
Daxom 
Yoğuşmalı Hermetik Şofben

Endüstriyel Tip TS 615 EN 26



REMOTE CONTROLLER

Yoğuşmalı Hermetik Şofben

Daxom 33 lt (UKDAX -33BT) / 20 lt (UKDAX-20BT)

Model

Gaz Giriş 
Basıncı

Su Debisi (∆t=25°C)

Max. Su Basıncı

Net Ağırlık

Sıcak Su

Atık Gaz Kanalı

Fan Gücü

Anma Gücü P

Min. Su Basıncı

Elektrik Bağlantısı

Ölçüler

Soğuk Su

Gaz

Taze Hava Kanalı

lt/dk 

bar

kg

W

kW

bar

V/Hz

mm

UKDAX-33BT

20

33

10

29

3/4

88

60,5

0,3

220-240 AC / 50 / IP 44

700x450x220

3/4

3/4

Teknik Özellikler

Bağlantılar

100

100

30

mbar

mbar

NG

LPG

Baca Uzunluğu 4m

mm

mm

 inch

 inch

 inch

UKDAX-20BT

20

23

1/2

60

37,8

645x400x200

1/2

100

60

Max. Ayar Sıcaklığı

Min. Ayar Sıcaklığı

°C

°C

70

37

1 - Su sıcaklığı ayar butonu (sıcaklığı azaltma)
2 - Su sıcaklığı ayar butonu (sıcaklığı artırma)
3 - Uzaktan kontrol önceliği seçim butonu
4 - Cihaz açma kapama butonu
5 - Uzaktan kontrol durumu göstergesi  
6 - Ekran (sıcaklık ve hata kodları izlenebilir)
7 - Cihaz çalışma durumu göstergesi

1 2 4

5 6 7

3

Cami, okul, hastane, otel, yurt, 
kuaför, güzellik salonu,  restaurant, 
cafe, bar, yemek imalathanesi, spor 
salonu, stadyum, kamp, depo, kuru 
temizleme istasyonu, fabrika, 
çiftlik, apartman, villa,  oto kuaför 
gibi sıcak suyun yüksek miktarda 
g e r e k l i  o l d u ğ u  h e r  y e r d e  
kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

TASARRUF
Üstün yoğuşma teknolojisi ile 
standart gaz yakıtlı şofbenlere 
oranla %25 oranında daha verimli 
çalışarak enerji tasarrufu sağlar. 
Ayrıca sıcak su ihtiyacı için harici 
eşanjör, boyler veya akümülasyon 
tankı kullanılması durumunda 
oluşan ısı kayıpları yakıt 
tüketimini arttırmaktadır. Bu 
durum yüksek kapasiteli DAXOM 
yoğuşmalı şofbende ortadan 
kaldırıldığı için ekstra  tasarruf 
sağlanır.

KONFOR
İstenilen su sıcaklığını, su 
giriş/çıkış sensörleri ile sürekli 
ölçüm yaparak, hassas gaz debisi 
kontrolü ve motorlu üç yollu 
vanası ile sabit ve sürekli olarak 
vererek konfor sağlar.

KASKAD KURULUM
Kaskad kurulum özelliği ile yüksek 
miktardaki sıcak su ihtiyacını 
maksimum konfor ve tasarruf,  
minimum kurulum ve işletme 
maliyeti ile en az yer kaplayarak 
sunar.

GENEL ÖZELLİKLER

KOLAY KULLANIM
DAXOM Yoğuşmalı Hermetik 
Şofben e kablolu veya kablosuz 
bağlanabilen kontrol paneli çok 
fonksiyonel ve kolay kullanım 
amaçlı tasarlanmıştır. Tüm 
seçimler kolayca ayarlanabilir ve 
seçilen ayarlar dijital ekranda 
izlenebilir.

'

Yüksek kapasiteli hermetik şofbende yoğuşmalı 

sistem ile %100' e varan verim

Tek cihazda 33 litre/dk veya 20 litre/dk kapasite

Kaskad çalışma özelliği ile daha yüksek kapasite

Düşük NOx emisyonlu brülör

Alev modülasyonlu gaz grubu

Elektronik ateşleme sistemi

Giriş ve çıkış sıcaklık sensörleri ile sabit su sıcaklığı

Hassas sıcaklık kontrolü için entegre motorlu 

üç yollu vana   

Kablolu veya kablosuz bağlantı ile uzaktan 

kontrol imkanı

Kolay kullanılabilir ve fonksiyonel kontrol paneli

Güneş enerjisi sistemi ile birlikte çalışabilme

Yüksek sıcaklık koruması

Donma koruma

Arıza tespit sitemi

Düşük su basıncında sorunsuz çalışma

6 farklı emniyet sistemi

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği

2 yıl garanti

Türkiye çapında yaygın servis ağı

Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi No:74

34702  -  ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (0216) 369 85 36 - 360 23 40 - 360 71 21

www.daxom.com.tr

Isı Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde 

yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 


