
מערכת אוטונומית
למניעת נזקי הצפות מים

מדריך למתקין

CLM ALL IN ONETM

תודה שרכשת את מערכת
Triple+ CLM ALL IN ONE  

אנא עקוב אחר השלבים המוצגים
במדריך זה
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סגור

כיוון השיחרור

פתוח

מפעיל המים המופעל באמצעות סוללות והוא
מותקן על ברז כדורי ISO5211 על קו המים הראשי. 

האספקת המים מופסקת אוטומטית ובכל פעם 
שמתגלה שזרימה קבועה של 30  דקות רצופה. 

ניתן לסגור ולפתוח את הברז הראשי באופן ידני על 
ידי לחיצה על הלחצן הכתום         בחלקו העליון של 

המפעיל למשך 4 שניות.

במקרים בהם נדרשת הפעלה ידנית של הברז, 
ניתן להשתמש בעזרת מפתח החירום     .

זו עלינו לשחרר תחילה  על מנת לבצע פעולה 
המפעיל  את  הנועלת  האבטחה   ניצרת  את 
משיכה  כדי  תוך  אותו,  לפרק  ואז  לצוואר 
הצוואר.  את  לחשוף  כדי  מעלה  כלפי  בזהירות 
של  העליון  בחלקו  יוכנס  החירום  מפתח 
לשם  המתוכנן  הפתוח  לחריץ  ויחדור  הצוואר, 
נוכל  ן  הנכו במקום  נמצא  המפתח  כאשר  כך. 

לסגור או לפתוח את הברז על ידי סיבובו.

פתיחה וסגירה של המפעיל
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פתיחה וסגירת חירום של המפעיל

1
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פעולות המערכת
Triple + CLM ™ All In One היא מערכת אוטונומית 
המספקת הגנה למניעת בזבוז ונזקי מים, המערכת 
מאתרת ומונעת נזקים הנגרמים עקב זרימת מים חריגה.
24/7 -Triple + CLM ™ All מופעלת In- One

מגלה  שהמערכת  בזמן  בחוץ.  או  בבית  כשאתה 
, בעיות  צינור  זרימת מים חריגה הנגרמת מפיצוץ 
דליפה  או  פתוח,  נותר  ברז  כאשר  אינסטלציה, 
אוטומטית  בפעולה  סוגרת  המערכת  בשירותים. 
המים  את  שמוביל  הראשי  ברז  את  ואוטונומית 

בתוך הנכס. 

ניתן לשדרג את המערכת
למערכת מבוססת ענן

לפרטים נוספים והזמנה
072-2211370

w w w . t r i p l e p l u s . i o
למידע נוסף או תמיכה טכנית בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:
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*לביצוע השלבים הנכונים בהרכבת המערכת אנא 
בדוק אם יש ברשותך את הרכיבים וכלי העבודה 
(1) בעמוד  המפורט  עפ"י  להתקנה  המתאימים 

לפתוח חזרה את הברז הראשי של המים

 הגנה מלאה בבית
למניעת נזקי מים והצפות



מפתח ברגים 8 מ"מ
מברג פיליפס 1-80

 רכיבי המערכת:
X 1 מד זרימה "1

X 1 מפעיל 
X 1 ברז כדורי "1 

X 1 "צוואר" חיבור בסיס 
X 1 גליל פלסטיק "אוחז ציר הברז"

X 2 ברגי ראש משושה 8 מ"מ
X 2 אומים 8 מ"מ

X 2 דיסקיות מתכת לנעילה
CR123A סוללות  X 4

X 1 מפתח חירום 

רכיבי המערכת בערקה

כלים הנדרשים להתקנת המערכת
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האפשר  ככל  קרוב  המערכת  את  להתקין  יש 
חריגה  זרימה  לזהות  מנת  על  המים       למונה 

בכל חלקי הצנרת בנכס. 
חשוב: התקן את מד הזרימה      תוך תשומת לב 
מד  על  מצויין  הזרימה  כיוון  הזרימה.  לכיוון 

הזרימה. לאחריו התקן את הברז הכדורי     .

ון הזרימה ו כי

ציר הנעילה של הברז הכדורי
ציר  נמצא  הכדורי  הברז  של  העליון  בחלק 
הסגירה של הברז, כוונן את חריץ הציר באותו 
כיוון של זרימת המים בעזרת מפתח 10מ"מ. 

לא נכון נכון

במצב זה הברז פתוח

1234

הכנסת סוללות במפעיל

סדר התקנת המערכת

הסר את עטיפת הניילון 
מהסוללות. בעזרת מברג 

פיליפס, פתח את תא הסוללות 
המצוי בתחתית המפעיל.

שים לב לכיוון הנכון בהכנסתם
לתא. סגור חזרה את התא 

בעזרת המברג פיליפס.

על ציר הסגירה של הברז התקן את גליל 
הפלסטיק ”אוחז ציר הברז“ שבקצהו התחתון 

צורת כוכב      , ובחלקו העליון חריץ                     
יש לוודא כי הכיוון זהה לכיוון ציר הברז.

וסגירתו  הסוללות  תא  של  המכסה  החזרת 
בעזרת הבורג המרכזי יגרום להפעלת המפעיל, 
יתחיל  המרכזי  והציר  להבהב   יתחיל  ירוק  אור 
להסתובב עד עצירתו בכיוון זרימת המים במצב 

פתוח.

התקן את צוואר 
מעל         "אוחז ציר הברז". בסיסו 

יותאם לבסיס הברז הכדורי  בעזרת 
2 הברגים,  דיסקית נעילה והאום . 

ראשי הברגים מושקעים במסגרת   , הניחו את דיסקיות 
בעזרת  האומים  את  וסגרו  הבורג  בתחתית  הנעילה 

מפתח ברגים 8 מ"מ עד להתאמה הדוקה.
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את  וחבר  השחור    המכסה  את  בהברגה  פתח 
מחבר מד הזרימה למקומו.

הדק היטב את המחבר בהברגה.
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שחרר את הניצרה 
מהלך קטן לאחור.מקם את 

המפעיל על הצוור והדק.
סגור את הנצרה        על ידי 
לחיצה פנימה. יש לוודא כי 

הנצרה נכנסת לכל המהלך 
למקומה והמפעיל ננעל על 
הצוור       . לאחר נעילה לא 

ניתן לשלוף את המפעיל.
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כיוון זרימת המים

ציר ברז הכדורי
חיבור מד זרימה למפעיל

הרכבת המפעיל
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סגור את ברז כניסת המים הראשי 

לאחר התקנת מד הזרימה והברז הכדורי פתח את 
ברז המים ובדוק כי אין נזילות בחיבורים! 

כעת אנו מוכנים להרכיב את המפעיל על הצוואר
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