SEKTÖRÜNDE
DÜNYA MARKASI
WORLD’S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY

56 ÜLKEYE İHRACAT
2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi

More than 2.000 products type
in 56 countries
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NEW BLUE SERIES
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TS ISO 17885 STANDARDI - TESTLER
TS ISO 17885 STANDARD - TESTS

PLASTİK MALZEMENİN UZUN VADEDE DAVRANIŞININ DOĞRULANMASI

Ekleme parçalarının gövdeleri, ISO 1167-1 test standardına göre test edilmektedir.

VERIFICATION OF LONG-TERM BEHAVIOUR OF THE PLASTIC MATERIAL

Compression ﬁמּings bodies are tested according to the ISO 1167-1 test standard.
MALZEME
MATERIAL

PP-B
PP-H

TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

20
95
20
95

1
1.000
1
1.000

TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE

PN 16
40,6
6,6
53,3
9,1

İÇ BASINÇ ALTINDA UZUN SÜRELİ SIZDIRMAZLIK

Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3458, ISO 1167-1, ISO 1167-4 test standardına göre test edilmektedir.

LONG-TERM PRESSURE TEST FOR LEAK TIGHTNESS UNDER INTERNAL PRESSURE

Assembled ﬁמּings are tested according to the ISO 3458, ISO 1167-1, ISO 1167-4 test standard.
TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

20

1.000
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TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE

PN 16
19,2

23 °C SICAKLIKTA AYRILMA DİRENCİ

PE boru ile montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3501 test standardına göre test edilmektedir.

RESISTANCE TO PULL-OUT AT 23 °C

Compression ﬁמּings, assembled with PE pipes, are tested according to the ISO 3501 test standard.
PN 16 Grubu için Çekme Kuvveti (Newton) Pull Force for PN 16 Group (Newton)

Ø20
1.119

Ø25
1.686

Ø32
2.704

Ø40
4.175

Ø50
6.492

Ø63
10.313

Ø75
14.416

Ø90
20.086

Ø110
31.086

İÇ BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK

Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3458 test standardına göre test edilmektedir.

LEAK TIGHTNESS UNDER INTERNAL PRESSURE

Assembled ﬁמּings are tested according to the ISO 3458 test standard.
TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

20 ± 5

1

TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE

PN 16
24,0

BÜKÜLÜ İKEN İÇ BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK

Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3503 test standardına göre test edilmektedir.

LEAK TIGHTNESS UNDER INTERNAL PRESSURE WHEN SUBJECTED TO BENDING
Assembled ﬁמּings are tested according to the ISO 3503 test standard.

TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

23 ± 2

1

TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE

PN 16
24,0

DİŞLER Ekleme parçaları için dişler, ISO 7-1 standardına uygundur.
THREADS Threads for compression ﬁמּings are covered by ISO 7-1 standard.
SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ekleme parçaları, içme suyu üzerinde mikroorganizmaların çoğalmalarına izin vermemelidir.
KIWA ve TSE kuruluşlarının laboratuvarları tarafından ilgili testler yapılarak raporlandırılmıştır.

INFLUENCE ON WATER QUALITY Compression ﬁמּings must not allow increasing microorganism on drinking water.
It is reported with the related tests by the laboratories of KIWA and TSE Institutions.
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NEW BLUE SERIES
НОВАЯ СИНЯЯ СЕРИЯ

ءارضخلا ةلسلسلا

Kullanım Bilgileri

Operating Information

Poelsan boru bağlantı adaptörleri depolama ve montaj
esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır.
Tesisat toprak altına döşenecekse, sert ve keskin
cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır.
Kesinlikle hasar görmüş adaptörler kullanılmamalıdır.

Poelsan compression ﬁמּings should be kept away
from hard or sharp objects during storage or
installation phases. If the installation will be under the
ground, it should be covered with sand in order to
keep away from contact with hard and sharp objects.
Damaged ﬁמּings shouldn’t be used strictly.

Poelsan boru bağlantı adaptörlerinden maksimum
verim alabilmek için, te ve dirsekler 90°, diğer
adaptörler 180° açı yapacak şekilde boruya monte
edilmelidir. Değişik açılar oluşturan bağlantılar
adaptör üzerinde gerilmelere neden olacağından
tesisatın ömrü azalacaktır.

To be able to get the best efﬁciency from Poelsan
compression ﬁמּings, tee and elbow pieces should be
joined with 90°, other ﬁמּings should be joined with
180° to the system. The installation with diﬀerent angles
will make extra tensile on the ﬁמּings and will decrease
the lifetime of the system.

Dişli bağlantılarda teﬂon bant kullanılmalıdır. Teﬂon
bant adaptöre su sızıntısını önleyecek kadar ve sıkma
yönünde sarılmalıdır.

Teﬂon band should be used with the threaded
pieces. The band should be used enough to prevent
water leakage and wrapped on the threaded part in
the twisting direction.

Montaj esnasında somunun fazla sıkılması adaptör
üzerinde ek bir gerilmeye neden olur. Bu şekilde
ek bir gerilmeye maruz kalmış olan ürünün garanti
verilen basınç değerlerini karşılaması beklenemez.
Bu nedenle ürünün plastik olduğu ve sadece
sızdırmazlığı sağlayacak kuvveמּe sıkılması gerektiği
unutulmamalıdır.

Over twisting of the nut will cause extra tension on the
adaptor. A nut, which is exposed to such an extra
tension cannot provide the guaranteed pressure value.
Therefore the user should remember that the material
is plastic and the nut should be twisted with a force
only enough to prevent leakage.

Tesisatın Son Kontrolü

Final Check of the Installation

GÖZLE KONTROL

VISUAL CHECK

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

LEAKPROOFNESS CHECK

SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

CONDITIONS THAT MAY CAUSE LEAKAGE

● Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin
uygun olmaması,

● Unﬁtness of the measurements of the threads of other
metal or plastic metarial,

● Teﬂon bandın yeterli miktarda kullanılmaması,
● Ürünün aşırı miktarda sıkılması ya da montaj esnasında
düzgün monte edilmemesi sonucu ürünün dişlerinin
bozulması,
● Montaj esnasında boruya pah açılmaması ve bu nedenle
oringin zarar görmesi ya da oringin yerinden çıkması,
● Borulardaki ovalliğin verilen tolerans değerlerinden
(± 0.5 mm) daha farklı olması,
● Somunun yanlış monte edilmesi, yeterli miktarda
sıkılmaması ya da çok fazla sıkılarak ürünün çatlaması,
● Boru tutucunun oring tutucu ile birleştirilmeden
somunun sıkılarak adaptörün montajının yapılması,
tesisatınızda sızıntıya neden olabilir.

● Unefﬁcient use of the teﬂon band,
● Spoiling of the threads because of the improrer
installation or over twisting of the nut,

Tesisatın döşenmesi sırasında hasar görmüş adaptörlerin
tespiti için mutlaka adaptörler gözle kontrol edilmelidir.
Tesisatın montajı sonrasında tesisata mutlaka test
basıncında su verilmeli ve sızdırmazlık durumu tespit
edilmelidir.
Poelsan boru bağlantı adaptörlerinin diş ölçüleri
standartlara uygun olarak üretilmiştir.
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During installation, the system should be checked visually in
order to determine the damaged adaptors.
Aﬞer the installation, the system should be checked
with water in testing pressure to determine the water leak.

The measurements of the threads of Poelsan compression
ﬁמּings are produced according to the standarts.

● Using unchamfered pipes and causing damage on the
o-ring or removing the o-ring,
● The diﬀerence of the ovality of pipes from the tolerane
values (± 0.5 mm),
● Wrong installation, inefﬁcient twisting or cracking the nut
by over twisting,
● Twisting the nut and installing the adaptor without joining
the locking ring and the o-ring holder,
may cause leaks in the system.

NEW BLUE SERIES

ADAPTÖRLERİN MONTAJ YÖNTEMLERİ
HOW TO INSTALL THE FITTINGS

(Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm adaptörler / adaptors)

YÖNTEM A / METHOD A

YÖNTEM B / METHOD B

Boruyu, boru eksenine dik olarak bir kesici aparat
ile kesiniz. Boru uçlarına yaklaşık 15º pah açınız.

Boruyu, boru eksenine dik olarak bir kesici aparat
ile kesiniz. Boru uçlarına yaklaşık 15º pah açınız.

Cut the pipe vertically with axis by a cuמּing tool.
Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15º)

Cut the pipe vertically with axis by a cuמּing tool.
Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15º)

Pah açılmış boruya önce somunu sonra
boru tutucuyu, adaptörün gövdesine ise
önce oringi sonra oring tutucuyu yerleştiriniz.

Adaptörünüzün somununu yaklaşık 3 tam tur
döndürüp gevşetiniz. Borunun pah açılmış
ucunu ve oringi su ile ıslatınız. Bu işlem
montajın kolay olması açısından önemlidir.

Place the nut and the pipe holder on the
chamfered pipe, the o-ring and the o-ring
holder in the ﬁמּing respectively.
Boru
Tutucu

Somun

Oring
Tutucu

Boru

Oring

Gövde
Body O-Ring
Holder

O-Ring

Pipe

Untwist 3 full rounds and lose the nut of the
ﬁמּing. Weמּing the chamfered end of the pipe
and o-ring is important for an easy installation.

Nut

Pipe
Holder

Boruyu, adaptörünüzün iç kısmındaki * boru
dayanma noktasına ve boru tutucuyu da
oring tutucu ile birleşene kadar iyice itiniz.
Push the pipe to * the pipe end point inside
the ﬁמּing. Join the locking ring with the
o-ring holder.

Boruyu, adaptörünüzün iç kısmındaki * boru
dayanma noktasına kadar iyice itiniz.
Push the pipe to * the pipe end point inside
the ﬁמּing.

Somunu Poelsan Kablin Anahtarı ile sıkınız.

Somunu Poelsan Kablin Anahtarı ile sıkınız.

Twist the nut with Poelsan Fiמּing Spanner.

Twist the nut with Poelsan Fiמּing Spanner.

NEW BLUE SERIES
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ADAPTÖRLERİN MONTAJ YÖNTEMLERİ
HOW TO INSTALL THE FITTINGS

( Ø75, Ø90, Ø110, Ø125 mm adaptörler / adaptors)

YÖNTEM / METHOD
Boruyu, boru eksenine dik olarak bir kesici aparat
ile kesiniz. Boru uçlarına yaklaşık 15º pah açınız.

5

Somunu gevşeterek açınız..
Untwist and lose the nut from the ﬁמּing.

Cut the pipe vertically with axis by a cuמּing tool.
Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15º)

Pah açılmış boruya sırasıyla; önce somunu,
sonra oring tutucu ve oringi takınız.

Boru tutucuyu borunun çapı kadar esneterek

6 boruya takınız. Boru üzerinde kaydırarak
oring tutucu ile birleştiriniz.

Place the nut, o-ring holder and the o-ring
on the chamfered pipe respectively.

Stretch the lpipe holder to the diameter of the
pipe. Place it on the pipe by sliding it to
the o-ring holder.

Boruyu, adaptörünüzün iç kısmındaki
* boru dayanma noktasına kadar iyice itiniz.
Push the pipe to * the pipe end point
inside the ﬁמּing.

7

Somunu sıkarak adaptörünüzle birleştiriniz.
Bu işlem oring ve oring tutucunun kolayca
takılmasını sağlayacaktır.
Twist the nut till it is aמּached to the ﬁמּing.
This will help the o-ring and the o-ring
holder to be placed easily.
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Somunu Poelsan Kablin Anahtarı ile sıkınız.
Twist the nut with Poelsan Fiמּing Spanner.

SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES
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