
A. B.

C. D.

Montaj için yalnızca bir plastik
boru makasına ihtiyacınız
olacaktır – Pahalı özel aletler
gerektirmez. Borular kolayca
fitting içine takılır. Paslanmaz
çelikten mamul tutma pençeleri
daimi güvenli bağlantılar sağlar.

A. StecMa borularını yalnızca bir plastik
boru makası ile kesin. Kol testeresi
kullanmayın! Borunun girme derinliğini
işaretleyin, en iyisi V-işaretlemeleri
kullanın.

B. Olası çapakları giderin ve paslanmaz çelik
destek kılıfını borunun uç kısmına takın.

C. Boruyu ve montaja hazır fittingi dayama
noktasına kadar iç içe sürün. Bunun için
iki basınç noktası (O-ring ve tutma pençesi)
çözülmelidir. Tam takma derinliği, V-işareti
fitting bileziğine ulaştığında emniyete
alınmıştır, Montaj Gresi No. 39 ile bağlantı
daha kolay yapılabilmektedir.

D. Tamamlanan bağlantıyı kontrol amacıyla
bir ayırma denemesiyle test edin.

Daimi sızdırmaz bağlantı tamamlanmıştır!

2.

3. 4.

Başlık somunu

O-ring

Mesafe bileziği

Tutma pençesi
Destek kılıfı

Yeni şeyler takın

1.

Montaj

Sökme
1. Başlık somununu elle sökün ve boruyu

fitting içinden çekip çıkarın.

2. O-ring, mesafe halkası ve paslanmaz
çelik tutma pençesinden oluşan tutma
ve sızdırmazlık tekniği borunun üzerine,
paslanmaz çelik destek kılıfı borunun iç
kısmına oturur. Şimdi O-ringi ve mesafe
halkasını tutma pençesinden çekip çıkarın.

3. Destek kılıfını borudan çekin, tutma
pençesinin dişlerini bir penseyle içe doğru
bastırın ve tutma pençesini borunun uç
noktasına doğru çekin. Ardından diğer
tüm yapı parçalarını uzaklaştırın.

Dikkat: Tutma pençesini bir kez 
kullandıktan sonra atıl duruma getirin
ve kesinlikle bir daha kullanmayın!

4. Kullanılmış olan geçmeli bilezikte Yedek
Parça Seti No. 11, 29’dan yeni bir tutma
pençesini mesafe halkası ve O-ring ile
birlikte, resimde gösterildiği gibi tekrar
fitting gövdesine yerleştirin. Ardından
başlık somununu takın, el sıkılığında
sıkın ve tekrar kullanılan O-ringi hafifçe
Montaj Gresi No. 39 ile gresleyin. Tekrar
kullanılan ve hasarlı olan boru uçlarının
ilgili parçasını kısaltın.
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Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefaks +49.(0)5031.53-333

www.marley.de

Kart EAN Ürün tanımı Miktarnumarası 4002644…

1 402222 Kuplaj, 16x16

2 402239 Kuplaj, 16 x 1/2" AG

3 402246 Kuplaj, 16 x 1/2" IG

4 402253 T-parçası, 16x16x16 

5 402284 90° açı, 16x16

6 402314 Bakır boru adaptörü, 15-16

7 402338

8 402345 Duvar kutusu, 16 x 1/2" IG

9 402369

10 402376

11 402420 Yedek parça seti 16

12 402437 Uç kapağı 16, 2 adet

20 402529 Kuplaj, 25x25

21 402536 Kuplaj, 25 x 3/4" AG

22 402543 Kuplaj, 25 x 3/4" IG

23 402550 T-parçası, 25x25x25

24 402581 90° açı, 25x25

25 402611 Bakır boru adaptörü, 22-25

26 402635 Küçültme elemanı, 25-16

27 402659

28 402666

29 402710 Yedek parça seti 25

30 402727 Uç kapağı 25, 2 adet

39 402826 Montaj gresi

40 402833 Dağıtıcı uç tapası 3/4" AG

41 402840

42 402857 Dağıtıcı 3/4" IG/AG, 2x16

43 402864 Dağıtıcı 3/4" IG/AG, 3x16

İhtiyaç bildirimi

Küresel vana, 1/2" IG x 1/2" IG, 
boşaltmalı

Havalandırmalı ve geri akış 
önleyicili çıkış ventili, 1/2" AG

Ses yalıtım kelepçesi Ø 16,
M8 x 80, 2 adet

Ses yalıtım kelepçesi Ø 25-26, 
M8 x 80, 2 adet

Boru içi boru için taban
kelepçesi, 25 adet

Kart EAN Ürün tanımı Miktarnumarası     4002644…

44 402871 Montaj rayı duvar kutusu

48 402925 Boru kelepçesi Ø 16, 10 adet

49 402932 Boru kelepçesi Ø 25, 10 adet

55 400785 Redüksiyon, 3/4" AG x 1/2" AG

56 400792 Redüksiyon, 3/4" AG x 1/2" IG

57 400808 Redüksiyon, 1" AG x 3/4" IG

58 400815 Redüksiyon, 1" IG x 3/4" IG

60 402970 Ø 16x1,8 PB boru, 2,5 metre

61 402987 Ø 25x2,3 PB boru, 2,5 metre

62 403014 Ø 16x1,8 PB boru, 10 metre

63 403021 Ø 16x1,8 PB boru, 25 metre

66 403069 Ø 25x2,3 PB boru, 10 metre

70 401010 Bastırma tapası, 1/2" AG

72 401034 Plastik borular için boru makası

73 401041 Teflon bandı, 12m x 12mm

83 401218

84 401225 Başlıklı küresel su vanası, 1/2" AG

86 401249

87 401256 Ses yalıtımlı dağıtıcı tutucusu

89 401270

91 401294

92 401300 Çiftli kelepçe Ø 16, 5 adet

93 401317

119 401676 Dağıtma kutusu, 400x475x110mm

132 401898 Ø 16 boş boru (20/25), 10 metre

Vida dişi adaptörü,
25 x 3/4" AG

Vida dişi adaptörü,
16 x 1/2" IG

Vida dişi adaptörü,
16 x 1/2" AG

Duvara tespit gövdesi,
16 x 1/2" IG

Vida dişi adaptörü,
25 x 3/4" IG

Küresel vana, 3/4" IG x 3/4"
IG, boşaltmalı

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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Marley StecMa – güvenle takın
İçme suyu sistemi
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İçme suyu hatlarının kurulumu eskisinden daha kolay. Tescilli DreMa vidalama sistemimizin yanı sıra
şimdi, 16 ve 25 mm çaplı, kolay ve güvenli bir şekilde birbirine geçebilen sıcak ve soğuk su hat sistemi
StecMa’yı sunuyoruz.

İ ş in iz i  kolaylaşt ır

Avantajlar sistemin
içinde saklı
Kireç ve korozyon için şans yoktur:
Marley StecMa büyük oranda yüksek
kaliteli plastik polibüten (PB), %100
geri dönüştürülebilir korozyona
dayanıklı poliolefin plastikten
oluşmaktadır. PB boruları, sesi son
derece zor ilettikleri için son derece
gürültüsüzdür. Pürüzsüz boru yüzeyi
sayesinde kireç tabakalarının oluşması
söz konusu değildir. Tüm metal
parçalar paslanmaz çelikten, veya
çinko kaybına uğramayan pirinçten
oluşmaktadır, böylece uzun bir
kullanım ömrü için önünde hiçbir
engel bulunmaz. Boru ve şekil
parçalarının materyal ve üretim
hataları konusunda 25 yıl StecMa
Garantisi* veriyoruz. Marley StecMa
KTW ve DVGW tarafından
ruhsatlandırılmıştır (Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. –
Alman Gaz ve Su İşleri Birliği) ve DIN
1988 gerekliliklerine uygunluk gösterir.
Profesyonel montaj ve gerçeğe uygun
bakım işlemine dayanan bu sertifikalar
uyarınca en az 50 yıllık bir kullanım
ömrü beklenir.

Son derece uyum kabiliyetli
Marley StecMa İçme Suyu sistemi,
adaptör veya bağlantı vidalarıyla tüm
mevcut su hatlarına ve diğer sistemlere
sorunsuzca bağlanabilir. Boru sistemi
katlar halinde neredeyse sınırsızca
döşenebilir.
Boru son derece esnektir. Bu sayede
döşeme işlemi çok kolaydır. Gerek sıva
üstüne gerekse sıva altına döşenebilir
ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
Bir koruyucu borunun (boru içi boru
döşemesi) tekli birleştirmesinde ve
ilave olarak kullanılmasında boru
mekanik hasarlarda sorunsuz bir
şekilde değiştirilebilir. Marley StecMa
kolayca monte edilir. Lehim, kaynak,
yapıştırma, vidalama gerektirmez,
hatta geriye bir vida dişi açma artığı
bile kalmaz.

Enerji tasarruf yönetmeliği:
• Soğuk su hatlarını boş boruya veya

4-13 mm’lik boru yalıtımıyla döşeyin.
• Sıcak su hatlarını ısıtılan odalara

karşı en az 9 mm’lik boru yalıtımıyla 
veya boş boruya (tavsiye), ısıtılmayan
odalara karşı ise 20 mm’lik boru 
yalıtımıyla döşeyin.

warm

kalt

Tekli birleştirme

• Borusuz hızlı döşeme
• Hasar durumunda boruyu değiştirme imkanı (boru içi boru sistemi)

- İlave olarak kolayca geliştirilebilir

Demet hattı

• Daha az boru gereksinimi, örneğin eğimli tavanlar
• Özellikle ön duvar kurulumu için uygun

- Örneğin T-parçalar halindeki küçültme elemanı 
No. 26 sayesinde esnek kullanım (Ø 25’ten 16’ya)

Garanti koşullarımız uyarınca usulüne uygun kullanılması ve ustaca monte edilmesi durumunda – bkz www.marley.de. 

Sıhhi tesisatçı Şehir kurumları/
su dağıtım kurumları

Sıcak su
deposu

İçme suyu sistemi

Sicak

Soğuk
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ı rabi l i r  miyiz

16 PB Rohr
warm kaltHülse

448 8 530 mm

zusammendrücken, falls nötig

150 mm

448 8 530 mm

zusammendrücken, falls nötig

150 mm

r = 8 x D

69

93

132 132

132

23

26

7

Ø 16 PB Rohr

Ø 25 PB Rohr

StecMa borularını bir boru
makasıyla (72) işaretli yerlerden
dik açılı olarak uzunlamasına
kesin.

StecMa kalorifer kurulumu için
uygun değildir.

StecMa boruları daima bir destek
kılıfıyla inşa edilir.

StecMa borularının bir testere
ile kesilmesine izin verilmez,
çünkü çapaklar O-ringe hasar
verebilir.

StecMa 16’lık boruyu plastik gövdenin içinden itin, borunun uç noktasını
dik açılı olarak boru makasıyla (72) V-işareti üzerinden uzunlamasına
kesin ve destek kılıfını demet halinde borunun ucuna doğru sürün.
Boruyu bir sonraki V-işaretine kadar pirinçten tespit gövdesine takın.

Pirinçten tespit gövdesini sıhhi bağlantı kutularından (8) dışarı
doğru vidalayın ve plastik gövdeyi montaj rayının (44) U-profiline
yanlamasına itin. U-profilini bastırarak (pense ile) armatür mesafesine
uygun bir şekilde bağlantı kutularına sabitleyin.

Pirinçten tespit gövdelerini plastik gövdeye itin ve vidalayın. StecMa boruları

doğrudan veya boş borunun (132) içine döşenebilir. Boru içi boru döşeme

işlemi esnasında hasarlı bir borunun değiştirilebilme imkanı bulunmaktadır.

Döşeme yarıçapı 8x boru çapının (D) altında olmamalıdır. İkili boş boruların

birleştirilmesi için yaklaşık 100 mm uzunluğundaki bir boş boruya uzunla-

masına kertik açılır ve her iki borunun bağlantı noktası üzerine tersyüz edilir.

25’lik bir dağıtım hattından 16 mm ayraç döşemek için bir T-parçası
(23) konulur. Küçültme elemanı (26) 16’lık borunun ucuna (destek
kılıfı dahil) ve ardından 25’lik T-parçasına (23) takılır.

1 metre uzunluğunda bir metal boru
yerleştirilmelidir. 

Önemli öneri: Marley içme suyu
hattınızı nihai olarak işletime almadan
önce DIN 1988 uyarınca bir basınç 

kontrolü yapmalısınız (yaklaşık 20°C, 
2 saat, 15 bar). Bir içme suyu kurulumu-
nun yeni tesisatı için hem su dağıtım
kurumunuza hem de ev bağlantınız için
bir sıhhi tesisatçıya ihtiyaç duyacaksınız.

Montaj, bağlantı kutuları 1 Montaj, bağlantı kutuları 2

Montaj örneği, redüksiyonMontaj, bağlantı kutuları 3

Sistemin tüm parçaları numaralandırılmıştır, belirtilen tüm rakamlar kart numaralarına uygundur.

Sürekli ısıtıcı: StecMa
borularının doğrudan hidrolik
bir sürekli ısıtıcıya bağlanmasına
izin verilmez.
Bir hidrolik sürekli ısıtıcı ile
StecMa borusu arasına en az  

Ø 16 PB boru
KilifSicak Soğuk

Ø 16 PB boru

Ø 25 PB boru

Gerekirse bastırın
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a) Örneğin çinko kaplamalı boruların üzerindeki geçişler teflon bant
(73) ile sızdırmaz hale getirilmelidir. b) 15’lik veya 22’lik bakır boruya
geçiş için borunun uç kısmı temiz ve çapaksız olmalıdır. Bağlantının
kolay ve güvenli bir şekilde oluşturulması için bakır borular için olan
montaj bileziği borunun uç kısmına yerleştirilir ve bakır boru adaptörü
(6, 25) bakır borunun dayama noktasına kadar itilir.

3

22

1/2’’ AG Ø 16 PB

3/4’’ AG Ø 25 PB

1/2’’ IG Ø 16 PB2

21 Ø 25 PB3/4’’ IG

HülseHülse

3

5

2

73

2

Ø 16 PB Rohr

Ø 16 PB Rohr

73

Ø 25 PB Rohr

2424

21

21

Ø 25 PB Rohr

22

3/4“1/2“

4183

43

4687

40

23

23

Ø 25 PB Rohr

21

73

12

41 42

119

3020

B

Schellenabstand
in Meter

A B
16 0,5 0,3
25 1 0,6

Festpunkt

A

0,4 m 0,4 m

7

Ø 16 PB Rohr
5

4

Büyük boş enine kesit sayesinde 3 adete kadar çıkarma yeri (örneğin
lavabo, tuvalet) 16’lık bir hat ile sırasıyla birbirine bağlanabilir.
Duvara tespit gövdesi (7) montaj rayı (44) ile veya doğrudan duvara
vidalanabilir.

1/2" veya 3/4" olan dış çıkış yerlerinde teflon banttan (73) boşaltmalı
bir küresel vana (41, 83) sızdırmaz hale getirilmelidir. Dış armatür içme
suyu sistemini kirlenmeye karşı korumak amacıyla boru havalandırıcısı
ve geri akış önleyici ile donatılmış olmalıdır.

Dağıtıcılar (42, 43) dağıtıcı kutusuna monte edilir. 7 adete kadar boşaltma, sıcak su (üst) ve soğuk su (alt) için ayrı olarak kullanılabilir. Hat sisteminin
kat halinde bloke edilmesi için bir küresel vananın (41) takılması tavsiye edilir.  Vidadişi geçişleri teflon bant (73) ile sızdırmaz hale getirilmelidir. Uç
kapak (13) yerleştirilerek kullanılmayan boşaltmalar kapatılabilir. İleride yapılabilecek bir sökme işlemi için çıkış borusu iletilmeye devam edilir ve uç
kapaklı (30) bir birleştirici (20) ile kapatılabilir.

Boruların yüksek esneklik özelliği ısıya bağlı olan hemen tüm uzunluk
değişikliklerine, belirtilen kelepçe mesafelerine sadık kalındığı sürece
sorunsuzca dayanabilir. Açı alanlarında sonraki tespit kelepçesine 
olan mesafeyle (0,4 m) bir bükme mafsalı takılmalıdır. Sıva üstü
döşemelerde 0,3 metrelik bir kelepçe mesafesi öneriyoruz.

Dağıtma kutusu montaj örneği

Çıkarma yerleri montaj örneği Dış çıkarma yeri montaj örneği

Kelepçe mesafeleri montaj örneği

3

22

1/2’’ AG Ø 16 PB

3/4’’ AG Ø 25 PB

1/2’’ IG Ø 16 PB2

21 Ø 25 PB3/4’’ IG

Ø 15 CU Ø 16 PB

Ø 22 CU

6 1

25 20 Ø 25 PB

HülseHülse

Hülse

Bakır borular için montaj bileziği

b)

Montaj örneği, diğer boru sistemlerine bağlantı

a)

Kelepçe mesafesi,
metre olarak

Sabit nokta

Ø 25 PB
boru

Ø 16 PB boru

Ø 16 PB boru

Ø 16 PB boru

Ø 25 PB boru

Ø 25 PB boru

Kılıf Kılıf

Kılıf

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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