
 Κόψτε τον σωλήνα κάθετα ώς 
προς τον άξονά του με ένα μικρό πριόνι ή 
κάποιο άλλο κοπτικό εργαλείο σωλήνων.

 Insert at first the locking nut 
and then the clinching ring, avoiding to 
push it too much forward on the pipe.

 Feed and push along the 
pipe axis the body of the compression 
fitting. Before screwing the locking nut 
on the body ascertain that the pipe hits 
the body and the clinching ring the 
thrust ring.

 The full screwing of the 
locking nut can be made dy hand till
    63mm. For bigger dimensions it is 
advisable to use a strip wrench for 
pipes.

 To  o b t a i n  t h e  b e s t  
clamping, ascertain that the mouth 
of the locking nut does not exceed 
the last thread of body.

 Cut the pipe vertical to its  
axis, with a small saw or with a special 
pipe-cutter.

 Περνάμε στο σωλήνα πρώτα το 
περικόχλιο και έπειτα το σφικτήρα, 
αποφεύγοντας να τα τοποθετήσουμε 
πολύ μακριά από την άκρη του σωλήνα.

 Εισάγετε το σωλήνα στο σώμα 
του κοχλιωτού εξαρτήματος και πιέστε 
κατά μήκος του σωλήνα. Πριν βιδώσετε 
το περικόχλιο βεβαιωθήτε ότι ο σωλήνας 
έχει τερματίσει μέσα στο σώμα του 
εξαρτήματος και οτι ο σφικτήρας 
εφάπτεται με το δακτυλίδι οδηγό.

 Η  π λ ή ρ η  σ ύ σ φ ι ξ η  τ ο υ  
περικοχλίου μπορεί να επιτευχθεί με το 
χέρι μέχρι το    63mm. Για μεγαλύτερες 
διαστάσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε 
εργαλείο.

 Για την άριστη συναρμογή 
βεβαιωθείτε ότι η άκρη του περικοχλίου 
δεν ξεπερνά την τελευταία σπείρα του 
κοχλιωτού σώματος.

Βήμα 1.Step 1.

Βήμα 2.

Βήμα 3.

Βήμα 4.

Βήμα 5.

Step 2.

Step 3.

Step 4.

Step 5.

INSTALLATION GUIDE FOR COMPRESSION FITTINGS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 NOTE: For dimensions up to 50mm we can
 adapt the fitting to the pipe by loosening the
 nut and place the pipe inside the body of the
 fitting.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε διαστάσεις μέχρι 50mm το κοχλιωτό εξάρτημα
μπορεί να προσαρμοστεί απ΄ευθείας στο σωλήνα χαλαρώνοντας
το περικόχλιο και τοποθετώντας το σωλήνα μέσα στο σώμα του
κοχλιωτού εξαρτήματος.
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