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Değerli Daxom Kullanıcısı, 

Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için 

cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen 

talimatlara uyunuz. 

Yetkisiz olarak montaj veya bakım yapılması halinde, cihaz garanti 

kapsamından çıkacaktır. Buna ek olarak üründe meydana gelebilecek 

bir bozukluk veya kazadan firmamız sorumlu olmayacaktır. 

Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi 

koşullarda saklayınız. 

 

1. Şofben montajı yetkili personel tarafından bu kılavuzda belirtilen 

yönergelere göre yapılmalıdır. 

2. Cihazın ilk çalıştırılması Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır, 

cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz. 

3. Cihazın su tesisatı bağlantıları sızdırmaz ve sağlam yapılmalıdır. 

4. Cihaz, modeline göre bu kılavuzda belirtilen gerilim ile çalışabilir. 

Şebeke geriliminin uygun olması sağlanmalıdır. 

5. Şehir şebekesi dışında bir kaynaktan (jenaretör gibi) besleme 

yapıldığında cihazın güvenli çalışabilmesi için gereken şartların 

sağlandığındığından emin olunmalıdır. 

6. Cihaza, bu kılavuzda belirtilen uygun kesitli kablo ile enerji 

sağlanmalıdır. Kaçak akım rölesi ve topraklama bağlantısı 

olmalıdır. 

7. Cihaz nemli ve ıslanabilecek ortamlara montaj edilmemelidir. 

8. Parlayıcı, patlayıcı veya kolay alev alan madde veya eşyalar 

cihazın yanında veya yakınında bulundurulmamalıdır. 

9. Bu montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün tamamlayıcı parçasıdır. 

Gerektiğinde başvurmak için saklayınız. Herhangi bir kayıp veya 

hasar halinde yeni bir kopya için Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. 

10. Bu şofben sadece maksadına uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici; 

yanlış kullanım, kurulum, ayarlama ve bakımdan doğabilecek 

mülke hasar, kişilere veya hayvanlara yönelik yaralanmalarda, 

   1. GÜVENLİK UYARILARI 
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sözleşmede yer alan yahut almayan her tür yükümlülüğü peşinen 

reddeder. 

11. Ambalajı çıkardıktan sonra, içeriğin iyi durumda ve eksiksiz 

olduğundan emin olun. Aksi halde, cihazınızı satın aldığınız satıcı 

ile irtibata geçiniz. 

12. Tüm ambalaj atıklarını insan ve çevre sağlığına zarar vermeden, 

dikkatlice bertaraf edin. 

13. Su kaçağı olması halinde su besleme kapatılmalıdır ve yetkili 

servisi derhal bilgilendirilmelidir. 

14. Şofben uzunca bir süre kullanılmayacaksa aşağıdaki işlemleri 

yerine getirmesi önerilir: 

 Cihazın elektrik anahtarını kapatın 

 Cihaz su giriş vanasını kapatın 

 Donmayı önlemek için şebeke sıcak su devresini tahliye edin 

15. Şofben çocuklar veya yardımcısı olmayan engelli kişiler tarafından 

kullanılmamalıdır. 

16. Cihaz kaynaklı duman veya yanık kokusu hissedilmesi halinde 

cihazın elektrik anahtarını kapatın ve Yetkili Servis ile irtibata geçin. 

17. Islak elle veya cihazın dışı ıslakken cihaza dokunmayın. 

18. Cihazın temizliği için deterjan, tiner gibi kimyasal 

maddeler kullanmayınız. Cihazın dış temizliğini hafif 

nemli bir bez ile cihazın elektrik anahtarını kapatarak 

yapabilirsiniz. 

19. Sıcak su musluğunu ilk açtığınızda kaynar su gelebilir, 

kullanmadan önce su sıcaklığı kontrol edilmelidir. 

20. Şofbenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım 

ömrü 10 yıldır. 

 

1. Su sıcaklığını ihtiyacınıza göre soğuk su ile ılıştırmaya gerek 

kalmayacak dereceye ayarlamanız tasarruf sağlar. 

2. Suyu bilinçli kullanın. Bilinçli su kullanımı tasarrufu artırır. 

   2. TASARRUFLU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER 
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Teknik Özellikler 

Model 
Güç  

(kW) 

Boyutlar 

Y*G*D (mm) 

Ağırlık 

(Kg) 

Δt=25 oC Sıcak 

Su Miktarı (l/dk) 

3~380 V 50 Hz 

UKDAX-10KST 10 

410*270*106 

5,4 5,8 

UKDAX-12KST 12 5,4 6,9 

UKDAX-16KST 16 6,7 9,2 

UKDAX-18KST 18 8,2 10,4 

UKDAX-20KST 20 8,2 11,5 

UKDAX-24KST 24 8,2 13,8 

1~220 V 50 Hz 

UKDAX-10KSM 10 

410*270*106 

5,4 5,8 

UKDAX-12KSM 12 5,4 6,9 

UKDAX-16KSM 16 6,7 9,2 

 

 

Genel Teknik Özellikler 

Min.Çalışma Basıncı bar 0,3 

Max.Çalışma Basıncı bar 6 

Min.Ayar Sıcaklığı oC 35 

Max.Ayar Sıcaklığı oC 55 

Bağlantılar inch ½ 

 

 

   3. TEKNİK BİLGİLER 



5 
 

 

  Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 

 

 

 
Bakım veya onarım hallerinde şofbene erişebilmek için kurulumda 

öngörülen minimum mesafelere uyunuz. 

Doğru cihaz konumlaması için: 

 Bir ocak ya da benzeri pişirme cihazları üzerine montaj edilmemelidir 

 Şofbenin kurulu olduğu odada yanıcı ürün bırakmayın 

 Sıcaklığa duyarlı duvarlar (örneğin, ahşap duvarlar) düzgün 

yalıtım ile korunmalıdır. 

 Kurulumdan önce, cihazın çalışmasını bozabilecek herhangi bir 

   4. ŞOFBEN MONTAJI 

   4.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları 
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kalıntıyı ortadan kaldırmak için bütün sistem borularını dikkatlice 

yıkayın. Cihaz su girişinde yerleşik 6 bar emniyet ventili vardır. Su 

basıncının 6 barı aşmadığından emin olun. Şüphe duyuyorsanız, 

bir basınç azaltıcı montajı yaptırınız. 

 Şofbenin monte edildiği ortam bakım veya onarım esnasında bloke 

edici, engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın 

çevresinde bakım veya onarım için yeterli boşluk bulunmalıdır. 

 Şofbenin elektrik bağlantısı uygun kablo, sigorta ve kaçak akım 

rölesi ile yapılmalı ve topraklama mutlaka olmalıdır. 

 Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek 

kadar mukavim olmalıdır. 
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Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen yere yandaki şekilde 

belirtilen ölçülerde montaj deliklerini deliniz. Deliklere uygun dübelleri 

ve vidaları sabitleyiniz. Aşağıdaki şekle göre şofbeni sabitlediğiniz 

vidalara yukarıdan aşağıya doğru takınız. Vida başlarının askı sacının 

yuvasına oturduğundan ve yuvasından çıkmadığından emin olunuz.  

 

Su tesisatı bağlantıları tercihen esnek bağlantı elemanı ile sızdırmaz 

bir şekilde yapılmalıdır. Cihaz girişinde esnek bağlantı elemanından 

önce kesme vanası mutlaka olmalıdır.  

Elektrik tesisatı şofben kapasitesine ve kablo uzunluğuna göre 

belirlenen uygun kesitli kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel 

tarafından yapılmalıdır. Şofben elektriğini tümüyle kesebilecek uygun 

özellikli ve amper değerine sahip kaçak akım rölesi ve sigorta 

bulunmalı, sigorta cihazın yakınında olmalıdır. Şofben topraklaması 

mutlaka yapılmalıdır. Şofben montajı yapıldığı yapıda topraklama 

tesisatı bulunmuyorsa, yeterli ehliyete sahip personel tarafından 

4.2. Şofbenin Duvara Montajı 

   4.2.1. Su Tesisatı Bağlantılarının Yapılması 

   4.2.2. Elektrik Tesisatı Bağlantılarının Yapılması 
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şofben için topraklama hattı çekilmelidir. Topraklama tesisatının çalışır 

durumda olduğu belirli peryodlarla kontrol ettirilmelidir. Sigorta şofben 

yakınında ve şofben kablosunun bağlanabileceği mesafede olmalıdır. 

 Kablo bağlantıları aşırı gergin yapılması kazalara yol açabilir. 

Kabloların şofbene bağlantısı Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. 

Şofben kapasitesi ve kablo uzunluklarına göre hesaplanmış kablo 

kesitleri, kaçak akım rölesi ve sigorta amper değerleri aşağıdaki 

tabloda görülebilir. 

 

Model 

Faz ~ 

Voltaj 

(V) 

Güç  

(kW) 

Çektiği 

Akım 

(A) 

Sigorta ve 

Kaçak Akım 

Rölesi (A) 

Kablo 

Kesiti 

(mm) 

UKDAX- 10KST 3~400 10 3*15,2 3*16 5*2,5 

UKDAX- 12KST 3~400 12 3*18,2 3*20 5*2,5 

UKDAX- 16KST 3~400 16 3*24,3 3*25 5*4 

UKDAX- 18KST 3~400 18 3*27,3 3*32 5*4 

UKDAX- 20KST 3~400 20 3*30,4 3*40 5*6 

UKDAX- 24KST 3~400 24 3*36,4 3*50 5*6 

UKDAX- 10KSM 1~220 10 1*45,5 1*50 3*10 

UKDAX- 12KSM 1~220 12 1*54,6 1*63 3*10 

UKDAX- 16KSM 1~220 16 1*72,8 1*80 3*16 
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Cihazın çalışma durumu ve yapılan ayarlamalar kumanda panelinden 

izlenebilir. Şofben kullanımı için ekranın yanlarında bulunan tuşlardan 

yararlanılır. 

 

 

 

 
Su akış göstergesi 

 

Cihaz çalışma göstergesi 

 

 
Sıcaklık ayar değeri 

 

 

Cihaz çalışma sıcaklığı 

 

 
Ortalama güç ve debi göstergesi 

 

 
Açma / kapama tuşu 

 

 
Güç / debi seçim tuşu 

 

 
Sıcaklık artırma tuşu 

 

 

Sıcaklık azaltma tuşu 

 Yüksek su akış miktarı uyarısı 

  

  Şofbenin ilk çalıştırması mutlaka Yetkili Servis tarafından 

yapılmalıdır. 

 Yetkisiz kişilerin cihaza müdehalesi ile oluşabilecek hasar ve 

kazalardan firmamız sorumlu değildir. 

   5. ŞOFBENİN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI 

   5.1. Kumanda Ekranı ve Tuşlar 

   5.2. Cihazın Çalıştırılması ve Kullanımı 
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Şofben çalıştırılmadan önce mekanik ve elektriksel tüm bağlantıların 

uygun olduğu kontrol edilmelidir. Hatalı bağlantıdan dolayı 

oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir. 

Şofbenin çalıştırılması için aşağıdaki adımlar izleyin. 

Sigorta ve kaçak akım rölesinin elektrik geçişine engel olacak konumda 

olduğundan emin olun. 

Cihazdan çıkan elektrik kablolarını sigortada bulunan bağlantı 

terminalindeki vidaları gevşeterek kablonun iletken kısmının tamamını 

yerleştirin ve kablo tutucu vidayı gevşeklik olmayacak şekilde sıkın. 

Kablonun yerine tam ve sağlam olarak sabitlendiğinden emin olun. 

Diğer kablolar için aynı işlemi tekrarlayarak bağlantıyı tamamlayın. 

Nötr bağlantısı için uygun ölçülü klemens kullanılmalıdır.  

 Kabloları doğru yere bağladığınızdan emin olun. 

 Kablo bağlantılarının gevşek yapılması kazalara sebep olabilir. 

Kaçak akım rölesini ve ardından sigortayı açın. Cihazı açmak için  

tuşuna basınız. Ekran aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

  veya   tuşlarına basarak sıcaklık ayar değiri artırılır veya  azaltılabilir. 

 tuşuna basılarak dakikadaki tüketilen güç veya su miktarı 

görüntülenebilir. 

Sıcak su musluğunu açtığınızda cihazınız çalışmaya başlayacak ve 

ekranda  simgesi gürünecektir. 

Cihazdan geçen su miktarı maksimum değeri aşması durumunda   

ekranda    yazısı görünecektir. Bu durumda su akış miktarını 

şofben giriş vanasını kısarak azaltın. 
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Kısa süreli bulunmama durumlarında  tuşuna basarak cihazın 

kapanmasını sağlayın. Böylelikle (elektrik beslemesini etkin halde 

bırakarak) donma koruma sistemi aktif halde kalacaktır. 

 

Cihazı uzun bir süre çalıştırmayacaksanız  tuşunu bastıktan sonra 

cihaz sigortasını kapatın. Bu durumda cihaz donma koruması 

çalışmayacağı için donma riskine karşı sistemdeki suyu boşaltın. 

 

 

 

 

 

 

   5.3. Cihazın Kapatılması 

   5.3.1. Geçici Kapatma 

   5.3.2. Uzun Süreli Kapatma 

   6. ELEKTRİK ŞEMASI 
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Ürünün garanti süresi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve üretim 

hatalarına karşı kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım 

sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış sonrası hizmetler 

departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve 

bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak 

olan arıza ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. ONARIM VE SERVİS 
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Problem Problem Nedeni Çözüm Yolu 

Cihaz içinden 
su geliyor 

Su basıncı 6 bar’ın üzerinde  Su basıncını kontrol ediniz 

Cihaz içinde su sızın var 
Cihazın enerjisini keserek Yetkili 
Servisi arayınız 

Cihaz sıcak su 
vermiyor 

*Cihaza enerji gelmiyor yada 
cihaz kapalı  

Sigortayı kontrol ediniz 

Cihazın açık olup olmadığını 
kontrol ediniz 

Elektrik olup olmadığını kontrol 
ediniz 

Elektrik bağlantılarını kontrol 
ediniz 

**Su akış miktarı minimum 
değerin altında 

Su akışını artırınız 

* ve ** dışındaki durumlar  Yetkili Servisi arayınız 

Su sıcaklığı 
düşük 

Ayar sıcaklığı düşük 
Cihaz sıcaklık ayarını kontrol 
ediniz.  

Yüksek su akış miktarı Su akışını azaltınız 

Tesisata başka paralel cihaz 
bağlantısı var 

Paralel bağlantı olup olmadığını 
kontrol ediniz 

Düşük voltaj gelmesi Cihaz voltajını kontrol ediniz 

Faz arızası (Trifaze cihazlar 
için) 

Cihaz fazlarını kontrol ediniz 

Su sıcaklığı 
yüksek 

Ayar sıcaklığı yüksek  
Cihaz sıcaklık ayarını kontrol 
ediniz 

Elektriksel arıza Yetkili Servisi arayınız 

Cihaz ekran 
ışıkları 
yanmıyor 

* Cihaz bekleme konumunda 
Su akışı başladığında cihaz 
otomatik devreye girer 

** Cihaz kapalı konumda 
Cihazın açık olup olmadığını 
kontrol ediniz 

*** Cihaza enerji gelmiyor 

Cihaza enerji gelip gelmediğini 
kontrol ediniz 

Sigortayı kontrol ediniz 

* , ** , *** durumlar haricinde Yekili Servisi arayınız 

Su akışı 
yetersiz  

Su giriş pislik tutucu tıkalı Pislik tutucuyu temizleyiniz 

Tesisat boruları tıkalı. Tesisat borularını kontrol ediniz 

E1 arızası 
Çıkış su sıcaklığı 67 oC üstünde 

Suyu kapatıp bir süre sonar 
tekrar açınız 

Cihaz NTC arızası Yetkili Servisi arayınız 

E3 arızası Sıcaklık sensörü arızası Yetkili Servisi arayınız 

   8. ARIZA BULMA - GİDERME TABLOSU 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 
Ümraniye - İstanbul 
Tel. :  +90 216 369 85 36-37 
Fax :  +90 216 385 95 45 
E-Mail  :  info@daxom.com 

 
Yetkili Servisler: www.daxom.com 
 
Merkez Servis : 
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 
Ümraniye - İstanbul 
Tel. :  +90 216 360 71 21-22 
Fax :  +90 216 360 72 25 
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