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Bu kılavuz geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır. 
This manual was printed on recycled paper.

www.elginkan.com.tr

Genel Dağıtım:

Servis ve Müşteri Hizmetleri:
EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

O.S.B. 1.Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Bulvari No:12 45030  Yunusemre / MANİSA
Tel    : (0236) 233 05 88 (pbx)   Faks  : (0236) 233 06 42
Web : http://www.valfsel.com.tr   email : valfsel@valfsel.com.tr

VALFSEL ARMATÜR SANAYİ A.Ş.

http://www.eca.com.tr
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Üretici Firma / Manufactured By:

Yerli ve Yabancı Sertifikalar:
International Quality and Hygiene Certificates:

Önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar. 
Ürünlerin Teknik Resim ve Yedek Parça Kataloglarına www.ECA.com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. Güncel servis adres bilgilerini E.C.A Çağrı Merkezi veya internet sitemizden 
öğrenebilirsiniz.
reverse the right to alter specifications, dimensions and designs without prior notice if they are 
in the interest of technical progress and quality. You can get further information about the 
technical drawings of the products and the spare parts catalogue at www.eca.com.tr.

VALFSEL IS MEMBER OF ELGINKAN GROUP
VALFSEL, EMAR ve ELMOR ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU 
INSTRUCTIONS MANUAL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
iSTANBUL BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1
Şişli - İSTANBUL
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

ANTALYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ:
Gebizli Mah. Termessos Bulvarı By Plaza A Blok 
No:50 D:302 Muratpaşa - ANTALYA
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

email : emar@emarservis.com.tr

İZMİR BÖLGE ŞEFLİĞİ:
1348 Sokak Keremoğ lu İş Merkezi 
No: 2/E Yenişehir - İZMİR
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

ANKARA BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Turan Güneş Bul. No:67 Kat:2 
Çankaya - ANKARA
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

Web  : http://www.ecaservis.com.tr

Web : http://www.eca.com.tr     email : elmor@elmor.com.tr

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 
34394, Şişli - İSTANBUL
Tel : (0212) 705 51 00        Fax: (0212) 249 90 91

WHATSAPP DESTEK HATTIE.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ

E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ

UKRAYNA
UKRANIE

RUSYA
RUSSIA

FRANSA / FRANCE
FRANSA / FRANCE

HOLLANDA / HOLLANDALMANYA
GERMANYTÜRKİYE

TURKEY KANADA / CANADA
A.B.D. / U.S.A. Water Label

www.europeanwaterlabel.eu

Uni�ed
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Montajdan Önce:
•Armatürünüzü yerine monte etmeden önce kılavuzunu 
inceleyiniz.
•Armatürünüz ile birlikte verilen garanti belgesini, 
armatürünüzü satın aldığınız bayiye mutlaka imzalatınız.
•Kılavuzunuzu ve garanti belgenizi armatürünüzün garanti 
süresince saklayınız.
•Armatürünüzü monte edileceği yere kadar orijinal 
ambalajında saklayınız.
•Şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde ise uzun süre bu 
basınçta çalışma armatürünüzün ömrünü kısaltır. Bu 
nedenle tesisat girişine E.C.A basınç düşürme 
regülatörü kullanınız. (G½" Tesisat için ürün kodu 
602111004)
•Armatürünüzü bağlayacağınız tesisatın girişine 
E.C.A filtre monte ediniz. (G½" Tesisat için ürün kodu 
601010001)
•Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar 
su akıtarak boruların içini temizleyiniz.
•Krom kaplı armatürleri kaplıca vb. yerlerde 
kullanmayınız.
•İnşaat halindeki binalarda ürünün üzerine harç, kireç vb. 
malzemeler dökülebilir. Bu tür malzemeler ürün üzerine 
düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak 
kazımayınız. İnşaat sırasında kullanılan kimyasal 
maddeler, havanın nemi ile birleşerek ürün yüzeyinde 
bozulmalara sebebiyet verebilir. Ürünü korumak için, 
üzerine torba geçirerek ortamdan izole ediniz. 
•Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında 
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 5°C 'nin altındaki 
çevre koşullarında armatürünüzün don olayından 
etkilenmemesi için gerekli önlemleri alınız.

Montaj Esnasında:
•Armatürünüzün yüzeylerine çıplak anahtar, özellikle 
de boru anahtarı temas ettirmeyiniz.
•Muslukların (musluk, ara musluk) tesisata montajı 
esnasında sızdırmazlık görevini yerine getirecek kadar 
teflon bant veya tesisatçı keteni sarımı yapılması 
gerekmektedir. İhtiyaçtan fazla sarım yapılması 
durumunda musluklara veya tesisata zarar verme 
ihtimali vardır. Muslukların (musluk, ara musluk) tesisata 
montajı esnasında musluklara veya tesisata zarar verme 
ihtimalini azaltmak veya ortadan kaldırmak için boru ve 
dişli bağlantılarında sızdırmazlık görevi yapan kimyasal 
yapışkanları da yeterli miktarda kullanabilirsiniz. Tercih 
edilecek kimyasal yapışkan sızdırmazlık görevi için 
uygun içerik ihtiva etmelidir. 
•Armatürlerinizi tesisata bağladıktan sonra vanayı 
açıp bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup 
olmadığını gözlemleyiniz. Bağlantı noktalarında bir 
sızdırma varsa bağlantıyı sızdırmaz hale getirmek 
için uygun montaj yapınız.
Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü 
kullanmayınız.

Kullanım esnasında:
•Armatürünüzü sabunlu bez ile silip, kuru bez ile 
kurulamanız temizlik için yeterlidir.
•Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert 
malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerleri veya 
bulaşık tellerini, asit içeren temizlik maddelerini 
kullanmayınız.
•Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından 
doğabilecek arızalarda, ürün özelliğinin bozulmaması 
için orijinal E.C.A yedek parçaları kullanınız.

Before Mounting:
•Before mounting your armature, please view its manual.
•Make sure that you have the warranty page you received 
with the armature signed by the dealer from which you 
have purchased your armature.
•Keep your manual and warranty card as long as the 
warranty period of your armature.
•Keep your armature in its original package until you reach 
where you would mount it.
•If the mains pressure is over 5 bars, operating your 
armature for a long time at this pressure reduces its 
lifetime. Therefore, please use E.C.A pressure-reducing 
valve on the inlet of installation. (G1/2” Product code for 
installation 602111004)
•Mount an E.C.A filter on the inlet of the installation to 
which you will fasten your armature. (G1/2” Product code 
for installation 601010001)
•Before mounting your armature to the installation, run 
some water to clean inside of the pipes.
•Do not use chrome-coated armatures at places like 
thermal springs.
•In buildings under construction, materials such as mortar, 
lime etc. may be poured onto the product. If such materials 
have fallen or adhered to the product, do not scrape using 
hard objects. Chemicals used during construction may 
combine with the humidity of the air to cause deterioration 
of the product surface. To protect the product, isolate it 
from the environment by putting a bag over it.
•Your armature has been designed to operate at an 
ambient temperature between 5°C and 65° C. Take 
necessary precautions to avoid your armature's being 
affected by frost, in particular at ambient conditions below 
5°C. 

While Mounting:
•Do not let any uncovered wrench, in particular pipe 
wrench, to come into contact with the surfaces of your 
armature during mounting.
•During the installation of taps (faucet, intermediate tap) to 
the installation, it is necessary to wrap Teflon tape or 
plumber linen enough to fulfill the sealing function. There is 
a possibility of damaging the taps or the installation in case 
of more winding than the need. During the installation of 
taps (taps, intermediate taps) to the installation, you can 
also use chemical adhesives that serve as sealing in the 
pipe and threaded connections in order to reduce or 
eliminate the possibility of damaging the taps or the 
installation. The chemical adhesive of choice should 
contain ingredients suitable for the sealing task.
•After fastening your armatures to the installation, turn the 
valve on and see if there is any leaking at junction points of 
the armature. In case of leaking at junctions, perform 
proper mounting to make the junction sealed. 
Do not use the armature before performing a leak 
control. 
 
While using:
•Wiping your armature with a soapy cloth and drying with a 
dry cloth is sufficient for cleaning.
•In order to clean armature surfaces, do not use sponges 
with a green side which contains abrasive and hard 
materials nor steel wools and cleaning materials with acid.
•In all kinds of failures likely to arise from ambient 
conditions and usage errors, prefer E.C.A spare parts in 
order not to deform product features. 

“Ekoteknoloji kavramı ile; E.C.A, üretim sürecinden itibaren yenilenemeyen doğal 
kaynak tüketimini en aza indirerek, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için 

enerji ve ham madde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlanmaktadır.”

Satın aldığınız ürünün modeli ürün kutusu üzerinde belirtilmektedir.
Satın almış olduğunuz ürünlerimiz,çevreye saygılı tesislerimizde üretilmiştir.

Bu kılavuzun basımı için ağaç kesilmemiştir.
  

E.C.A. Mobil  Uygulamamız Yayında!

Model of the product you have purchased is stated on the product box.
Products you have purchased have been manufactured in our 

environment-friendly facilities.
This manual is printed on recycled paper. 

Considering eco-technology, E.C.A minimizes the amount of non-renewable natural resources 
starting from the production process thus designs products encouraging the �nal consumers to save 

energy and resources on based of environmental awareness and the next generation.
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102111140-102111141 ARA MUSLUK KULLANIMI 
STOP TAP USAGE INSTRUCTION

MUSLUK MONTAJ TALİMATI
TAP MOUNTING INSTRUCTION

ARA MUSLUK MONTAJ TALİMATI
STOP TAP MOUNTING INSTRUCTION
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BOY AYARI YAPILABİLİR ARA KESME VALFİ MONTAJI
ADJUSTABLE STOP VALVE ASSEMBLY INSTRUCTION

Sıva ve fayans işlemleri tamamlandıktan 
sonra koruyucu kapağı ok yönünde 
çevirerek çıkarınız.

After the plaster and tile work is completed, 
remove the protective cover by turning it in 
the direction of the arrow.

Boy ayarı yapılabilir ara kesme valfini 
kutudan çıkartınız. Volan, kapak ve rozet
parçalarını çevirerek demonte ediniz. 
Resimde gösterildiği şekilde; takılacak olan 
ürüne uygun ölçülerde duvarı kırınız. Ok 
yönüne dikkat ederek gövdenin borulara 
bağlantısını yapınız. Ardından min-max 
değerlerini dikkate alarak sıva ve fayans 
işlemini yapınız.

Take the length-adjustable stop valve out of 
the box. Disassemble the handle, cover and 
rosette parts by turning them. As shown in 
the picture; break the wall in suitable sizes 
for the product to be installed. Connect the 
body to the pipes paying attention to the 
direction of the arrow. Then make the 
plaster and tile process considering the 
min-max values.

1 2

Yataklama Borusu
Guiding Tube

Volan / Handle

Kapak / Cover

Rozet / Rosette

Ayarlanabilir Mil
Adjustable Shaft

Gövde / Body



Ayarlanabilir mili çevirerek çıkartın. 
Ardından, fayans yüzeyine paralel olacak 
şekilde yataklama borusunu kesiniz. 
Yataklama borusundan kesilen ölçüyü 
dikkate alarak, ayarlanabilir mili de aynı 
ölçüde kesiniz. Yataklama borusundan ne 
kadar ölçüde kesildiyse, ayarlanabilir 
milden de aynı ölçüde kesilmesine dikkat 
ediniz. 

Unscrew the adjustable shaft. Then cut the 
guiding tube parallel to the tile surface. 
Considering the size cut from the guiding 
tube, cut the adjustable shaft to the same 
extent. Pay attention to how much it is cut 
from the guiding tube, the same size is cut 
from the adjustable shaft.

Ayarlanabilir mili kestikten sonra tekrar ilk 
halindeki gibi gövdeye vidalayınız, 
ardından volan, kapak ve rozetin montajını 
resimde görüldüğü şekilde döndürerek 
yapınız.

After cutting the adjustable shaft, screw it 
back to the body as in the original state, 
then turn the handle, cover and rosette 
assembly by rotating as shown in the 
picture.
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TS 15 EN 1213 KAPSAMINDAKİ
ARA KESME VALFLERİ

Tipi ve 
Malzemesi

Debi Sınıfı

Düz tip bakır alaşımlı
(CW617N)

VA

Uç Bağlantıları Her iki tarafı Rp iç vida

G
TSE

Organize Sanayi Bölgesi 
MANİSA
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
22
000102-TSE-09/03
TS 15 EN 1213
Sıhhi Tesisat Armatürü
Vanalar
Stop Vanalar
Sistem 1+
Anma Ölçüsü

Normal Akış Yön. 
Gösteren Ok

Akustik Grubu

DN 15

Sınıflandırılmamış

Var

TS EN 200 KAPSAMINDAKİ
BANYO VE DİĞER  ÜRÜNLER

Gövde

Yön Değiştirici
Tertibatı

Görünebilir veya gizlenmiş
tek veya çok delikli

Yön değiştirme tertibatlı ve
yön değiştirme tertibatsız

Çıkış Tipi Sabit çıkışlı veya
hareketli çıkışlı

G
TSE

Organize Sanayi Bölgesi 
MANİSA
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
22
000102-TSE-04/01
TS EN 200
Sıhhi Tesisat Armatürü
Musluk, Çamaşır Musluğu,
Batarya
Sistem 1+

Besleme Sistemi

Tasarlanan
Kullanım

Anma Boyutu
Montaj Metodu

Akustik Grubu

Su Tasarrufu 
Özelliği

Debi Sınıfı

Tip1

Lavabo,Eviye,Banyo/Duş,
Duş, Bide

Yatay veya düşey

Grup I veya Grup II

Z, A, B veya Sınıfsız 

1/2"

Su tasarrufu olan veya
su tasarrufu olmayan


