
Marley DreMa – kolay vidalama
İçme suyu ve kalorifer sistemi
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Sınırsız imkanlar

Marley DreMa tüm evdeki sıcak ve
soğuk su için ve gerek içme suyu
gerekse kalorifer tesisatı için idealdir. 
Böylece bu sistem kombinasyon ve
uygulama imkanları konusunda tüm
istekleri karşılar. Isıya karşı dayanıklılık
10 bar’da maksimum 95° C’dir.
Hem sıva üstüne hem de sıva altına
döşenebilir. Kolay monte edilir ve

mevcut bakır ya da çelik borulara
kolayca bağlanabilir.

Marley tarafından üretilen DreMa
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V. – Alman Gaz ve Su
İşleri Birliği) tarafından test edilmiştir
En az 50 yıllık bir kullanım ömrü
beklenir. Sistem Federal Sağlık
Bakanlığı KTW Tavsiyeleri uyarınca
sağlık açısından hiçbir sakınca teşkil

etmez. İçme suyunun kirlenmelere
karşı korunması için DIN 1988 uyarınca
sadece güvenlik kombinasyonlu
çıkmalı armatürler kullanılmalıdır.

İçme suyu ve
kalorifer tesisatı
İçme suyu hatlarının ve kalorifer bağlantısının tesisatı büyücülükten ibaret olmayıp, Marley ile
şimdiye kadar düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Bu sayede kendi işinizi kendiniz yaparak pahalı
işçilikten tasarruf edebilir ve Marley ile kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde içme suyu ve kalorifer
ısıtmasını bireysel olarak temin edebilirsiniz.

Boru: Ø 16 mm Alu (3,5 KW)

Boru: Ø 20 mm Alu (7 KW)

Çıkış borusu
Boru: Ø 26 mm Alu (14 KW)

Özel kalorifer parçaları

Muhtemel bağlantılar:
Ø 22 mm bakır
Ø 18 mm bakır
3/4" dış vida dişli çelik boru
3/4" iç vida dişli çelik boru
1" dış vida dişli çelik boru
1" iç vida dişli çelik boru

Kalorifer alanı

Tekli birleştirme

• Yüksek ısıtma gücü
• İlave olarak genişletilebilir
• Kapatma ventili No. 64

kullanılarak tek tek 
kapatılabilir

Demet hattı/Kaide çubuğu

• Özellikle tadilat işlerinde
yapı duvarlarında statik
yönden düşündürücü olan
enine yarıkların açılmasını
gerektirmez

• KW (Ø 20 Alu) ve 3,5 KW’ye
kadar (Ø 16 Alu) olan kalorifer
peteklerine bağlantı

Evye, tuvalet, banyo küveti,
bulaşık makinesi borusu: 

Ø 16 mm Alu

Kabarcıklı duş, basınçlı
yıkayıcı Boru: Ø 20 mm Alu

Çıkış borusu
Boru: Ø 26 mm Alu

İçme suyu alanı

Tekli birleştirme

• Borusuz hızlı ve kolay döşeme
• Tekli demetlerin kullanılması 

durumunda ventil No. 64 ile 
bloke edilebilir

• PE-X boru içi boru döşerken 
hasarlı bir boruyu değiştirme 
imkanı.

Demet hattı

• Daha az boru gereksinimi,
örneğin eğimli tavanlar

• Özellikle ön duvar kurulumu
için uygun

Halkalı hat

• İki taraflı besleme, bu sayede
yüksek hacimli akışlar

• Seyrek kullanılan çıkış yer-
lerinde durgun su yok

Sıhhi tesisatçı Şehir kurumları/
su dağıtım kurumları

DVGW DW-8501BN0585
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İçme suyu sistemi Kalorifer sistemi

Kalorifer

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi

Prospekt DreMA -TR-  21.11.2005  15:01 Uhr  Seite 2



Fi
tt

in
g

D
es

te
k 

g
ö

vd
es

i
K

ıs
tı

rm
a 

h
al

ka
sı

Ba
şl

ık
 s

o
m

u
n

u

A
d

ap
tö

r

Siz de yapabilirsiniz

Fitting sistemi
En iyisi ancak yeterli olacak kadar iyi.
Fittingler uygun düşen kısımlarında
pirinçten oluşur. Tescillenen bu materyal
aynı zamanda profesyoneller tarafından
kullanılıyor ve içme suyu hatları için
mükemmel özelliklere sahiptir. Uygun
adaptörlü vida bağlantılarına dayalı
olan akıllıca tasarlanmış sistem, çeşitli
boru çaplarına ve materyallerine 
optimum uyum sağlama özelliğine
sahiptir.

Klemensli halka vidalaması ezme
bağlantısına dayanır – başlık somununun
yalnızca el işçiliği ile sıkıca sıkılması
durumunda boru ile fitting arasında
yeterli bir sıkışma söz konusu olabilir. Bu
sayede bağlantı sürekli sızdırmaz olur ve
aynı zamanda sıva içine de yerleştirilebilir.

Boru sistemleri
Dayanıklı ve son derece hijyenik Marley
DreMa içme suyu ve kalorifer sistemi,
adaptör veya bağlantı cıvatalarıyla
tüm mevcut su hatlarına sorunsuzca
bağlanabilir. Boru sistemi katlar halinde
ve gerilimsiz olarak sonsuz bir şekilde
döşenir ve direkt güneş ışınlarından
korunmalıdır.
Marley DreMa spesifik özellikli iki
materyal seçeneği sunmaktadır: Plastik
kaplamalı Alu bağlantı borusu ve esnek
PE-X plastik boru.

Alu bağlantı borusu
Alu bağlantı borusu seçkin özellikleriyle
diğerlerinden ayrılır: Mükemmel bir sıcak
tutma dayanıklılığına, kalorifer eklerine
karşı kimyasal dayanıklılığa, son derece
düzgün iç yüzeylere sahiptir, yani düşük
basınç kaybı, tabakalaşma ve delikli
aşınma yapmaz. Alu bağlantı borusu
Marley bükme yaylı (78, 79) yüksek
bükme özelliği sayesinde aynı zamanda
dar yarıçaplarda kolay ve hızlı işlenebilir.
Bu durum ilave birleştirici ve tespit 
gövdesi tasarrufu sağlar ve böylece 
de zaman ve para giderlerini düşürür.

1) Temel boru 2), 4) Yapıştırıcı
3) Alüminyum boru 5) PE koruma 

tabakası

PE-X plastik boru
PE-X borularındaki esneklik kurulumu
son derece kolay hale getirir. Bir koruyucu 
borunun ilave olarak “boru içi boru” 
tekniğiyle kullanılmasıyla mekanik
hasarlanma durumunda boru sorunsuzca
değiştirilebilir.

ilgili önemli açıklamalar
Sürekli ısıtıcıile
• DreMa borularının doğrudan hidrolik

bir sürekli ısıtıcıya bağlanmasına izin 
verilmez. Bir hidrolik sürekli ısıtıcı ile 
DreMa borusu arasına en az 1 metre 
uzunluğunda bir metal boru yerleştiril
melidir.

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğini
(EnEV) dikkate alın.
• Soğuk su hatları genellikle boş boruya 

veya boru yalıtımıyla (4-13 mm) döşenir.
• Isıtmalı odalara karşı konutlardaki sıcak su

hatları için bir yalıtım öngörülmemektedir.
Biz en az 9 mm’lik boru yalıtımını veya 
boş boruya döşenmesini tavsiye ediyoruz.

• Isıtmasız odalara karşı sıcak su hatları 
için 20 mm’lik bir boru yalıtımı 
(λ=0,035) W/mK kullanılmalıdır.

• Kaide çubuklarındaki kalorifer hatları 
yalıtımsız olarak döşenebilir, çünkü ısı 
çıkışı ısıtılan odaya yaramaktadır.

Basınç kontrolü
• İçme suyu hattını işletime almadan 

önce sıhhi tesisatçı tarafından DIN 
1988 uyarınca (20°, 2 saat, 15 bar)
bir basınç ölçümü yapılmalıdır.

Marley DreMa kolayca monte edilir ve içme suyu ile kalorifer tesisatı için son derece uygundur. Lehim,
kaynak veya yapıştırma gerektirmez, hatta geriye bir vida dişi açma artığı bile kalmaz. Alet olarak
gerekenler: Plastik borular için pense, tornavida, açık ağızlı anahtar ve boru anahtarları.
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Sadece yıkama
keyfi için değil

Hızlı montaj

Katta evye, tuvalet, banyo küveti, bulaşık makinesi bağlantısı
yaparken 16 mm Alu bağlantı borusu en uygunudur ve doğru
akış için ölçü verilmiştir.

16 mm Alu bağlantı borusu veya PE-X borusu ile kattaki 
ön duvar
tesisatlarında yapılabilen hızlı montaj banyodaki tadilat 
işlerini son derece kolaylaştırır
Asma tavan veya modern çift taban sistemleri çok sayıda 
tesisat imkanı sağlamaktadır

Su kütlesinin
akmasını sağlama

Büyük akış miktarı

Bazen biraz daha fazlası gereklidir. Bu aynı zamanda büyük
miktarda su tüketilen yerlerde de geçerlidir. Su masajı ile ilgili
çağa uygun duş panelleri, basınçlı yıkayıcılı WC’ler ve pisuarlar,
dalgalı duşların yanı sıra daha yüksek bir çıkış miktarına gerek
duyarlar. Marley DreMa bu konuda uygun büyüklükteki
20 mm çaplara ve daha yüksek bir akışa sahip hatlar sunar.

Büyük miktardaki sular 20 mm Alu bağlantı borusu ile hızlı bir 
şekilde kullanıma hazır olur
Bahçe sulamasına yönelik dış su vanaları optimum düzeyde 
beslenir
Dalgalı havuz vs. gibi eğlence amaçlı havuzlar belirgin dere
cede daha hızlı dolar

Şimdi gerçek
anlamda yukarı doğru

Başrol

Evin şahdamarı olarak çıkış borusu sökme ve yenileme ile ilgili
planlamalarda önemli bir rol oynamaktadır. Ev bağlantısına
monte edilir ve örneğin çatı katı gibi ön tesisata göre ileriki
sökme işlemi için imkan verir. Bir içme suyu kurulumunun
yeni tesisatı için hem su dağıtım kurumunuza hem de ev
bağlantınız için bir sıhhi tesisatçıya ihtiyaç duyacaksınız.

26 mm Alu bağlantı borulu çıkış hattı bir evdeki şahda
marı temsil eder
İleride örneğin çatı katının sökülmesi için gereken 
imkanı ilgili ön tesisat ile emniyete alın

Bu konforla
rahatlık verir

Üniversal çözümler

Yeni ve eski yapılardaki tekli ve çoklu aile konutlarında
Marley DreMa kompakt veya ventil kompakt radyatörler
güvenli, üniversal olarak kullanılabilen bir sistemdir.
7 KW’lık bir ısıtma gücü için 20 mm Ø bir boru çapı
gereklidir, 3,5 KW için prensip olarak 16 mm Ø yeterli gelir.

Marley'in hat sevkli kaide çubukları duvarların yarılarak 
açılması için zarif alternatifler sunar
Alu bağlantı borusu kimyasal dayanıklılığa ve şekil
stabilitesine karşı plastik ve alüminyum avantajlarını
bir araya toplar
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İşinizi kolaylaştırabilir
miyiz

DreMa Rohrverbinder

DreMa Übergangsverbinder

Ø 12 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm

Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 26 mm

Ø 18 mm
Ø 20 mm

Ø 26 Alu

Ø 16 Alu
Ø 16 PE-X

Ø 20 Alu

 IG 1/2”, 3/4”
AG 1/2”, 3/4”

 IG 3/4”, 1”
AG 3/4”, 1”

Ø 26 Alu

Ø 16 Alu
Ø 16 PE-X

Ø 20 Alu

Evye, tuvalet, banyo küveti, bulaşık makinesi,
çamaşır makinesi

Kabarcıklı duş, basınçlı yıkayıcı, dış çekme yeri/bahçe

Çıkma ve dağıtma hatları

Kalorifer

Tüm materyallere bağlanması mümkün:

• Alu bağlantı boruları
• PE-X plastik borular
• Bakır borular
• VA paslanmaz çelik borular
• Çinko kaplamalı çelik borular

Marley DreMa fittingler cıvata takılı olmayan adaptör ile teslim edilir. Bu sayede çeşitli boru çapları
ve boru materyalleri arasında çok sayıda kombinasyon imkanı sunmaktadır. Renk sistemimiz sizin
kullanımınız için gerekli olan sistem parçaları seçimini kolaylaştırmaktadır.

Bu uyar

Hangi boru hangi birleştiriciye uyar? Çok kolay: Farklı boru
çaplarına uygunluk adaptör üzerinden gerçekleşir. İç ve dış
vida dişli mevcut çelik borularla bağlantı için uygun 1/2, 3/4
veya 1 inç vida dişli geçiş birleştiricisi vardır (bkz. Grafik). 

Kendinizi yönlendirin

Tüm ürün çeşitleri belirli uygulama alanları için renk
kodlarıyla (örn.: Evye, WC vs. için turuncu ) ve bir numara
koduyla (örn.:  7  ) tüm tariflerde ve raflarda tanınabilmesi
için donatılmıştır.

Boru/adaptör koordinasyonu

Kuplaj 1-5 

T-parçası 6, 7

90°’lik açı 8-10

Duvar kutusu 11, 12

Duvara tespit 13, 14

Euro adaptör Euro adaptör 3/4"  

Borular 3/4" için temel gövde

Kart No. Kart No.

Bakır Ø 12 x 1 23

Bakır Ø 15 x 1 24

PE-X Ø 16 x 2,2 21

Alu bağlantı Ø 16 x 2 20

Bakır Ø 18 x 1 25

Alu bağlantı Ø 20 x 2 22

5

gövdesi

Adaptör Adaptör M 32 

Borular M 32 için temel gövde

Kart No. Kart No.

Alu bağlantı Ø 16 x 2 47

Bakır  Ø 18 x 1 48 Kuplaj 30–34

Alu bağlantı Ø 20 x 2 46 T-parçası 35, 36

Bakır Ø 22 x 1 49 90°’lik açı 37-39

Alu bağlantı Ø 26 x 3 45

DreMa boru birleştiricileri

DreMa geçiş birleştiricileri

IG 1/2", 3/4"
AG 1/2", 3/4"

IG 3/4", 1" 
AG 3/4", 1" 

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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Pirinç tespit gövdesini destek gövdesiyle birleştirin, bunun için somunu 
el işçiliği yordamıyla sıkıca sıkın*, bastırma tapası (70) kol görevini görür.
(* Sıkma momentinin kontrolü için ilk vidalama sırasında somunun 
çözülerek kıstırma halkasının sıkıca oturup oturmadığının incelenmesini
tavsiye ediyoruz.)

Montaj, bağlantı kutuları 3 Montaj, bağlantı kutuları 4

Kutunun alt kısmını bağlantı kutusuna (12) sürün ve pirinç tespit gövdesini
kutunun üst kısmına vidalayın. Isı kaybına ve yoğuşma suyu oluşumuna
(soğuk hatlarda) karşı korumak için boş boruya (132, 133) döşenmesini
veya uygun bir yalıtımın sağlanmasını tavsiye ediyoruz (bkz. Önemli
Açıklamalar S. 3).

Montaj rayı (88) ikiye bölünerek tekli bir duvar kutusu (12) kolayca
monte edilebilir. Borular en az 5 x boru çapındaki bir döşeme yarıçapıyla
döşenmelidir (bükme yayları kullanın). Isı genleşmelerine imkan vermek için
dik açılı olarak duvardan iletilmemelidirler. İkili boş boruların birleştirilmesi
için yaklaşık 100 mm uzunluğundaki bir boş boruya uzunlamasına kertik
açılır ve her iki borunun bağlantı noktası üzerine tersyüz edilir. 

Montaj, bağlantı kutuları 6Montaj, bağlantı kutuları 5

Tüm Alu bağlantı boruları uzunlamasına kesme işleminden sonra, sürekli 
sızdırmazlık özellikli bağlantının temin edilmesi için kalibre edilmelidir. Kutunun
alt kısmını, somunu ve kıstırma halkasını borunun üzerine sürün ve borunun 
uç kısmını kalibre edin. Kalibrasyon zımbasını (71) dayama noktasına kadar
borunun uç kısmına itin ve birkaç kez çevirin. Euro adaptörün (20, 22) destek
gövdesini dayama noktasına kadar borunun uç kısmına itin, plastik pul temas-
tan kaynaklanabilecek korozyona karşı korur. Destek gövdesinin O-ringleri
borunun uç kısmına sürülürken hasar görmemelidir. PE-X borularının kalibre
edilmesine izin verilmez. PE-X boruları ile ilgili destek gövdesini (Euro adaptör
21) O-ringi olmaksızın boruda sızdırmazlığı sağlar ve plastik pul gerektirmezler.

71

70
74

88

88

12

93

12

88

90º

Plastik boru (72) makasıyla DreMa Alu bağlantı borusunu ya da PE-X 
borusunu dik açılı olarak uzunlamasına kesin – testere kullanmayın! Bu,
boru ve pirinç birleştiricisinin sızdırmaz bağlantısı için önemlidir.

Montaj, bağlantı kutuları 2

72

12

Destek gövdesi

12

133

Kıstırma halkası

Somun

Bükme çapı

Pirinç tespit gövdesinin vidalarını sıhhi bağlantı kutularından (12) sökün,
kutunun alt kısmını çekip çıkarın ve kutunun üst kısmını montaj rayına (88)
itin, bu sırada ilerideki sıva sağlamlığına (A) dikkat edin. (Montaj rayındaki
çıkış yerlerinin mesafesi = 153 mm, sapma gösteren armatür mesafesinde 
dengeleme birleştiricisi kullanın.) Montaj rayını su terazisi ile dengeleyin ve
düzgün bir şekilde duvara tespit edin.

A

153 mm

Montaj, bağlantı kutuları 1

88

12

132

Boru çapı,
mm
Ø16
Ø20
Ø26 

Minimum bükme
yarıçapı, mm

80
100
130

Sistemin tüm parçaları numaralandırılmıştır, belirtilen tüm rakamlar kart numaralarına uygundur.6
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Birden fazla çıkış yerini beslemek için 1" dağıtıcılar (80, 81) teflon bant (73)
ile sızdırmaz hale getirilir ve vidalanır. Küresel vanayı (82) ve 1" AG kuplajı
(32) aynı şekilde teflon ile sızdırmaz yapın. Gerekli olmayan boşaltmaları
dağıtıcı boşaltmaları için olan uç kapak ile kapatın. Açık dağıtıcı tarafını
dağıtıcı uç tapası (61) ile kapatın.

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

Çiftli kutular (11) kullanılarak halkalı bir tesisatta daha yüksek bir hacim akışı
elde edilir ve seyrek kullanılan hat kesitlerindeki uzun su durulama sürelerinin
önüne geçilir.

Dış çıkış yerlerini bağlarken (Ø 20 Alu bağlantı borusunu tavsiye ediyoruz),
kış mevsimindeki don olayından korumak amacıyla, tahliye imkanı olarak
tahliyeli bir küresel vana (83) takın. Tahliye ventili küresel vananın 
tutamağı ile çıkış yeri arasında bulunmalıdır. Küresel vanadaki bağlantı
dişlileri teflon bant (73) ile sızdırmaz hale getirilmelidir.

Montaj örneği, çiftli kutu

Duvara tespit gövdeleriyle (13, 14) hızlı ve sorunsuz bir şekilde sıva üstüne
bir su hattı bağlantısı döşenebilir. Bir hortum bağlanırken, içme suyunun
geri akan su nedeniyle kirlenmesini önlemek için sigorta kombinasyonlu
armatörler (86) kullanılmalıdır.

Montaj örneği, sıva üstü çıkış yeri

Montaj örneği, dış çıkış yeri Montaj örneği, dağıtıcı

86

88

11

13
14

20
21
22

89
90

8

4

86

81 32

80

61

73
63

82

22

22

2

83

2

22

90

Dağıtıcı kutusuna (119) 7 adete kadar boşaltma ayrı ayrı sıcak ve soğuk
su olarak tesis edilebilir. Soğuk su dağıtıcısını alt kısma monte
edin.Dağıtıcı boşaltmaları (64) ile ilgili kapatma vanasının kullanımında,
çıkmalı armatür üzerinde bir onarım işlemi gerektiği taktirde bir demet
tekli halde kapatılabilir.

Örneğin bir çatı sökme işlemini sağlamak için çıkış borusu Ø 26 Alu
adaptörü (45) ve 1" IG kuplaj (34) ile donatılır ve bir dağıtıcı tapayla (61)
kapatılır.

Montaj örneği, çıkış borusu uç kısmı

61

34

Ø26 Alu

Montaj örneği, dağıtıcı kutusu

Sıcak

Soğuk

61

64

87 81 80 82 32 45

Ø 26 Alu

22
21
20

63

119

45

45

7

Tahliye
ventili

22
21
20

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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Montaj örneği, kelepçe mesafeleri Montaj örneği, çeşitli boru çaplarına geçiş

Montaj örneği, bakır borulara bağlantı

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

45 35 46 22 6 20

Ø26 Alu Ø16 AluØ20 Alu

FS

S

W 0,4

FS

Ara pullu
sürgülü kelepçe

Ara pul

GS
Ø16 Alu Ø16 x 2,2 PE-X

47
21

Montaj örneği, çinko kaplamalı çelik borulara bağlantı

Ara pulsuz
sabit kelepçe

Alu bağlantı boruları ses geçirmez kelepçelerle (89, 90, 91) tespit edilir.
DreMa ses geçirmez kelepçeler sabit (FS) veya sürgülü kelepçe (GS) olarak
kullanılabilir. Sabit kelepçeler ayraçlı bölgelerdeki çıkış borularına
takılmalıdır. Açı alanlarında sonraki tespit kelepçesine olan mesafeyle (0,4 m)
bir bükme mafsalı takılmalıdır. Döşeme sırasında borunun uzunluk
yayılımlarının gerilimsiz olarak gerçekleşebilmesine dikkat edilmelidir.

Kullanıma göre farklı çaplara sahip DreMa Alu bağlantı boruları birbirleriyle
kombine edilebilir. İlave olarak esnek PE-X boruları Ø 16 x 2,2 mm boru içi
boru sistemiyle bağlanabilir. Bu sayede hasarlı bir borunun değiştirilmesi
mümkün olur.

Ø 12, 15, 18‘lik bakır borulardan DreMa borulara geçiş. Çinko kaplamalı çelik borudan DreMa borulara geçiş.

1/2" –––––––––––––––––

3/4" –––––––––––––––––

Ø16 Alu

Ø16 PE-X

Ø20 Alu

4

5
21

20

22

1

Ø 12 Cu –––––––

Ø 15 Cu –––––––

Ø16 Alu

Ø16 PE-X

Ø20 Alu

23

24 21

20

22

30

Ø 18 Cu –––––––

Ø 22 Cu –––––––

Ø16 Alu

Ø20 Alu

Ø26 Alu

48

49

46

47

45

1

Ø 18 Cu ––––––– Ø16 Alu

Ø16 PE-X

Ø20 Alu

25

21

20

22

3/4" –––––––––––––––––

1" –––––––––––––––––

Ø16 Alu

Ø20 Alu

Ø26 Alu

33

34
46

47

45

Boru Ø
16, 20, 26

Yatay W
0,8 m

Dikey S
1,5 m

Önerilen kelepçe mesafeleri

8
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Estrich

Rücklauf

Marley Sockelleiste

Kalorifer
DreMa Alu bağlantı borusu kimyasal dayanıklılığa ve şekil stabilitesine karşı plastik ve alüminyum
avantajlarını bir araya toplar İlave tesisatlarda sıva üstüne monte edilen, iletken özellikli Marley
kaide çubuğu, duvarların yarılarak açılması için kolay ve temiz bir alternatiftir.

101

Kaide çubukları montajında
örneğin bir ventil kompakt
radyatöründeki demet
bağlantısı.

Demet bağlantısı yaparken birden fazla
radyatör art arda monte edilebilir.Ventil
kompakt radyatörler ikili boru ventile (107
veya 107) bağlanır. 1/2" IG’li radyatörlerde
ilave olarak kuplaj (2) gereklidir. 7 KW’ye
kadarki ısıtma güçlerinde Ø 20 Alu bağlantı
borusunu, 3,5 KW’ye kadar olan ısıtma
güçlerinde ise Ø 16 Alu bağlantı borusunu
kullanın. Ø 20 mm‘den Ø 16 mm‘ye olan
bir geçişin kesişme noktası fittinginde (109)
yapılması mümkündür. Dönüş hattı dıştadır,
bu esnada kesişme noktası fittinginin
konumu önemlidir (bkz. Resim a ). Kesişme
noktası fittinginin radyatöre bağlantısı için
kesişme noktası dirsekli borularını (112)
veya montajı son derece kolay olan
takviyeli hortumları (113) kullanabilirsiniz.

Şap üzerinden yapılan
döşemelerde örneğin bir
kompakt radyatörün tekli
olarak birleştirilmesi.
Tekli birleştirmede radyatörlerin her
biri dağıtıcıdan ayrı olarak gidiş ve
dönüş hatlı olacak şekilde bağlanır
(3,5 KW’ye kadar Ø 16 Alu bağlantı
borusu). Dağıtıcı uç tapası (100)
üzerinden tertibat havalandırılmalıdır.
Kompakt radyatörler boru dirsekli
termostat ventili (105), ikili boru
ventili (105) ve saptırma borusu (112)
ile bir araya bağlanır. Dönüş hattı
daima dış borudur ve tip üzerinde bir
yön oku ile işaretlenmiştir. Tam ısı
regülasyonu için termostat başını (108)
kullanın.

100

100

102

111

108

105

112

132

93

Bkz. Montaj örneği,
dağıtıcı kutusu

Şap

Bkz. Montaj örneği,
dağıtıcı kutusu

Ø 16 Alu

104

103

103

106

110 113

20 22
Ø 16 Alu Ø 20 Alu

Marley kaide çubuğu

Ø 20 Alu

109 22 22
8

22

Marley DreMa sistemi ikili boru sistem-
indeki klasik ve ekonomik döşemeler için
son derece uygundur. DreMa Alu bağlantı
boruları %100 oksijen sızdırmazlık
özelliğine sahiptir, radyatörlerdeki
korozyon böylece minimum seviyeye
düşer. Lütfen döşeme esnasında Enerji
Tasarruf Yönetmeliğini (bkz. Önemli

Açıklamalar S. 3) ve içme suyu tesisatına
yönelik Alu bağlantı boruları ile ilgili
döşeme açıklamalarını dikkate alın.

DIN 18380 uyarınca
sızdırmazlık kontrolü
Duvar yarığını kapatmadan önce duvar

ve tavan oyuklarını ve gerekirse
şap uygulamasından önce su hatları, 
tertibatın toplam basıncının 1,3 katıyla
açılmalıdır.

Dönüş hattı Dönüş hattı

Dönüş hattı

a

9

Dönüş hattı

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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Euro adaptör (No. 20-25) Küçük fitting temel gövdelerine bağlantı · Adaptör (No. 45-49) Büyük fitting temel gövdelerine bağlantı

İhtiyaç bildirimi

10

1 400006 Kuplaj, 2x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

2 400013 Kuplaj, 1/2" AG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

3 400020 Kuplaj, 3/4" AG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

4 400037 Kuplaj, 1/2" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25) 

5 400044 Kuplaj, 3/4" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

6 400082 T-parçası, 3x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

7 400099 T-parçası 1/2" IG, 2x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

8 400129 90° açı, 2x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

9 400136 90° açı 1/2" AG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

10 400143 90° açı 1/2" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

11 400174 Çiftli duvar kutusu 1/2" IG, 2x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

12 400198 Duvar kutusu 1/2" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

13 400211 Duvara tespit gövdesi 1/2" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

14 400228 Duvara tespit gövdesi 3/4" IG x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

20 400341 Ø 16 Alu için Euro adaptör

21 400358 Ø 16x2,2 PE-X için Euro adaptör

22 400365 Ø 20 Alu için Euro adaptör

23 400372 Ø 12 Cu (bakır) için Euro adaptör

24 400389 Ø 15 Cu (bakır) için Euro adaptör

25 400396 Ø 18 Cu (bakır) için Euro adaptör

30 400495 Kuplaj, 2x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

31 400501 Kuplaj 3/4" AG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

32 400518 Kuplaj 1" AG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

33 400525 Kuplaj 3/4" IG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

34 400532 Kuplaj 1" IG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

35 400549 T-parçası, 3x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

36 400556 T-parçası 3/4" IG, 2x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

37 400563 90° açı, 2x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

38 400570 90° açı 3/4" AG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

39 400587 90° açı 3/4" IG x adaptör bağlantısı (No. 45–49)

45 400662 Ø 26 Alu için adaptör

46 400679 Ø 20 Alu için adaptör

47 400686 Ø 16 Alu için adaptör

48 400693 Ø 18 Cu (bakır) için adaptör

Kart EAN Ürün tanımı Miktar       Tamam
numarası 4002644…
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11

49 400709 Ø 22 Cu (bakır) için adaptör

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

61 400891 Dağıtıcı uç tapaları (sıhhi), 1" AG

63 400914 Dağıtıcı çıkışı için uç tapa, 3/4" IG

64 400921 Dağıtıcı çıkışı kapatma vanası, 3/4" IG x 3/4" AG

70 401010 Bastırma tapası, 1/2" AG

71 401027 Kalibrasyon zımbası, Ø 16 Alu, Ø 20 Alu, Ø 26 Alu

72 401034 Plastik borular için boru makası

73 401041 Teflonbant, 12 m x 12 mm

74 401058 Açık sıkma anahtarı SW 24/24 (Euro adaptör)

78 401126 Dış bükme yayı, Ø 16 Alu

79 401133 Dış bükme yayı, Ø 20 Alu

80 401188 Dağıtıcı, 1" AG/IG, 2x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

81 401195 Dağıtıcı, 1" AG/IG, 3x Euro adaptör bağlantısı (No. 20-25)

82 401201 Küresel vana, 1" IG x 1" IG, boşaltmalı

83 401218 Küresel vana, 1/2" IG x 1/2" IG, boşaltmalı

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

85 401232 Başlıklı su küresel vanası, 3/4" AG

86 401249 Havalandırmalı ve geri akış önleyicili çıkış ventili, 1/2" AG

87 401256 Ses yalıtımlı dağıtıcı tutucusu

88 401263 Duvar kutuları için montaj rayı

89 401270 Ses yalıtım kelepçesi Ø 16, M8 x 80, 2 adet

90 401287 Ses yalıtım kelepçesi Ø 20, M8 x 80, 2 adet

91 401294 Ses yalıtım kelepçesi Ø 26, M8 x 80, 2 adet

92 401300 Çiftli kelepçe Ø 16, 5 adet

93 401317 Boru içi boru için taban kelepçesi, 25 adet

94 401324 Tekli kelepçe Ø 16, 10 adet

95 401331 Tekli kelepçe Ø 16, 10 adet

100 401430 Dağıtıcı uç tapası, 1" AG, boşaltmalı

101 401447 Hava tahliye tapası, 1/2" AG

Kart EAN Ürün tanımı Miktar       Tamam
numarası 4002644…
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102 401454 Kalorifer için kör tapa, 1/2" AG

103 401461 Termostat ventil sensörü, M 30 x 1,5

104 401478 Boru dirsekli termostat ventili, 1/2" AG, No. 112 için

105 401485

106 401492

107 401508

108 401515 Ø 16 Alu için Euro adaptör, 2 adet, No. 105, 106, 107 için

109 401522

110 401539 Kesişme noktası fitting dirsekleri, 4x Euro adaptörlü Ø 15 Cu

111 401546 Kapak rozeti, Ø 16, 2 adet

112 401553 Kompakt radyatör için kılavuz boru, Ø 15, 1 m

113 401560 Kesişme noktası fittingi için takviyeli hortum, 160 mm, 2 adet

119 401676 Dağıtıcı kutu, 400x475x110 mm

120 401713 Ø 16x2 Alu bağlantı borusu, 2,5 metre

121 401720 Ø 20x2 Alu bağlantı borusu, 2,5 metre

122 401737 Ø 26x2 Alu bağlantı borusu, 2,5 metre

123 401744 Ø 16x2 Alu bağlantı borusu, 10 metre

124 401751 Ø 16x2 Alu bağlantı borusu, 25 metre

126 401805 Ø 16x2,2 PE-X, boru içi boru, (kalorifer için değil), 10 metre 

127 401812 Ø 16x2,2 PE-X, boru içi boru, (kalorifer için değil), 25 metre

128 401829 Ø 20x2 Alu bağlantı borusu, 10 metre

129 401836 Ø 20x2 Alu bağlantı borusu, 25 metre

131 401881 Ø 26x2 Alu bağlantı borusu, 10 metre

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

133 401904 Ø 20 boş boru (23/28), 10 metre

Kart EAN Ürün tanımı Miktar       Tamam
numarası 4002644…

Kompakt radyatör için iki boru ventili, 1/2" AG, No. 112 için,
2x Euro adaptör bağlantısı No. 20, 22, 24, 25, 108 veya 110, 113
Ventil kompakt radyatör için ikili boru ventili, 3/4" IG,
2x Euro adaptör bağlantısı No. 20, 22, 24, 25, 108 veya 110, 113

Ventil kompakt radyatör için ikili boru ventili, 3/4" IG, 90° tipi,
2x Euro adaptör bağlantısı No. 20, 22, 24, 25, 108

Kesişme noktası fittingi, 4x Euro adaptör bağlantısı
No. 20, 22, 24, 25 ve 110, 113

AG = İç vida dişi, IG = Dış vida dişi
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