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WaterBlock
ווטרבלוק - שסתום בטיחות למניעת הצפות

years
Your Water, Our solution

אנו לרשותך בכל שאלה 
בטלפון: 1-800-686-686

www.aquatech.co.il

ועוד.  אביזר חיוני למניעת הצפה ממכשירים המחוברים למים כגון מדיחי כלים, מכונות כביסה 
השסתום מודד את כמות המים העוברת דרכו, ונסגר כאשר כמות זו עוברת ערך שנקבע מראש. 

השסתום פועל ללא חשמל, באמצעות זרימת המים בלבד וכולל מנגנון אל־חוזר.

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair, Inc. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners.  
Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
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EV9503-00   DE13

SPECIFICATIONS

ELTEK™ WATER BLOCK
DISTRIBUTED BY PENTAIR®

Dimensions
3/4" threaded female connection 
(North America GHT / Europe BSP)

3/4" threaded male connection 
(North America GHT / Europe BSP)

Pressure Requirements
10 - 125 PSI (0.7 - 8.6 bar)

Ambient Temperature 
35 - 140°F (2 - 60°C) 

Fluid Temperature 
35 - 158°F (2 - 70°C) 

Flow Rate
0.53 - 7.9 GPM (2 - 30 Lpm)

Resistance to Bursting
725.19 PSI at 77˚F (>50 bar at 25˚C)

Related Lifespan
> 79,000 gal (300,000 L)

Electrical Connection
None required

WARRANTY

Eltek warrants that the WATER BLOCK device will be free of defects in materials 
and workmanship for a period of ninety (90) days from proof of purchase. If a device 
malfunctions, it must be returned to Eltek for evaluation. If the unit is found to be 
defective, it will be replaced at no charge. Eltek’s warranty does not apply to defects 
resulting from any action of the purchaser, including but not limited to mishandling, 
improper adjustment or installation, operation outside recommended design limits, 
improper repair or maintenance or unauthorized modification. This WARRANTY is VOID 
if the device shows evidence of having been tampered with or shows evidence of being 
damaged by the purchaser in any way.

Contact Pentair Everpure Technical Service.
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(11,5 Threads for inch)

15.5

Water Block: EV9503-00

Optional Water Block  
External Rest Device: EV9503-20

GHT Adaptor: EV3138-61
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תכולת האריזה

הוראות הפעלה

יש להתקין את השסתום בין הברז וצינור אספקת המים 
של המכשיר. )איור 2(. יש לסובב את החוגה )P( נגד כיוון 
לנקודה  עד  המצורף  הפלסטיק  מפתח  בעזרת  השעון 
הרצויה. בחיבור למכונות כביסה יש לכוון את החוגה ל-8 

ובחיבור למדיח כלים יש לכוון את החוגה ל-4 )איור 1(.
שימו לב

יש לכוון את השסתום בהתאמה למכשיר אליו הוא מחובר. 
כל צעד בחוגה שווה כ-5 ליטר מים. כאשר מחברים את 
לשטוף  מומלץ  לשתיה,  המיועד  מים  למקור  השסתום 
את השסתום ולאפשר מעבר של כ-10 ליטר מים בתוך 
השסתום לפני חיבורו כדי לשטוף לכלוך שעלול להצטבר 

במהלך אחסון המוצר.

התקנה

יש להתקין את השסתום במאונך ולמלא אחר הוראות אלו בקפידה:

	 . )E( הכנס את המסנן ,)"הברג/י ידנית את השסתום אל ברז בעל הברגה מתאימה )3/4
2( השסתום לא יפעל בצורה תקינה אם המסנן לא  כשצידו הקמור פונה מעלה )איור 
הוכנס בצורה נכונה. אם יש צורך להשתמש במפתח ברגים יש להשתמש בו עם החלק 

 .)A( המתומן
)או של לחצן השחרור . 	 )C( אל החלק התחתון של השסתום  הברג/י את צינור ההזנה 

במידה ויש(. אם קיים פילטר בצינור ההזנה יש להחליפו בגומיה שטוחה )F(. אם יש צורך 
להשתמש במפתח ברגים לצורך חיזוק או שחרור הצינור יש להפעיל כוח בהתאם גם 

בחלק המתומן )B( שעל השסתום כדי להחזיק את השסתום במקום.

במקרה של זרימת מים מעבר לכמות שהוגדרה בעזרת החוגה )P(, השסתום ייסגר וימנע מעבר 
מים דרכו.

כדי לפתוח את השסתום, סגור את הברז ובצע את הפעולות הנדרשות לתיקון הנזילה.
אם קיים לחצן שחרור - לחץ עליו לשחרור השסתום מנעילה.

אם לא קיים לחצן שחרור - הוצא את צינור ההזנה )C( מהשסתום ולחץ על הבוכנה הצבעונית 
)H( הנמצאת בתוך החלק התחתון של השסתום. )איור 1(.

אם יש קושי ללחוץ על הבוכנה בגלל לחץ גבוה שנוצר בתוך השסתום, שחרר מעט את השסתום 
מהברז כד לשחרר את הלחץ. לאחר מכן יהיה אפשר ללחוץ על הבוכנה.

לחיבור מחדש, מלא אחר ההוראות בפרק ההתקנה.

שימו לב
כדי להימנע מנזקי קפיאה, על טמפרטורת הסביבה להיות מעל 2 מעלות. אם השסתום מחובר 
נישא  לא  אנו  לחודש בעזרת מסיר אבנית.  לנקות את השסתום אחת  יש  למקור מים קשים, 
נכון במוצר שלא לפי הוראות אלו או בעקבות  נזק שיגרם בעקבות שימוש לא  באחריות לכל 

שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד.

תחזוקה

יש להוציא את הפילטר )E( ולנקות אותו מידי פעם וכן להחליף את הגומייה )F( )תלוי בתכיפות 
השימוש ובאיכות המים( 

נתונים טכניים

שסתום ווטרבלוק

מפתח פלסטיק

לחצן שחרור*

* אופציונאלי

איור 2

איור 1
2-60°Cטמפרטורת סביבה

2-70°Cטמפרטורת מים

)MPa )0.2 - 10 Bar 1 - 0.02לחץ עבודה

30 - 2 ליטר/דקהספיקה

MPa @ 25°C 5לחץ פריצה

כ-300,000 ליטראורך חיים


