
                                                              Εικόνα 8 α, β  
 
 Στο τελευταίο στάδιο των εργασιών αφορούν στην εγκατάσταση των Φ/Β 
πάνελς, τα οποία θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διάταξη του γενικού σχεδίου  
εγκατάστασης.  Αρχικά, τοποθετούμε τα κλιπ συγκράτησης των καλωδίων (εικόνα 9), 
στις ράγες. Όπως φαίνεται στην εικόνα 9, σύρουμε αρχικά το κλιπ στην εξωτερική 
εγκοπή της ράγας, μέχρι το σημείο που επιθυμούμε. Το σταθεροποιούμε, με την 
περιστροφή του, κατά 90 μοίρες. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) κλιπς  τα 35 
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cm. 
 

       
 

Εικόνα 9 
 
 Ακολουθεί η τοποθέτηση και αγκύρωση των Φ/Β πάνελς με το «Ακριανό Σετ 
Αγκύρωσης».  Η στερέωση γίνεται ως εξής : Σύρουμε το λαμάκι στη κεντρική 
αυλάκωση της ράγας και σφίγγουμε την βίδα του, με κλειδί  Allen (4mm). Η βίδα 
αυτή ευθυγραμμίζει και συγκρατεί το σετ αγκύρωσης, στο σημείο που επιθυμούμε, 
όπως φαίνεται στις εικόνες 10 α, β, γ.   
 

         
 

Εικόνα 10 α,β,γ 
 

 Ολοκληρώνουμε την εργασία αγκύρωσης των εξωτερικών πλευρών του πρώτου 
πάνελ, όπως φαίνεται στην εικόνα 11.  
 

 

 
 

Εικόνα 11 
 

 Ακολουθεί η αγκύρωση της εσωτερικής πλευράς του πάνελ. Αρχικά, εισάγουμε 
στη κεντρική  αυλάκωση της ράγας το «Μεσαίο Σετ Αγκύρωσης». Στερεώνουμε  
σφίγγοντας τις προβλεπόμενες βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα 12. 
Επαναλαμβάνουμε την ίδια εργασία και για τη δεύτερη ράγα.  
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Εικόνα 12 
 

 Τοποθετούμε και ευθυγραμμίζουμε το δεύτερο πάνελ. Το στερεώνουμε με τα 
σετ αγκύρωσης, πρώτα με το ακριανό και στη συνέχεια με το μεσαίο, όπως φαίνεται 
στην εικόνα 13 α, β,γ . 
 

             
  

  Εικόνα 12 

 
α,β,γ 

 Στο σημείο αυτό έχουμε τοποθετήσει και αγκυρώσει τα δύο (2) πρώτα Φ/Β 
πάνελ, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα 14.   
 
 

 
 

Εικόνα 14 
 Αξίζει να σημειώσουμε το διάκενο (πάνω από 15cm)  που υπάρχει μεταξύ των 
πάνελ και της λαμαρινοσκεπής (εικόνα 15), το οποίο και επιτρέπει τον ικανοποιητικό 
αερισμό των πάνελς.   
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Εικόνα 15 

 
 
Επαναλαμβάνουμε τις ίδιες εργασίες, για την τοποθέτηση και αγκύρωση των 
υπολοίπων Φ/Β πάνελς, σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης αυτών. 
 

 
 
 
         Σε περίπτωση που επιθυμούμε να συνδέσουμε δύο (2) ράγες ακολουθούμε τις 
παρακάτω ενέργειες. Αρχικά ευθυγραμμίζουμε τις ράγες σε οριζόντιο επίπεδο και  
ελέγχουμε για την πλήρη μεταξύ τους επαφή, ό πως φαίνεται στην εικό να 16. 
Προσαρμόζουμε το  «σύνδεσμο ράγας» στην εξωτερική πλευρά της ράγας κατά 
τρόπο που, το μέσο του συνδέσμου να ευθυγραμμίζεται με το σημείο επαφής των 
ραγών. Ο σύνδεσμος τοποθετείται στη ράγα πρώτα με τη βάση του και στη συνέχεια 
κουμπώνει στη ράγα με την πάνω πλευρά. Στη συνέχεια με τρυπάνι 5mm, μέσα από 
τις οπές του συνδέσμου τρυπάμε τη ράγα και ακολούθως πιρτσινώνουμε.       
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Εικόνα 16 
 


