
Οδηγίες Εγκατάστασης KAVALETO TYPE I,II,III σε Δώμα 

Αρχικά καθαρίζουμε και αφαιρούμε από το δάπεδο κάθε ξένο αντικείμενο, καθώς 
και οποιαδήποτε υγρά τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα.  

Προετοιμασία Δαπέδου 

Με βάση το γενικό σχέδιο εγκατάστασης του Φωτοβολταικού Συστήματος (Φ/Β) 
σημειώνουμε επί του δαπέδου τα σημεία εκείνα στα οποία θα αγκυρώσουμε τα πέλματα 
των καβαλέτων.  

 

Για ένα καλύτερο προσδιορισμό των σημείων τοποθετούμε επί του δαπέδου τα 
καβαλέτα και ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, κατά τον προσανατολισμό που έχουμε 
αποφασίσει να δώσουμε στο Φωτοβολταικό Σύστημα, σημειώνουμε τα συγκεκριμένα 
σημεία . Επισημαίνεται ότι,  οι αποστάσεις μεταξύ των καβαλέτων δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τα 2 μέτρα.  

Στα σημεία που έχουμε επισημάνει για την εγκατάσταση των πελμάτων ανοίγουμε 
οπές  διαμέτρου 12 mm και βάθους 90 mm.   

Τοποθέτηση Καβαλέτων  

 

Με την τρόμπα αέρος χειρός C-ΜΙΧ PLUS 380 καθαρίζουμε τις οπές από σκόνες και 
λοιπά υπολείμματα. Η εργασία του καθαρισμού  είναι απαραίτητη και αναγκαία,  
προκειμένου να έχουμε άριστα αποτελέσματα των ιδιοτήτων πρόσφυσης της χημικής 
αμπούλας (ΧΗΜΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ MAXIMA M10- ΚΩΔΙΚΟΣ 150.9010),  την οποία 
θα τοποθετήσουμε στο εσωτερικό των οπών. 



 

Στην καθαρισμένη οπή ρίχνουμε στην συνέχεια τη χημική αμπούλα. Η χημική 
αμπούλα χρησιμοποιείται για τη στερέωση ντιζών με σπείρωμα, σε κάθε συμπαγές υλικό 
βάσης. Η προκαθορισμένη ποσότητα στις αμπούλες αποτρέπει την απώλεια ρητίνης, ενώ 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος οξείδωσης των στερούμενων υλικών. Επίσης, παρέχει υψηλή 
ασφάλεια στον χρήστη, καθότι καμία ρητίνη δεν περιέχει διαλυτικές ουσίες ή στυρένιο.  

 

Οι αμπούλες παρέχουν αντοχή για τη στήριξη των προστινών πελμάτων για 
δυνάμεις εφελκυσμού πάνω από 1KN  και των πίσω πελμάτων πάνω από 1,6ΚΝ. Τα όρια 
αυτά είναι τα ελάχιστα αποδεκτά για την αντοχή μιάς Φ/Β  κατασκευής.      

Στη συνέχεια εντός της οπής βιδώνουμε το ντιζοστρίφωνο (ΝΤΙΖΑ ΜΑΧΙ Μ10Χ130 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ- ΚΩΔΙΚΟΣ 150.9110), το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις χημικές 
αμπούλες. Η ντίζα διαθέτει σπείρωμα με επικάλυψη από υλικό ψευδαργύρου, καθώς και 
τριγωνικό παξιμάδι στην κεφαλή του σπειρώματος, για τη διευκόλυνση τοποθέτησης της 
ντίζας με τη χρήση δραπανοκατσάβιδου.  

 

Για το βίδωμα της ντίζας χρησιμοποιούμε τον τριγωνικό  οδηγό, που 
περιλαμβάνεται σε κάθε κουτί ντιζών.  Σύμφωνα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες 
προσδιορίζεται και ο κάλλιστος χρόνος στον οποίο θα έχουμε την πλήρη σύσφιξη της ντίζας, 
εντός της οπής. Γενικά, ένα ελάχιστος χρόνος των 40’ είναι αναγκαίος για να έχουμε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.  



 

Αφού έχουμε τοποθετήσει όλες τις ντίζες και έχει περάσει ο αναγκαίος χρόνος για 
την σύσφιξή τους, συνεχίζουμε τις εργασίες με την τοποθέτηση των καβαλέτων. 
Προσαρμόζουμε τις οπές των πελμάτων των καβαλέτων  πάνω στις τοποθετημένες ντίζες 
στο δάπεδο και στη συνέχεια στις στερεώνουμε τοποθετώντας ροδέλα και παξιμάδι.  

Μετά των τοποθέτηση των καβαλέτων και εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα 
ρύθμισης καθ’ ύψος (0,025mm) που έχουν τα πέλματα στήριξης, ευθυγραμμίζουμε τα 
καβαλέτα,  ώστε να αποτελούν μία  ενιαία και ευθύγραμμη επιφάνεια.  

 

Στη συνέχεια προσαρμόζουμε στα καβαλέτα τις ράγες στήριξης των Φ/Β πλαισίων,  
τα οποία σε αριθμό τοποθετούνται ανάλαγα του τύπου καβαλέτου που έχουμε 
χρησιμοποιήσει. Συγκεκριμένα, για τον τύπο Ι τοποθετούμε δύο  (2) ράγες , ενώ για τους 
τύπους ΙΙ και ΙΙΙ,  τέσσσερις (4) ράγες.  

 

Για τη σύσφιξη των ραγών στα καβαλέτα χρησιμοποιούμε τις αυτοδιάτρητες βίδες.  

 

Οι ακριανές ράγες τοποθετούνται στα άκρα (αρχή και τέλος του καβαλέτου). 
Σημειώνεται ότι οι πρόβολοι των προφίλ δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 0,50 μέτρα. Στη 
συνέχεια τοποθετούμε τα κλίπς συγκράτησης καλωδίων (κωδικός 150.2030) τα οποία θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε αποστάσεις το μέγιστο 35cm.      



Μετά την τοποθέτηση των ραγών ακολουθεί η αγκύρωση των Φ/Β πλαισίων. Για το
σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ‘’Σετ Αγκύρωσης Μεσαίο’’ (κωδικοί 150.2110-150.2120) για
τις εσωτερικές πλευρές αυτών, ενώ για τις εξωτερικές πλευρές των πλαισίων χρησιμοποιούμε
τα ‘’Σετ Αγκύρωσης Ακριανό’’ (κωδικοί 150.2111-150.2121)   

                                                                    

Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ηλεκτρολογικές εργασίες.   

 

 


