
 
 

VANALAR 
TÜRKÇE TANITIM  

VE 
KULLANIM KILAVUZU 

 
 
 
MARKA: MR.DIY 
ÜRÜN ve MODEL: 

 
 

ÜRÜN  MODEL  

BAKIR VANA 3/4 89285 

BAKIR KÜRESEL VANA 1/2 89243 

KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA 3/4İN 89085 

3 YOLLU VANA 73048 

BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA 1/2 89242 

AÇILI VANA SUS304 38850# 

AÇILI VANA BAKIR 78755 

AÇILI VANA BAKIR 78756 

BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA 1/2 89248 

AÇILI VANA BAKIR 78754 

SUS304 AÇILI VANA 900014 

KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA 1/2 İN 89084 

PİRİNÇ KÜRESEL VANA 3/4İN 89087 

PİRİNÇ GÜRLÜVANA 89089 

KÜRESEL VANA 503 18427 

PİRİNÇ SÜREKLİ VANA 89090 

AÇILI VANA BAKIR 78753 

BAKIR VANA 1İN 89286 

PİRİNÇ KÜRESEL VANA 1/2İNÇ 89086 

 
 

 
 
 



KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

Önemli Not: Görseller örnek olması açısından eklenmiştir. Birebir ürün ile aynı olmayabilir.  

 

 Öncelikle kullanım yerine ve şartlarına göre en uygun vana seçilmelidir, bu seçimdeki ana 
etkenler; gövde, sızdırmazlık elemanları ve mil malzemesidir. 

 Vanalar kılavuzda belirtilen çalışma basıncı, çalışma sıcaklığı ve akışkan cinsi dışında 
kullanılmamalıdır.(içme suyu şebekelerinde güvenle kullanılabilir, suyun tadını veya yapısına 
herhangi bir etki yapmaz, zararsızdır.) 

 Vanaların kullanıldığı sistemlerde kullanılan akışkanlar katı parçacıklar içermemelidir. 
 Ergonomi açısından; vanalar rahat kullanılabilecek ve bakımın kolay yapılabileceği şekillerde 

monte edilerek kullanılmalıdır. 
 Vananın bağlanacağı sistemlerdeki bağlantı yerleri ve ara parçalar standart ölçülerde 

olmalıdır. 
 Vanayı bağlayacağınız bağlantı parçaları eş merkezli veya aynı doğrultuda olmalıdır. 
 Dişli vanalardaki önemli husus; bağlantı yapılacak yerdeki diş sayısı vananın bağlantı 

parçasındaki diş sayısından her zaman için az olmalıdır. Aksi durumda montaj sırasında 
sistemin parçası vananın gövdesini zorlayacaktır ve küre-conta-gövde bütünlüğünü, buna 
bağlı olarak sızdırmazlığı bozacaktır. 

 Dişli bağlantılarda sızdırmazlık için uygun conta veya teflon bant kullanılabilir. 
 Dişli vanalar kapalı konumda monte edilmelidir, sıkarken mutlaka anahtar ağzı kısımlarından 

kavranmalı, kesinlikle gövdeden tutulmamalıdır. 
 Sistemdeki türbülans etkisinin vanaya zarar vermemesi için; vanalar dirseklere anma çapının 

4-5 katı mesafelere monte edilmelidir. 
 Vananın bağlandığı boruların zamanla sehim yapması sorun teşkil edebilir, bunu engellemek 

açısından borular uygun şekilde kelepçelerle sabitlenmelidir. 
 Montaj öncesi sistemdeki akışkan bir süre dışarı akıtılarak varsa içindeki pisliklerin 

temizlenmesi sağlanmalıdır. 
 Vanaların güneşli, tozlu ve aşırı sıcak ortamlarda kullanılması verimliliğe ve vananın ömrüne 

etki edecektir. 
 Su kullanılan sistemlerde; suyun kireç yaparak vananın çalışmasına engel olmamasına dikkat 

edilmeli ve tedbir alınmalıdır. 
 Vanaları tesisattan gelebilecek pisliklere karşı bir filtre ile korumalıdır. 
 Çalışma sıcaklığını etkileyecek kadar soğuk bölgelerde kullanılan vanalar izole edilmeli veya 

vanaya ceket giydirilmelidir. Aksi durumda vananın donması ve çalışmaması muhtemeldir. 
 Yüksek basınç altında kullanılan vanaları vuruntulardan korumak amacıyla ani açma-

kapamalardan kaçınılmalıdır. 
 Çok nadir kullanılan yerlerde vanalar 3-4 ayda bir aç-kapa yapılmalıdır. 
 Vana kolu üzerinde açma kapama yönlerini gösteren oklar vardır, kol dönme limitini 

tamamladığında kesinlikle zorlanmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 



Küresel Vanaların Kullanım Alanları 

Küresel vanalar hafiflikleri, kolay kullanım sağlamaları, az yer kaplamalarının yanı sıra düşük basınç 
kaybı ve iyi sızdırmazlık özellikleriyle birçok sektörde kullanılan bir metal vana türüdür. Özellikle 
binalarda içme suyu tesisatları ve doğalgaz tesisatlarında görmeye alışık olduğumuz küresel vanalar 
bu en bilindik alanların dışında şu alanlarda da sıklıkla kullanılırlar. Isıtma-soğutma hatları, kimya 
sektörü, gıda tesisleri, doğalgaz hatları, kağıt fabrikaları, gemi inşaatları.  

 

            
 

 

 

 

 
 

Mutfak evyesi altında bulunan soğuk su musluğundaki spiral hortumu çıkaralım ve 3/8 hat alma 
uzantısını contası ile takalım sonrasında anahtar yardımı ile sıkalım. ¼ küresel vanayı yerine takalım, 
küresel vananın dişli kısmına teflon bant ile saralım, sökülen spiral hortumunu 3/8 hatalma 
uzatmasının üst kısmına takalım. Bu şekilde T bağlantı yapmış olunacaktır.  

 

Soğuk su musluğu 

3/8 spiral 
 hortumu 

3/8 hatalma 
uzatması 

Conta 

1/4 Küresel 
vana 

3/8 hatalma uzatmasına 
contayı ok yönünde takalım 

1/4 küresel vananın işaretli kısmını teflon band 
saralım ve hatalmayı yerine taktıktan sonra küresel 
vanayı hatalmaya takalım. 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

ÜRÜN  MODEL  GÖRSEL MATERYAL 

BAKIR VANA 3/4 89285 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

BAKIR KÜRESEL 
VANA 

1/2 89243 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

KÜRESEL 
ŞAMANDIRALI 

VANA 
3/4İN 89085 

   

ÇELİK 50%+BAKIR 50% 

3 YOLLU VANA 73048 

   

PASLANMAZ ÇELİK 100% 

BAKIR MİNİ 
KÜRESEL VANA 

1/2 89242 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

AÇILI VANA 
SUS304 
38850# 

   

PASLANMAZ ÇELİK 100% 

AÇILI VANA 
BAKIR 

78755 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

AÇILI VANA 
BAKIR 

78756 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

BAKIR MİNİ 
KÜRESEL VANA 

1/2 89248 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 



ÜRÜN  MODEL  GÖRSEL MATERYAL 

AÇILI VANA 
BAKIR 

78754 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

SUS304 AÇILI 
VANA 900014 

   
PASLANMAZ ÇELİK 100% 

KÜRESEL 
ŞAMANDIRALI 

VANA 
1/2 İN 89084 

   

ÇELİK 50%+BAKIR 50% 

PİRİNÇ KÜRESEL 
VANA 3/4İN 89087 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

PİRİNÇ 
GÜRLÜVANA 

89089 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

KÜRESEL VANA 503 18427 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

PİRİNÇ SÜREKLİ 
VANA 

89090 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

AÇILI VANA 
BAKIR 

78753 

   

ÇİNKO ALAŞIM100% 

BAKIR VANA 1İN 89286 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

PİRİNÇ KÜRESEL 
VANA 

1/2İNÇ 
89086 

   

BAKIR 80%+DEMİR 20% 

 



ENERJİ TÜKETİMİ 

Ürünün herhangi bir enerji tüketimi bulunmamaktadır.  

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 
 
TEMİZLİK ve BAKIM  
Ürünü temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanınız.  
Aşındırıcı maddeler ve ıslak bez ile ürünü temizlemeyiniz.  
 
TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM (SORUN GİDERME) 

 Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım, periyodik bakım veya onarım 
işlemi söz konusu değildir.  

 Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.  

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
• Herhangi bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın. 
• Yalnızca Üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın. 
• Bu ürünün ıslanmasına izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünün 
yağmura veya diğer tür de nemli ortamlara maruz kalmasına izin vermeyin. 
• Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. 
• Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması. 
• Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları 
kullanmak. 
• Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip 
çıkartılması. 
• Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. 
• Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi. 
• Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması 
 
 
YETKİLİ SERVİS 

Merkez Servis Bilgileri  
Cihazınızın arızalanması halinde Merkez servisimizden destek alabilirsiniz.  
 
Servis adı:  Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adres: Mağazalarımıza konu hakkında başvurabilirsiniz. 
İletişim: 0212 932 82 00 
 
SERVİS BİLGİ SİSTEMİ 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. 

 

İthalatçı Firma 
Unvanı: Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adresi:  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Sıgnature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul 
Telefon : 0212 932 82 00 
 
Üretici Firma 
Yiwu Heni Trading Co.,Ltd  
ROOM 523， HUISHANGTIANDI OFFICE BUILDING, #1505 CHOUZHOU BEI ROAD,YIWU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE. CHINA. 

info@yiwuheni.com 

Tel : 86-13923880635 

Mr D.I.Y için Yiwu Heni tarafından üretilmiştir. 

 

 

 


