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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 yapılmalıdır. Lütfen yetkili gaz 

idaresi tarafında yetkilendirilmiş(EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vs) yetkili 

satıcılarımız ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz 

2. LPG gazı kullanmanız halinde şofbeninizi toprak seviyesinin altında kalan 

yerlere monte etmeyiniz. 

3. Şofbeninizin kullanacağınız gaz tipine uygun olup olmadığını mutlaka 

kontrol ediniz. 

4. Hortum bağlantılarını güvenli bir şekilde yapınız. 

5. Şofben temiz hava/atık gaz bacasının havalandırma boşlukları, aydınlık 

vs. gibi ortamlara monte edilmemesine dikkat ediniz. Bu konuda yetkili 

servis veya firmalara danışınız. 

6. Cihaz 220-240Volt gerilim ile çalışmaktadır. Şebeke geriliminin 220-240 

Volt olmasını sağlayınız. 

7. Şofbeniniz yoğuşmalı hermetik olduğundan normal baca bağlantısına 

sahip değildir. Bu nedenle  taze hava/atık gaz boru sisteminin 

kullanılması zorunludur. Normal bacalara kesinlikle bağlamayınız. 

8. Şofben çalıştırılmadan önce yoğuşma suyu toplama kabı su ile 

doldurulmalıdır. Yoğuşma toplama kabı doldurulmadan cihaz kesinlikle 

çalıştırılmamalıdır. 

9. Şofbenin Sanayi Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır.  

 

Güvenlik Uyarıları 
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Dijital sabit su sıcaklığı ayarlama özelliği sayesinde su sıcaklığı ayarladığınız 

derecede sabit kalır. 

Yakıt tasarrufu cihazınız istenilen sabit su sıcaklığında çalışabildiği için düşük 

su sıcaklıklarında yakıt sarfiyatı azalmaktadır. 

Otomatik su kontrollü açma/kapama sistemi ile su valfı açıldığında şofben 

otomatik olarak yanacak ve sıcak su akışı sağlanacaktır. Su valfı 

kapatıldığında sıcak su çıkışı duracak ve alev otomatik olarak sönecektir.  

Düşük basınçlı su ile çalışabilme özelliği sayesinde yüksek apartman 

dairelerinde oluşan düşük su basıncı probleminden etkilenmez. 3 mSS 

Sıcaklık kontrol ayar butonları kullanıcıların arzu ettikleri farklı su sıcaklığını 

elde etmelerini kolaylaştırmaktadır. 

Yüksek basınç emniyet sistemi ile su basıncı gereğinden yüksek olduğunda 

güvenlik valfı devreye girerek fazlalık suyu dışarı tahliye edecektir. 

Yüksek sıcaklık emniyet sistemi ile suyun gereğinden fazla ısınması halinde 

gaz otomatik olarak kesilecek ve şofbenin zarar görmesi engellenecektir. 

Şofben içerisindeki tutuşma öncesi üfleme (hava fanı tutuşmadan 2~4 saniye 

önce hava üfler.) ve servis sonrası üfleme ( hava fanı su kesildikten ve alev 

söndükten sonra 10 saniye boyunca hava üflemeyi sürdürür.)  özellikleri ile 

cihaz içindeki gazlar egzost edilir. 

Yanma sisteminin emniyetli ve güvenilir tasarımı sayesinde, hava yanmayı 

sağlamak amacıyla ortam dışından fan ile alınır ve yanma sonrası tekrar 

dışarı verilir. 

Sürekli elektronik tutuşturma sistemi ile tutuşturmada %100’lük bir başarı elde 

edilir. 

Cihaz çok amaçlı emniyet sistemi ile donatılmıştır. Güç kesintisi, fan arızası, 

atık gaz borusunun tıkanması veya güçlü ters rüzgar esintilerinde şofbene 

tekrar güç verilse dahi şofben gazı otomatik olarak kesecek ve otomatik 

tutuşturma sistemini devre dışı bırakacaktır. Bu durumda şofbenin yeniden 

çalıştırılması gerekecektir. 

LCD ekran ve uyarı ışıkları ile su sıcaklığı set değerini ve cihazın çalışma 

durumunu izleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ŞOFBENİNİZİN ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ 
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2. ŞOFBENİNİZİN KONFİGÜRASYONU 
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Ürün Adı Ani Su Isıtıcı Gazlı Şofben 

Model UKDAX-20BT UKDAX-33BT 

Montaj Tipi Bina İçi Duvar Montajı 

Baca Tipi 
Doğrudan Havalandırma / Kapalı 

Yanma 

Boyutlar (mm) 

En 400 450 

Boy 200 220 

Yükseklik 645 729 

Ağırlık (Kg) 23 29 

Ateşleme Direk Ateşleme 

Gaz Kontrol Metodu Modülasyon 

Bağlantı 

Ölçüleri 

Gaz Girişi (“) 3/4 

Su Girişi (“) 1/2 3/4 

Sıcak Su Çıkışı (“) 1/2 3/4 

Gaz Tüketimi 
LPG kW (kg/h) 37,8 (2,71) 60,5 (4,33) 

NG Kw (kcal/h) 37.8 (32,508) 60.5 (52,030) 

 

Verimlilik (%) 

LPG 93,8 95,8 

NG 93,8 95,8 

Min. Çalışma Basıncı (Bar) 0,3 

Max. Çalışma Basıncı (Bar) 10 

Elektrik Bağlantısı (V / Hz) 220 / 50 

Güç Tüketimi (W) 60 88 

Baca Ölçüsü 

(mm) 

Temiz Hava 60 100 

Atık Gaz 100 100 

Max. Sıcak Su 

Kapasitesi 

(lt/dak.) 

ΔT 25oC 20.0 33.0 

ΔT 40oC 12.5 20.0 

 

 

 

 

3. TEKNİK BİLGİLER 
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Uyarı: Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen yetkili 

gaz idaresi (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vb) tarafından yetkilendirilmiş 

taahhüt firmaları ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz. 

 

 
Atık gaz borusu binanın genel bacasına veya havalandırma boşluğuna monte 

edilmemelidir. Atık gaz borusunun mutlaka bina dışına çıkışı olmalı ve 

egzozun bina dışındaki açık kısmından itibaren en az 500 mm boşluk 

olmalıdır. Hava giriş borusunun açık ucu monte edildiği duvardan en az 100 

mm uzakta olmalıdır. 

Cihaz veya baca içinde yoğuşan suyun cihaza bağlı yoğuşma hortumundan 

tahliye edilebilmesi için, atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak şekilde 

uç kısmı yukarıya eğimli yerleştirilmelidir.  

Cihaz çalıştırılmadan önce yoğuşma suyu toplama kabı su ile doldurulmalıdır. 

Atık gaz borusuna yönelik güçlü rüzgar esintilerinden mümkün olduğunca 

kaçınınız. Geri akış cihazın fonksiyon dışı kalmasına sebep olabilir. 

Şofbenin monte edildiği ortam onarım veya bakım esnasında bloke edici, 

engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın çevresinde tamir ve 

bakım için yeterli boşluk bulunmalıdır. 

Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyalar şofbenden kesinlikle uzak tutulmalıdır. 

Atık gaz borusu gerektiğinde uzatılabilir fakat toplam boru uzunluğu 4 metre’yi 

aşmamalıdır. Uzatma borusu DAXOM tarafından sağlanmalıdır. Uzatma için 

2‘den fazla dirsek kullanılmamalı(orijinal dirsek dahil), borular uygun olarak 

sabitlenmelidir. 

Montaj sonrası duvarda atık gaz borusu için açılan delik yanmaya dayanıklı 

malzeme ile doldurulmalı ve yalıtılmalıdır. 

Şofbenin elektrik bağlantısı topraklamalı olmalı ve 2 amper sigorta 

bulunmalıdır. 

Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek kadar 

mukavim olmalıdır. 

Şofbeninizi güç kaynakları üzerine monte etmeyiniz. 

 

 
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen bir yere şofben ile birlikte 

verilen askı saçı üzerindeki deliklere göre duvara vida deliklerini deliniz ve 

dübelleri çakınız. Ø10 mm çaplı vidaları kullanarak askı saçını duvara 

4. ŞOFBENİNİZİN MONTAJI 

 

4.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları 

 

4.2. Şofbenin Duvara Montajı 
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sabitleyiniz. Gerektiğinde askı saçını duvara sağlam olarak sabitlemek için 

ilave önlemler alınız. 

Aşağıdaki şekilde verilen baca ölçülerine göre 100 mm çaplı (UKDAX-20BT 

modeli için) veya 2 adet 100 mm çaplı (UKDAX-33BT modeli için) baca 

borusu deliğini deliniz. 

Şofbeni duvara sağlam olarak sabitlenmiş askı saçı üzerine şekilde 

gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya doğru geçirerek yerine tam oturtunuz. 

Şofbenin askı saçı üzerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. 

 

 
 

 

 
 Yoğuşmalı şofbenlerde, bu cihaza uygun özellikli baca kullanılmalıdır. Baca 

malzemesi paslanmaz çelik veya baca gazı sıcaklığına dayanıklı plastik 

malzemeden olmalıdır. Taze hava / atık gaz borusunu açıklıkları dışarıda 

kalacak şekilde egzoz için önceden delinmiş deliğe yerleştiriniz. Dirsek 

parçasının ilgili ucu şofben bacasına ve diğer ucu da atık gaz borusuna 

geçecek şekilde monte ediniz. Atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak 

şekilde uç kısmı yukarıya eğimli yerleştirilmelidir. 

4.2.1.  Atık Gaz Borusunun Montajı 
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Cıvatayı şofben üzerindeki montaj halkalarına sokunuz. Cıvatanın üzerindeki 

somunu sıkarak şofbeni sabitleyiniz. Taze hava / atık gaz çıkışı dışa gelecek 

şekilde boruyu daha önceden duvarda açılmış olan deliğe monte ediniz. 

Dirsek parçasını uçları ilgili şofben bacası ve boruya gelecek şekilde 

bağlayınız. 

Duvar üzerinde atık gaz borusu için açılan deliği yanmaya dayanıklı bir 

malzeme ile doldurup yalıtınız. Yalıtımın iyi yapıldığına ve borunun ileriki 

zamanlarda düşmeyeceğine emin olunuz. 

Şofbeni monte ederken herhangi bir kazadan sakınmak için dikkatli olunuz. 

Atık gaz borusunun düşmeyecek şekilde sabitlendiğine emin olunuz. 

4.2.1.a. Atık Gaz Borusunun Üst-Yan Montajı 
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Cihazınızın soğuk su girişini soğuk su şebeke borusuna ½‘’ flex boruyla 

(UKDAX-20BT model için) veya ¾” flex boruyla (UKDAX-33BT model için) 

bağlayınız. Cihaz su girişlerinde giriş çapına uygun pislik tutucu bulunmalıdır. 

Bağlantılarda sızdırmazlığı sağlamak için uygun özellikli conta ve sızdırmazlık 

malzemesi kullanılmalıdır. Şebeke suyu boru hattında gerektiğinde suyu 

kesebilmek amacıyla mutlaka bir vana bulunmalıdır. 

Şofbenin sıcak su çıkışını tesisatınızın sıcak su borusuna ½‘’ flex boruyla 

(UKDAX-20BT model için) veya ¾” flex boruyla (UKDAX-33BT model için) 

bağlayınız. 

Gaz bağlantısında mutlaka TSE li vana ve ¾” flex boru kullanınız, bağlantıda 

kesinlikle teflon kullanmayınız. Gaz giriş vanasından sonra uygun özellikli gaz 

filtresi kullanılmalıdır. 

Yoğuşma suyu bağlantısı kapalı gidere yapılmalıdır. Uygun esnek bağlantı 

hortumumun bir ucu cihaz altındaki yoğuşma giderine sıkıca geçirilmeli diğer 

ucu en yakın kapalı gidere bağlanmalıdır.  

 

4.2.2. Su, Gaz ve Yoğuşma Suyu Bağlantılarının Yapılması 
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Şofbenin  montajını tamamladıktan sonra şofbeni çalıştırmadan önce 

yoğuşma tıkacını su ile doldurulmalıdır. Eğer şofben yoğuşma kabında su 

olmadan çalışır ise baca gazı cihazın bulunduğu ortama girecektir. Yoğuşma 

toplama kabını baca bağlantısından ( şofbenin üstünde) veya şofbenin 

içindeki yardımcı eşanjördeki lastik hotumdan doldurun. Yoğuşma toplama 

kabı yılda bir kez temizlenmelidir. 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.3. Yoğuşma Toplama Kabının Doldurulması 
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Şofbenin ilk çalıştırmasını yetkili servis yapmalıdır. Bunun için bulunduğunuz 

bölgedeki yetkili servis ile irtibata geçiniz. Kullanılan gaz tipinin marka 

plakasında belirtilen tip ile aynı olduğundan emin olunuz. Cihazın tüm 

bağlantılarının doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. 

Şofbeni çalıştırmadan önce aşağıda yapılan açıklamaları sırası ile takip 

ediniz. 

 

 

 

 

5. ŞOFBENİN KULLANIMI 

5.1. Şofbenin Çalıştırılması ve Ayarlanması 
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1- ON / OFF Düğmesine Basınız 

Cihaz aktif hale gelecek ve sıcaklık 

derecesi uzaktan kumanda ekranında 

görünücektir. (Cihaz fabrika 

ayarlarında uzaktan kumanda ile 40 

derece olarak ayarlanmıştır) 

 

 

 

 

 

 

2- İstediğiniz Su Sıcaklığını Ayarlayınız 

“TEMP DOWN”, “TEMP UP” 

düğmelerine basın. (Sıcak su tedarik 

aralığı 37oC~45oC, 47oC, 48oC, 50oC, 

55oC, 60oC, 65oC, 70oC) Her zaman 

kullanımdan önce dereceyi kontrol 

ediniz. Sıcaklık 37oC~45oC arasında 

1oC artar. 50oC~70oC üstünde 

sıcaklıkta kullanmak istenildiğinde 

“UP” düğmesine 5 saniye basınız. Derece değişecektir.  

 

3- Sıcak Suyu Açınız 

Cihaz otomatik ateşleme yaparak 

çalışmaya başlayacak ve sıcak su 

verecektir. 

 

     

 

 

 

4- Sıcak Suyu Kapatınız 

Cihaz otomatik olarak duracaktır. Fan 

bir kaç saniye çalıştıktan sonra 

duracaktır. 
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Evlerde tavsiye edilen sıcaklık max 45 oC, dir. 50 oC üzerindeki sıcak su 

yanığa yol açabilir. 

 

 
Kullanımdan sonra gaz ve suyu kapatınız, ardından şofbeni kapatmak için güç 

kaynağı bağlantısını kesiniz. (Sigorta veya priz yardımı ile) 

 

 
Kullanılan gazın marka plakasında belirtilen gaz tipi ile aynı olduğundan emin 

olunuz. Uygun olmayan tipte gaz kullanımı kazaya neden olabilir. 

Yetkisiz olarak şofbenin onarımı tehlikelidir ve kazalara neden olabilir. 

Kullanım sonrası şofbenin kapalı ve gaz kaynağının kesilmiş olduğundan emin 

olunuz. 

Bağlantı yerlerini gaz sızıntısına karşı düzenli olarak sabun köpüğü ile kontrol 

ediniz. Şofbenin etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olunuz. Muhtemel 

gaz sızıntısına karşı her zaman tedbirli olun ve gaz kokusu ile 

karşılaşıldığında kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın ve acil olarak 

gaz vanalarını kapatınız. Gaz odayı tamamen terk etmeden önce kesinlikle 

oda içerisinde telefon görüşmesi yapmayınız, ışıkları açıp kapatmayınız, 

elektrik prizlerine fiş takmayınız veya prizden fiş çıkartmayınız. Böyle bir 

durumda oluşacak herhangi bir alev veya kıvılcımın yangın veya patlamaya 

sebep olacağını unutmayınız. Boruları kontrol edin, sızıntı olan yerleri tekrar 

monte edin veya yenisi ile değiştiriniz. Borulardan kaynaklanmayan bir gaz 

sızıntısı durumunda servis departmanına veya ilgili gaz idaresi birimine 

danışınız. 

Gaz borularını düzenli olarak kontrol ederek, eskimiş veya çatlak boruları 

acilen değiştiriniz.  

LPG ile çalışan şofbenlerde alevde kararsız bir hal görüldüğünde yüksek bir 

ihtimal ile gaz kontrol sistemi çalışmamaktadır. Şofbeni kullanmayı 

durdurunuz ve yetkili bir teknisyene cihazı incelettirin ve onartınız. Şehir gazı 

veya doğal gaz ile çalışan şofbenlerde kazaya karşı şofbeni durdurunuz.  

 

 
Evden dışarı çıkacağınız zaman şofben ve gazı kesinlikle açık bırakmayınız. 

Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyaları kesinlikle şofbenin yanında 

bulundurmayınız. 

 

5.2.Şofbenin Kapatılması 

 

5.3. Alınması Gereken Önlemler 

 

5.4. Yangın Önlemleri 
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Yeni monte şofbenleri dikkatlice kontrol edin ve kullanıma başlamadan önce 

doğru çalıştığına emin olunuz. 

Alev söndükten sonra yeniden yakmak için 10~20 saniye kadar bekleyiniz. 

Şofben içerisindeki suyu içmeyiniz. 

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ortam sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 

durumlarda şofben içerisinde kalan su donarak cihazınıza zarar verebilir. 

Aşağıdaki bilgileri izleyerek bu durumu engellemeniz mümkündür. 

Donmayı önleme manuel sistem: 

Kışın donma tehlikesi olduğunda, su ısıtıcısının içinin boşaltılması gerekir. 

Bunun için; 

 Gaz girişini kapatınız 

 Su girişini kapatınız 

 Sıcak su musluklarını açınız  

Şofbeninizin donma koruması sayesinde ortam sıcaklığının sıfırın altına 

düştüğü durumlarda dahi içersinde kalan suyun donması önlenebilir. Ancak bu 

korumanın devreye girmesi için kullanmadığınız durumlarda bile şofbenin 

elektrik ve doğalgaz bağlantısını kesmemeniz gerekmektedir. Bu durumda 

şofbeninizin, ortam sıcaklığı belirli bir düzeye düştüğünde otomatik olarak kısa 

bir süre çalışarak suyu ısıtacak ve donmayı önleyecektir. Bu sistemin 

çalışabilmesi için elektrik bağlantısını kesmemeniz ve lcd ekranının ışıklarının 

yanık durumda yani cihazın açık durumda olması gerekir. 

Kullanım sırasında ve kullanımdan kısa süre sonra atık gaz borusuna 

kesinlikle dokunmayınız (Deri yanıklarına karşı). 

Şofbenin arıza yapması durumunda panik yapmayınız ve ısıtıcıyı kullanmayı 

durdurunuz. Gazı ve elektriği kesiniz. Servis departmanı veya yetkili bir 

teknisyene danışınız. 

 

 
Ürünün garanti süresi boyunca 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. 

 

 

 

 

 

6. ONARIM ve SERVİS 

 

5.5. Güvenli Kullanım İçin 
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Arıza Kodları 

 

Arıza 

Kodu 
Arıza Önlem 

A0 Akış kontrol valfi arızası Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A1 
By pass kontrol valfi 

arızası 
Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A2 Fan arızası Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A3  Veri bağlantı arızası Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A4 Yüksek sıcaklık 

Su akışını kontrol edin. Eğer akış 

çok düşük ise su musluğunu 

tamamen açın. Filtreyi temizleyin. 

A5 Eşanjörde yüksek sıcaklık Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A6 Ateşleme arızası 

Gaz valfinin açık olup olmadığını 

kontrol edin.Güç düğmesine 

basıp cihazı kapatın. Sıcak su 

musluğunu açın ardından cihazı 

tekrar açın. Eğer A6 arıza kodu 

yok ise sorun çözülmüştür.   

A7  Gaz valfi arızası Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A8 Alev arızası Bölge servisinizle bağlantı kurun 

A9 Akan su donma önlemi Bölge servisinizle bağlantı kurun 

AA 
Su girişi sıcaklık sensörü 

arızası 
Bölge servisinizle bağlantı kurun 

AB 
Eşanjör sıcaklık sensörü 

arızası 
Bölge servisinizle bağlantı kurun 

AC 
Sıcak su çıkış sensörü 

arızası 
Bölge servisinizle bağlantı kurun 

AD  
Yoğuşma tahliye 

tıkanması 
Bölge servisinizle bağlantı kurun 

AE Baca tıkanması Bölge servisinizle bağlantı kurun 
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İLK ÇALIŞTIRMA 

Cihaz Su akarken ateşleme 
yapmıyor. 

 Sıcak su musluğu min 3 lt/dak. akıyor mu? 

 Sıhhi tesisatı veya boruları kontrol edin. 

 Su Tahliye Valfini kontrol edin.  

Cihaz Ateşleme Yapıyor 
fakat arıza veriyor. 

 Cihazı sıfırlayın ve tekrar deneyin. Gaz 
hattında hava kalmış olabilir. 

 Tesisatı yapan yüknenici firmadan gaz tedarik 
basıncını kontrol etmesini isteyin. 

 Olması gereken güç 230V 50Hz dir. 

SU SICAKLIĞI 

Musluk açıkken sıcak su 
gelmiyor 

 Gaz ve soğuk su valfi açıkmı? 

 Evde sular kesikmi? 

 Sıcak su musluğu açıkmı?(Min 3 lt/dak. akış 
şağlıyor mu?) 

 Gaz saatinden gaz sağlanıyor mu? 

 Tankta yeterli gaz varmı? (LPG) 

 Su tahliye valfinde tıkanıklık var mı? 

 Güç Düğmesi açık mı?  

Muslukarı açınca su 
gelmiyor 

 Sular kesik mi ? 

 Şofbende veya cihaz borularında donma var 
mı?  

Sıcak su doğru ısıda değil.  Sıcak su musluğu yeteri kadar açıkmı? 

Sıcak su musluğunu açtıktan 
sonra suyun sıcaklaşması 
uzun sürüyor.  

 Borulardaki soğuk suyun boşaltılması için 
yeteri kadar zaman veriyormusun? Sıcak su 
tedariği olmadan once borular içinde bulunan 
soğuk suyu boşaltma ihtiyacı hissedebilir. 

Su çok sıcak. 

 Gaz ve soğuk su tedarik valfi açık mı? 

 Su sıcaklığı uygun ayarda mı? 

 Eğer soğuk su derecesi çok yüksek ise, 
derecenin uzaktan kumanda da ayarlanan 
dereceden yüksek olması mümkündür. 

 Eğer çok az miktarda sıcak suya gereksinim 
duyuluyor ise, derecenin uzaktan kumadada 
ayarlanan dereceden yüksek olması 
mümkündür. 

 Eğer soğuk su tedariği güneş enerjisi ön 
ısıtma sisteminden geçiyor ise, dağılan su 
ısısının kumandada ayarlanan ısıdan yüksek 
olması mümkündür. 

Su yeteri kadar sıcak değil 

 Gaz ve soğuksu tedarik valfleri tamamen açık 
mı? 

 Su ısısı doğru ayarlandımı? 

 Eğer talep edilen sıcak su akış oranı yüksek 
ise, teslim sıcaklığının uzaktan kumandada 

7. ARIZA BULMA-GİDERME TABLOSU 
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ayarlanandan düşük olması mümkündür.  

 Cihazdan gelen su miktarını azaltırsanız 
sıcaklık yükselebilir. 

Tek musluk açıldığında su 
soğuk 

 Eğer su akış oranı 3 lt/dak. dan az ise, cihaz 
suyu ısıtmayacaktır.Musluğu daha fazla açın 
veya diğer musluğuda açın. Su sıcaklığı 
yükselecektir. 

Sıcak su ısısının değişmesi  Su filtresini temizleyin. 

SICAK SU MİKTARI 

Musluktan akan sıcak su 
sabit değil   

 Diğer musluklardan da sıcak su temin edildiği 
zaman, akış oranı düşebilir. 

 Tesisattaki su basıncının azalıp çoğalması ve 
diğer tesisat problemleri akan suyun 
sıcaklığında ve akış miktarında değişmelere yol 
açabilir. 

 İlk başta yüksek hacimde sıcak su tahliye 
eden musluklar vardır fakat bir süre sonra 
dengeyi sağlar. 

 Azalan sıcaklığı dengede tutmak için şofben 
az miktar su akıtarak su miktarını sınırlandırır 
fakat daha sonra artış gösterir.  

Sıcak su miktarı az veya 
çok. 

 Sıcak suyun aynı anda bir kaç muslukta 
kullanılmasından kaynaklanır. 

Su miktarı zamanla azalıyor.  Su tahliye vanasında tıkanıklık varmı? 

UZAKTAN KUMANDA 

Güç düğmesindeki ışık 
yanmıyor. 

 Güç arızası varmı? 

 Güç bağlantısı düzgün yapıldımı? 

 Tüm elektrik bağlantılarını ve uzaktan 
kumanda kablolarını control edin. 

 Sigortaları control edin. 

 ON/OFF düğmesinin pozisyonunu kontrol 
edin.  

DİĞER 

Şofbende çalışma esnasında 
yanma duruyor. 

 Gaz ve soğuk su tedarik valfleri açıkmı? 

 Şofbende soğuk su akışı varmı? 

 Sıcak su musluğu açıkmı? 

 Cihaza kadar gaz geliyor mu? 

 Tankta yeterli gaz varmı? (LPG kullanımı için) 

Baca deliğinden beyaz 
duman geliyor. 

 Bu durum normaldir. Beyaz duman baca 
gazından yoğunlaşan su buharıdır.   

Sıcak suda hava kabarcıkları 
var.  

 Bunun zararı yoktur. Küçük hava kabarcıkları 
suyun ısınıp ardından basınç boşalmasıdır. 

Tahliye tapasından su akıyor 

 Şofben yüksek su basıncının altında ise  (10 
Bar üstü)  güvenlik için basınç düşürücüden su 
akar. Böylelikle şofben yüksek basınçtan dolayı 
zarar görmez.    
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Dear Daxom User, 

In order to perform device’s function properly and for your safety follow the 

instructions mentioned in the user manual of the device during the mounting 

and the usage of the device. 

In case of an unauthorized mounting and maintenance, the device will be void 

from warranty cover. In addition to that, our company will not be responsible 

from failure or an accident that may occur in the device.  

Please keep this user manual in good conditions for future reference. 

 

 
1. The mounting of the water heater should be performed by an authorized 

person. Please contact with our authorized dealers who are powered by the 

authorized gas administration (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, etc). Do not 

attempt to operate the device by yourself. 

2. In case of you use LPG gas, do not mount your water heater in places 

below the ground level.  

3. Check whether your water heater conforms to the gas type you will use or 

not.  

4. Perform the hose connection in a safe way.  

5. Be careful not to mount the pipe of water heater to the environments such 

as  ventilation spaces of , lightning and etc.  Consult with the authorized 

service or the companies about this matter.  

6. The device operates with 220-240Volt voltage.  Ensure the network voltage 

is 220-240 Volts. 

7. Your water heater has no regular pipe connection since it is a hermetic one.  

Therefore it is mandatory to use the system of fresh air/waste gas pipe 

supplied with the device. Never connect it to the regular chimneys.  

8.  Before water heater is operated, condensing water sump case must be 

filled with water. The heater should not be operated before condensing sump 

case is filled.   

9. The life time of the water heater which is determined by department of 

industry is 10 years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Warnings 
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Thanks to its feature of digital constant water setting, the water temperature 

will remain constant in the degree you set. 

The fuel efficiency is  reduced in low water temperature as your device can 

operate in the desired constant water temperatures.  

By the automatic water controlled on/off system, when the water valve is 

opened, the water heater will be ignite automatically and the hot water flow 

will be provided.  When the water valve is closed, the water flow will stop and 

the flame will be off automatically.   

Thanks to its feature of operating with low pressure water, it will not be 

affected by the low water pressure that occurs in the high apartment flats. 2 

mSS 

The temperature control adjustment buttons make for users easy to obtain 

different water temperature that they desire.  

By the high pressure safety system, when the water pressure is higher than 

it’s needed, safety valve will discharge the excess water by become a part of 

a activity. 

 By the high temperature safety system, in case of  the water getting hotter 

than it is needed, the gas will be cut off automatically and the damage of the 

water heater will be prevented.  

The flame instability is prevented and the water is cooled after the flame is off 

with the features of blowing inside the water heater before the ignition (air fan 

blows air for 2~4 seconds before ignition) and the blowing after service (air 

fan will go on blowing air for 10 seconds after the water stops and the flame is 

off). 

Thanks to the safe and reliable design of the combustion system, the air is 

taken from outside by the fan for the purpose of the combustion and it is sent 

out again after the combustion.  

By the system of continuous  electronic ignition, 100% success is achieved in 

ignition.  

The device is equipped with the multi-purpose safety system. Even if the 

power is supplied to the water heater again in power failure, fan failure, the 

blocking of the waste gas pipe or strong reverse wind blowing the gas will be 

automatically cut and the automatic ignition system will be disabled. In this 

case the water heater will need to be restarted.  

LCD display provides you to see the water temperature that you set. When 

you press the On/Off button you can see the water  flowing, the fan  turning, 

the temperature you set and the occurrence of the flame on the LCD display.  

1. THE FEATURES AND THE CHARACTERISTICS OF YOUR 

WATER HEATER  
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2. THE CONFIGURATION OF YOUR WATER HEATER . 

The fuel expenses are reduced in low water 

temperatures as your device can operate in the 

desired constant water temperatures.  

By the automatic water controlled on/off system, 

when the water valve is opened, the water heater 

will be ignite automatically and the hot water flow 

will be provided.  When the water valve is closed, 

the water flow will stop and the flame will be off 

automatically.   

Thanks to its feature of operating with low pressure 

water, it will not be affected by the low water 

pressure that occurs in the high apartment flats. 1 

mSS 

The temperature control setting buttons make for 

users easy to obtain different water temperature 

that they desire.  

By the high pressure safety system, when the water 

pressure is higher than it’s needed, safety valve will 

discharge the excess water by become a part of a 

activity. 

 By the high temperature safety system, in case the 

water get hotter than it is needed, the gas will be 

cut automatically and the damage to the water 

heater will be prevented.  

The flame instability is prevented and the water is 

cooled after the flame is off with the features of 
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Product Name Instant Gas Water Heater 

Model UKDAX-20BT UKDAX-33BT 

Installation Type Indoor Wall Hanging 

Pipe Type Direct Ventilation/ Close Combustion 

Dimensions(mm) 

Width 400 450 

Length 200 220 

Height 645 729 

Weight (Kg) 23 29 

Ignition Direct Ignition 

Gaz Control Method Modulating 

Connection 

Dimensions 

Gas Inlet (“) 3/4 

Water Inlet (“) 1/2 3/4 

Hot Water Outlet (“) 1/2 3/4 

Gas 

Consumption 

LPG kW (kg/h) 37,8 (2,71) 60,5 (4,33) 

NG Kw (kcal/h) 37.8 (32,508) 60.5 (52,030) 

 

Efficiency (%) 

LPG 93,8 95,8 

NG 93,8 95,8 

Min. Operation Pressure(Bar) 0,3 

Max. Operation Pressureı (Bar) 10 

Electrical Connection (V / Hz) 220 / 50 

Gas Consumption (W) 60 88 

Pipe Dimensions 

(mm) 

Temiz Hava 60 100 

Atık Gaz 100 100 

Max. Hot Water 
ΔT 25oC 20.0 33.0 

ΔT 40oC 12.5 20.0 

 

 

 

 

 

 

3.  TECHNICAL INFORMATIONS 
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Warning: The mounting of the water heater should be performed by an 

authorized person. Please contact our authorized dealers who are powered by 

the authorized gas administration (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, etc). Do not 

attempt to operate your device by yourself. 

 

 
The waste gas pipe should not be mounted to the general pipe or the 

ventilation space of the building. The waste gas pipe should have an outlet to 

outside buildig and there should be at least 500 mm space from the open part 

of the exhaust outside the building.  The open edge of the air inlet pipe should 

be at least 100 away from the wall where it is mounted.  

In order to relief consensing water that is inside water heater or pipe from 

condensing pipe which is connected to heater, the edge part of waste gas 

pipe must be place to the up with   inclines as it makes 3 degree  horizontal 

angle. Before the heater is operated, condensing water sump case 

Avoid the strong wind blowing as much as possible regarding the waste gas 

pipe.  Backflow may lead the device to get out of function.  

The environment where the water heater is mounted should be free frommust 

be filled with water. 

Blocking, preventing parts and projections during the repair and maintenance; 

there should be sufficient space around the device for repair and 

maintenance.  The place that heater is installed must be far away from 

blocking, obstructor parts and bulges.  

Flammable and explosive substances must definitely be kept away from the 

water heater.  

The waste gas pipe can be extended when necessary however the total pipe 

length should not exceed 4m.  The extension pipe should be supplied by 

DAXOM. More than 2 brackets should not be used for extension (including 

original bracket), the pipes should be appropriately fixed.  

The hole opened for the waste gas pipe in the wall after the mounting should 

be filled with a substance resistant to burning and it should be isolated.  

The electrical connection of the water heater should be grounded and there 

should be 2 Amp fuse.  

The wall, which your water heater is mounted, should be strong as to carry the 

weight of the water heater.  

Do not mount your water heater on the power supplies. 

 

4. THE MOUNTING OF YOUR WATER HEATER 

 

4.1 Mounting Conditions and Safety Warnings 
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Drill screw holes according to hole of mounting template that is supplied with 

water heater and then drive pins. Fasten mounting template to the wall by 

using Ø10 mm diameter screws. If it is needed, take additional precautions for 

durable fasten of mounting template to the wall. 

According to pipe dimensions which is given below figure drill pipe hole which 

is 100 mm (For UKDAX 20 BT) or 2 pcs pipe hole which is 100 mm (For 

UKDAX -33 BT). 

Install water heater on the durable fasten mounting template as install up to 

down. Be sure heater is installed to the mounting plate completely.  

 

 
 

 
Pipe must be used which is suitable for condensing water heaters.  

Place the fresh air/waste gas pipe into the holes previously opened for the 

exhaust as their clearance will stay outside.  Mount the relevant edge of the 

bracket part to the water heater flue and mount the other edge as to pass over 

the waste gas pipe. 

The edge part of waste gas pipe must be place to the up with   inclines as it 

makes 3 degree  horizontal angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. The Wall Mounting Of The Heater 

 

4.2.1.  Mountaning Of The Waste Gas Pipe 
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Insert the bolt to the mounting rings on the water heater. Fix the water heater 

by tightening the nut on the bolt.  Mount the pipe to the hole opened 

previously on the wall as the fresh air/waste gas outlet will be outside.  

Connect the relevant edges of the bracket part as to face the water heater 

chimney and the pipe.  

Fill hole opened for the waste gas pipe in the wall with a substance resistant 

to burning and isolate it. Make sure that the isolation is performed well and the 

pipe will not fall down in future times. 

4.2.1.a. The Up and Side Mounting Of Waste Gas Pipe 
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Be careful to avoid any accident while mounting the water heater.  Make sure 

the waste gas pipe is fixed as not fall down.  

 

 
 

 

 
Connect the cold water inlet of your heater to the cold water main pipe with 

the ½ ‘’ flex pipe (for UKDAX-20BT) or with ¾ flex pipe (For UKDAX -33BT) 

The isolation seal should be applied to the connections to prevent water 

leakage. There should be a valve in the cold water main pipe line in order to 

cut the water when needed.  

Connect the hot water flow of the water heater to the hot water pipe of your 

installation with ½’’ flex (For UKDAX-20BT) or with ¾ flex pipe (For UKDAX -

33BT) 

Use TSE certified valve and flex pipe in the gas connection, never use Teflon 

in the connection.  

 

 

Condensing water connection must be done to close drain. One edge of 

suitable flexible connection pipe must be install to condensing drain tightly 

another edge must be connected to nearest close drain. 

 

 

4.2.2. Performing of Connection of Water and Gas 
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After installation of heater is completed, before operating the water heater, 

condensing sump case must be filled with water. If the water heater is 

operated without water, pipe gas will enter to the place that water heater is 

placed.  Fill the condensing sump case from pipe connection ( up to the water 

heater) or rubber hose  from secondary heatexchanger inside the water 

heater. Condesing Sump Case  

 

 
 

4.2.3 Filling Condensing Sump Case 
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The first operation of the heater must be done by authorised service agency. 

Because of this, connect with your local authorised service agency.  

Make sure the used gas type is the same with the one stated in the brand 

plate.   

Be sure all connections of  water heater are true and complete. 

Before operating the water heater, follow below explanations respectively. 

 

 

 

 

 

5. USING OF THE WATER HEATER 

5.1 The Operation and Setting Of  The Water Heater 
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1- Press ON / OFF Button 

The temperature will be seen at 

remote control display. ( Water Heater 

is set as 40 degree in remote control 

at factory settings.) 

 

 

 

 

 

 

 

2- Set Desired Temperature 

Press “TEMP DOWN”, “TEMP UP” 

buttons. ( Hot Water Supply Range is 

37oC~45oC, 47oC, 48oC, 50oC, 55oC, 

60oC, 65oC, 70oC) Everytime control 

temperature before use. Between 

37oC~45oC it increases 1 degree. If it 

is wanted to use over 50oC~70oC 

temperature , pres “UP” buton 5 sec. 

Temperature will be change. 

 

3.- Open Hot Water      

 

 

 

 

 

 

 

 

 4- Close Hot Water 
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Shut the gas and water off after using and then in order to shut the water 

heater off disconnect the power supply (with the help of fuse or plug) 

 

 
Make sure the used gas type is the same with the one stated in the brand 

plate.  The use of inappropriate type of gas may lead to accident. 

The repair of the water heater as unauthorized is dangerous and it may cause 

accidents. 

Make sure the water heater is shot off and disconnected from the power 

supply after using. 

Check the connection places regularly with a detergent against the gas 

leakage.  Make sure there is sufficient space around the water heater. Always 

take precautions against possible gas leakage and when the gas smell is 

encountered, ventilate the environment by opening the door and the windows 

and shut the gas valves off urgently.  Never make a phone call inside the 

room, do not turn the lights on and off, do not plug anything to the electric 

plugs or unplug anything before the gas leaves out completely. Do not forget 

that    any flame or a spark that may occur in such a case, will lead to fire or 

explosion. Check the pipes, mount the places where happens leakage again 

or replace with the new one.  In case of a leakage not resulting from the pipes, 

consult the service department or the relevant gas administration unit. 

Change urgently old or cracked pipes by controlling gas pipes regularly.   

When an unstable flame state is seen at water heaters working with LPG it is 

very likely that the gas control system is not operating.  Stop using the water 

heater and have the device checked by an authorized technician and get it 

repaired. Stop the water heater against an accident for the water heaters 

working with city gas or natural gas.   

 

 
Never leave the water heater and the gas open when you leave home. 

Never keep the flammable and explosive substances near the water heater.  

 

 
Check the newly mounted water heaters carefully and make sure it works 

properly before using.  

5.2.Shutting The Water Heater Off 

 

5.3. The Precautions to be Taken 

 

5.4. Fire Precautions 

 

5.5. For The Safe Use 
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Wait for about 10~20 seconds to ignite again when the flame is out.  

Do not drink the water inside the water heater.  

If neccessary preventations do not taken, situations which ambient 

temperature deduct under the 0 degree, water inside heater can give damage 

to your heater by freezing. It is possible to hinder this situation by  following 

below information. 

Mannuel System Of Freezing Preventation: 

When there is freezing preventation danger in winter, inside water of heater 

must be discharged. 

 Turn off gas inlet. 

 Turn off water inlet. 

 Open hot water tabs. 

Thanks to freezing preventation of your heater, although ambient temperature 

deduct under 0 degree, water that stays inside of heater can be prevented to 

freezing but for become of activity of this system although you do not use the 

heater, you must not disconnect electrical  connection and ON/OFF buttons 

on the heater pannel must be “ON” position. At that position your heater will 

be heat inside water by automatically short time working and will be prevent 

freezing. 

Never touch the waste gas pipe during using and after a short time of using 

(against skin burns) 

In case the water heater fails, do not panic and stop using the heater.  

Disconnect the gas and the electricity.  Consult the service department or an 

authorized technician.  

 

 
We have been providing service free of charge during the warranty period of 

the device. When you encounter a problem during using please contact our 

after sales service department. The unauthorized repair and the maintenance 

of the device will void its warranty cover.  Our company will not be liable for 

the failures and the accidents that might occur later  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REPAIR AND SERVICE 
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Error Codes 

 

A0 Flow Control Valve Error  
Conenct wit your local authorised 

service agency 

A1 By pass control valve error 
 Conenct with your local authorised 

service agency 

A2 Fan Error  
Conenct with your local authorised 

service agency 

A3 Data Connection Error 
Conenct  wit h your local  authorised 

service agency 

A4 Over Temperature  

Control water flow. If the flow is too 

low , open the water tap completely. 

Clean the filter. 

A5 
Over  temperature of  

heatexchanger 

Connect with your local authorised 

service agency.  

A6 Ignition Error 

Control If the gas valve is open or 

not. 

Press Power buton and maket he 

heater OFF.  Open the hot water tap 

and then make heater ON again.If 

no E6, the problem is solved. 

A7 Gas Valve Error 
Conenct with your local authorised 

service agency 

A8 Flame Error 
Connect with your local authorised 

service agency 

A9 Flow Water Freezing 
Conenct with your local authorised 

service agency 

AA 
Water Inlet Temperature 

Sensor Error 

Conenct with your local authorised 

service agency 

AB 
Heatexchanger Temperature 

Sensor Error 

Conenct with your local authorised 

service agency 

AC 
Hot Water Outlet Sensor 

Error 

Conenct with your local authorised 

service agency 

AD Condensing Drain Blocking 
Conenct with your local authorised 

service agency 
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FIRST IGNITION 

No ignition while water is 
flowing 

 Does hot water tap flow min 3l/min 

 Control plumbing or pipes 

 Control water drain valve  

Heater makes ignition but 
gives error 

 Reset the heater and try again. It can be air in 
gas line. 

 Tell Project Company which make project to 
control the pressure. 

 The power that must be is 230V 50Hz . 

WATER TEMPERATURE 

Hot water not flow when 
tap is open 

 Control if gas and cold water valve is open? 

 Control if water cut off? 

 Is hot water tap open?(Min 3 lt/min have flow) 

 Provide gas from gas meter? 

 Is there enough gas inside tank? (LPG) 

 Is there any blocking in water drain valve? 

 Is power button is ON?  

Water not comes when 
open taps 

 Water cut off  ? 

 Is there freezing in heater or pipes? 

Hot water is not at true 
temperature 

 Is hot water tap is open enough 

 After open hot water tap it 
takes long time to get water 
hot.  

 Do you give enough  time for discharge of 
cold water inside pipe? Before having hot water 
supply, it can be needed to discharge of cold 
water inside the pipe. 

Water is too hot 

 Is gas and cold water valve is open? 

 Is hot water temperature at suitable setting? 

 If the cold water temperature is too high, it is 
possible that the temperature is higher than the 
temperature set in remote control. 

 If it is needed less amount hot water, it is 
possible that the temperature is higher than the 
temperature set in remote control.  

 If the cold water supply is passed, through 
solar pre-heating system, it is possible for the 
delivered water temperature to be higher than 
the temperature set on the remote control.  

Water is not hot enough 

 Is  gas and cold water valve open? 

 Is water tsmpreature at correct setting? 

 If  the flow rate of hot water required is very 
high, it is possible for the delivered temperature 
to be lower than temperature set on the remote 
controller. 

 Decrease the amount of water flowing 

7. MULFUNCTION 
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through the unit and the temperature should 
increase. 

Water is cols when single 
tap is open 

 If the water flow is less than 3lt/min, heater 
will not heat the water. Open tap more or open 
another tap. Water temperature will be higher 

Hot Water Temperature 
Changing 

 Clean the water filter. 

HOT WATER AMOUNT 

Flow Hot Water Not 
Constant   

 If it is supplied hot water from another taps, 
flow rate can be decrease.  

 Decreasing or increasing water pressure at 
plumbing and another plumbing  

 problems can cause changings at 
temperature of water and flow rate of the water. 

 . At the beginning taps can be drain high 
volume hot water but then equilibrate. 

  For stabilize of temperature reduction , 
heater limits the water amount by flowing less 
amount water but then it increases. 

Hot water amount is less or 
much 

 It is because of using hot water more than 
one tap at the same time. 

Water amount is getting 
less eventually 

 Is there blocking at water drain valve? 

REMOTE CONTROL 

POWER BUTTON LIGHT 
NOT ON 

 Is there power error? 

 Is power connection being made correctly? 

 Control all electrical connections and remote 
control connections.  

 Control fuse 

 Control position of ON/OFF button.  

OTHERS 

Ignition stop while heater is 
operating.  

 Are gas and cold water valve open? 

 Is there cold water flow at heater? 

 Is hot water tap is open? 

 Is enough gas coming to heater? 

 Is there’re enough gas in tank? (For LPG 
use) 

White smoke comes out 
from exhaust vent.  

 This is normal, the white smoke is actually 
water vapour condensing out of the flue gas.   

The hot water has ait 
bubbles  

 This is normal. Small air bubles apperar as 
the water is heated and depressurized rapidly 
to atmospheric peressure. 

Water Leakage from drain 
tap 

 If the heater is under high water pressure   
(Over 10 Bar)  for safety water leakage from 
pressure reduce valve so that  heater not 
damage by the high water temperature. 
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YETKİLİ SERVİSLER 
 
MARMARA BÖLGESİ 
 
ADAPAZARI 
Kavaklar Cad. Uzunoğlu 
İş Hanı No:50/25 
Tel:0264 271 84 97 
 
ADAPAZARI 
Sakarya Mah. Ünal Ozan 
Sok. No:28  
Tel:0264 279 99 51 
 
BALIKESİR  
1.Oruçgazi Mah. Ortak 
Sok. No:53/D 
Tel:0266 249 30 31 
 
BALIKESİR 
Akçaali Mah. Ömer 
Seyfettin Sok. No:8/A 
Gönen 
Tel:0266 763 1727 
 
BALIKESİR 
Hamidiye Mah. 524. Sok. 
No:5/C 
Tel:0266 374 25 25 
 
BALIKESİR 
Kayabey Mah. Laleli Sok. 
No:3/A 
Tel:0266 239 39 68 
 
BANDIRMA  
Bentbaşı mah. Sunullah 
Meydanı Sok. No:65 
Tel:0266 714 91 54 
 
İNEGÖL 
Çayır Mah. Çayır Sok. 
No:23/A  
Tel:0224 773 44 04 
 
BURSA/YILDIRIM 
Selçukbey Mah. Kanal 
Cad. No:43 
Tel:0224 369 17 45 
 
BURSA 
Davut Kadı Mah. F.S.M. 
Cad. No:92 
Tel:0224 326 71 52 
 
BURSA/OSMANGAZİ 
Çırpan Mah. Karaosman 
Sok. A Blok Belbağ 
Tuğtaş apt. No:22/11 
Tel:0224 251 16 86 
 
BURSA/ORHANGAZİ 
Camikebir Mah. M.Kemal 
Cad. No:20 
Tel:0224 573 92 70 
 
BURSA/NİLÜFER 
İhsaniye Mah. Değirmen 
Cad. No:4 
Tel:0224 240 18 82 
 

BURSA/MUSTAFAKEMA
LPAŞA 
Hamidiye Mah. Fevzi 
Paşa Cad. No:89/B 
Tel:0224 613 86 26 
 
BİGA 
İstiklal Mah. Nurettin Bey 
Sok.  No:2/C 
Tel:0286 317 14 44 
 
BİLECİK 
İsmet Paşa Mah. Rasim 
Bey Cad. No:44/1A 
Tel:0228 212 16 91 
 
BOZÖYÜK 
Yeni Mah. Eğri Sok. No:8 
Tel:0228 315 43 96 
 
ÇANAKKALE 
Kemal Paşa Mah. Mersin 
Dere Sok. No:8 
Tel:0286 217 94 90 
 
ÇANAKKALE 
Barbaros Mah. Troy Cad. 
No:128/1  
Tel:0286 211 00 50 
 
ÇORLU 
Reşadiye Mah. Şinasi 
Kurşun Cad. 8.Sok. No:4 
Tel:0282 652 74 89 
 
ÇERKEZKÖY 
GMKP Mah. Hasan Çavuş 
Sok. No:4 
Tel:0262 726 34 04 
 
ÇORLU 
Reşadiye Mah. Şinasi 
Kurşun Cad. Er Ahmet 
Çelekoğlu Sok. 
No:32/3 
Tel:0282 650 14 67 
 
EDİRNE 
Sarıca Paşa Mah. Sarıca 
Paşa Cad. Gülden Apt. 
Altı No:23 
Tel:0284 212 55 28 
 
EDİRNE 
Abdurrahman Mah. İstiklal 
Vardar Cad. No:11 
Tel:0284 225 05 55 
 
GEMLİK 
Kayhan Mah. Şerefiye 
Sok. No:10/A 
Tel:0224 513 66 77 
 
GELİBOLU 
Gazi Süleyman Paşa Cad. 
Öztürk Sit. No:1 
Tel:0286 566 40 98 
 
 
 
 

GEBZE 
Tatlı Kuyu Mah. Körfez 
Cad. No:47 
Tel:0262 646 87 77 
 
GÖLCÜK 
Merkez Mah. Fatih  Cad. 
No:15/A 
Tel:0262 412 75 05 
 
İNEGÖL 
K.Paşa Yeşil Çayır Sok. 
No:48/B 
Tel:0224 713 12 71 
 
İSTANBUL 
Atatürk Mah. 510 Sok 
No:2 A5/A7 
Tel:0212 853 78 81 
 
İSTANBUL 
Ali Bey Mah. Kuyu 
Çıkmazı Sok. No:3 
Tel:0212 727 90 46 
 
İSTANBUL 
Maraşal Çakmak Mah. 
Cengaver Sok. No:19  
Tel:0212 555 06 10 
 
İSTANBUL 
Soğanlı Mah. Dumlupınar 
Sok. No:5  
Tel:0212 556 92 98 
 
İSTANBUL 
Mimar Sinan Mah. Rumeli 
Cad. No:13/a  
Tel:0212 568 77 32 
 
İSTANBUL 
N.Fazıl Mah. Antalya Cad. 
No:2/A 
Tel:0216 497 51 34 
 
İSTANBUL 
Rıhtım Cad. Misak-ı Milli 
Sok. No:90 
Tel:0216 345 81 14 
 
FATİH VURAL 
Mevlana Mah. Nergiz 
Hanım Sok. No:2/A  
Tel:0216 471 34 88 
 
İSTANBUL 
Merkez Mah. Fatih Cad. 
Birtan Sok. No:21/A 8 
Tel:0212 597 85 21 
 
İSTANBUL-PENDİK 
Kaynarca Mah. Çamdalı 
Sok No:28/A 
 
İSTANBUL 
Merdivenköy Mah. 
Merdivenköy Yolu  
Hayrettin Sok No:3/B 
Tel:0216 566 05 54 
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İZMİT 
Karabaş Mah. Leyla 
Atakan Cad. İskete Sok. 
No:13 
Tel:0262 322 14 20 
 
İZMİT-KÖRFEZ 
Hacı Osman Mah. Bağdat 
Cad. No:118 
Tel:0262 528 23 59 
 
KARAMÜRSEL 
Cami Atik Mah. Beyti 
Karaca Sok. Özsoy Apt. 
No:22/A 
Tel:0262 454 24 70 
 
KEŞAN 
Büyük Cami Mah. İstiklal 
Cad. No:29 
Tel:0284 712 39 39 
 
KIRKLARELİ 
Gazi Kemal Mah. 
Çömlekçi Sok. No:9 
Tel:0288 512 16 58 
 
MUDANYA 
Alaaddin Bey Mah. Niltim 
628 Sok. Kaan Plaza 
No:1/E BURSA 
Tel:0224 554 35 47 
 
SUSURLUK 
Burhaniye Mah. Derviş 
Paşa Cad. No:38 
Tel:0266 865 54 59 
 
YALOVA 
Fevzi Çakmak Mah. Bora 
Sok. No:13 
Tel:0226 811 44 50 
 
YALOVA 
Rüstem Paşa Mah. İsmet 
Acar Cad. No:58/1 
Tel:0226 813 98 64 
 
EGE BÖLGESİ 
 
AYDIN 
Cuma Mah. Orta Cad. 
No:7 
Tel:0256 212 37 07  
 
AYDIN 
Zafer Mah. 85 Sok. 
No:36/B 
Tel:0256 312 32 48 
 
AFYON 1 
Cumhuriyet Mah. M.Ömer 
Cad. Belce Apt. Altı No:17 
Tel:0272 213 16 27 
 
AFYON 2 
Esentepe Mah. 316 Sok. 
No:10/A 
Tel:0272 213 99 93 
 
 

AFYON 
Çay Mah. Mescit Sok. 
No:13 
Tel:0272 515 13 57 
 
AFYON 
Üçlerce Mah. Ilıca Cad. 
No:26 
Tel:0272 353 08 62 
 
DENİZLİ 
Atalar Mah. Emek Cad. 
Şengür Apt. No:30 
Tel:0258 241 67 31 
 
İZMİR/HATAY 
İnönü Cad. 199 Sok. 
No:30/B 
Tel:0232 243 88 97 
 
İZMİR 
İstiklal Cad. No:89/D 
Tel:0232 616 03 88 
 
İZMİR/KARŞIYAKA 
Girne Bulvarı No:38/B 
Tel:0232 323 23 85 
 
İZMİR/KARŞIYAKA 
1877 Sok. No:1/B 
Tel:0232 381 07 74 
 
İZMİR/GAZİEMİR 
Irmak Mah. 97 Sok. 
No:7/B 
Tel:0232 251 95 98 
 
İZMİR/BERGAMA 
Ertuğrul Mah. Mektep 
SOK. No:26 
Tel:0232 633 18 07 
 
KÜTAHYA 
Selvi Mah. Menderes Cad. 
Hicret Sok. Özlem apt altı 
No:6/D 
Tel:0274 216 59 88 
 
KÜTAHYA/GEDİZ 
Özyurt Mah. 150 Sok. 
No:9/10 
Tel:0274 412 48 98 
 
KÜTAHYA/TAVŞANLI 
Kavaklar Mah. Mutlular 
Cad. No:7 
Tel:0274 614 30 64 
 
MANİSA/TURGUTLU 
7 Eylül Mah. Cumhuriyet 
Cad. No:14/A 
Tel:0236 314 19 61 
 
MANİSA 
Mimar Sinan Mah. Erler 
Cad. No:17/A  
Tel:0236 232 74 66 
 
 
 
 

MANİSA/AKHİSAR 
Paşa Mah. 9. Sok. 
No:26/B 
Tel:0236 414 98 37 
 
UŞAK 
Ünalan Mah. 3Nisan Sok. 
No:5 
Tel:0276 224 77 79 
 
AKDENİZ BÖLGESİ 
 
ADANA/ÇUKUROVA 
Yurt Mah. 71431 Sok. 
No:5/A Ilgaz Apt. Zemin 
Kat 
Tel:0322 234 16 19 
 
ADANA/CEYHAN 
B.Kırım Mah. Şerif Yiğit 
Cad. Irmak Apt. Altı 
No:3/B 
Tel:0322 613 45 96 
 
ANTAKYA/HATAY 
Armutlu Mah. 2 Güven 
Sok. No:2 
Tel:0326 223 98 60 
 
ANTALYA 
Varsak Karşı yaka Mah. 
Bayrak Apt. No:32 K:2 D:7 
Tel:0242 332 01 49 
 
ISPARTA 
İskender Mah. 121 Cad. 
No:4/2 
Tel:0246 218 68 38 
 
ISPARTA 
Camikebir Mah. Saraçlar 
Sok.  
Tel:0246 411 36 31 
 
BURDUR 
Burç Mah. Emeksiz Cad. 
No:5 
Tel:0248 234 09 54 
 
İSKENDERUN 
Fatih Mah. 23 Sok. No:3/A 
Tel:0326 645 51 50 
 
KAHRAMANMARAŞ 1 
Dumlupınar Mah. Sait 
Zarifoğlu Cad. No:54 
Tel:0344 223 96 54 
 
KAHRAMANMARAŞ 2 
Sakarya Mehmet Paşa 
Cad. No:66/A  
Tel:0344 225 37 76 
 
MERSİN 
Piri Reis Mah. Silifke Cad. 
1118 Sok.  No:7 
Tel:0324 326 63 75 
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MERSİN 
Kızıl Murat Mah. 2704 
Sok. No:56 
Tel:0324 624 84 33 
 
MUĞLA/MİLAS 
Burgaz Mah. Sabunhane 
Cad. No:5 
Tel:0252 513 33 10 
 
MUĞLA 
Ragıp Bey Cad. Yaykın 
Apt. No:10 
Tel:0252 212 17 82 
 
KARADENİZ BÖLGESİ 
 
AMASYA 
Hacı İlyas Mah. Sümbül 
Sok. Kurultay Apt. No:5 
Tel:0358 212 70 86 
 
AMASYA-MERZİFON 
Harmanlar Cad. Kadıoğlu 
Pasajı No:11/A 
Tel:0358 514 47 57 
 
BOLU 
İhsaniye Mah.  Akkanat 
Sok. No:27  
Tel:0374 215 35 35 
 
BOLU 
Kara Çayır Mah. Özlem 
Sok. B1-12/14 
Tel:0374 215 47 15 
 
BAYBURT 
Camii Kebir Mah. Kurtuluş 
Cad. No:23/A  
Tel:0458 211 44 98 
 
ÇORUM 
Kaleönü Mah. İnönü cad. 
No:18/D 
Tel:0364 213 65 12 
 
ÇANKIRI 
Ahmet Talat OnAY Bulvarı 
Dolay Apt. No:43/13 
Tel:0376 212 03 22 
 
DÜZCE 
Burhaniye Mah. İstiklal 
Cad. No:37 
Tel:0380 523 65 32 
 
GİRESUN 
Kapu Mah. Seyid Vakkas 
Sok. No:16/C 
Tel:0454 216 20 89 
 
KARADENİZ EREĞLİ 
Dr.Asım Çömeten Sok. 
No:90/B 
Tel:0372 316 32 37 
 
KASTAMONU 
İsmail Bey Mah. Şehit 
Ertan Sivrioğlu Sok. No:51 
Tel:0366 214 26 96 

KARABÜK 
Bayır Mah. Gazi Paşa 
Cad. No:40 
Tel:0370 412 26 35 
 
ORDU 
Yeni Mah. 329 Sok. 
No:42/B 
Tel:0452 233 61 32 
 
RİZE 
Yeniköy Mah. Sarıbaş 
Camii Yanı No:39/B 
Tel:0464 213 08 49 
 
SAMSUN 
Fevzi Çakmak Mevlana 
Cad. No:102/B 
Tel:0362 233 36 27 
 
SİNOP 
Kaleyazı Mah. Kapanyeri 
Sok. No:5/C  
Tel:0368 261 85 70 
 
BAFRA-SAMSUN 
Kızılırmak Mah. Kabaoğlu 
Sok. No:2 
Tel:0362 542 74 71 
 
ÇARŞAMBA-SAMSUN 
Sarıcalı Mah. Yunus Emre 
Cad. Zümrüt sok No:6 
Tel:0362 832 00 09 
 
TRABZON 
Gülbahar Hatun Mah. 
Yavuz Selim Bulvarı 
No:54/B 
Tel:0462 230 10 81 
 
TOKAT 
Kabei Mescit Mah. 
Pervane Sok. No:1/A 
Tel:0356 212 21 37 
 
TOKAT 
Y.Selim Mah. Tanrıverdi 
Sok. No:19/7 
Tel:0356 276 10 37 
 
TOKAT 
E.Gazi Mah. Sağlık Cad. 
No:18/B 
Tel:0356 715 27 87 
 
ZONGULDAK 
Nizam Cad. İstiklal Sok. 
Yazıcılar İşhanı No:7 
Tel:0372 253 09 86 
 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ 
 
ANKARA/ANITTEPE 
Ordular Sok. No:26/B 
Tel:0312 231 50 00 
 
ANKARA/ETİMESGUT 
Piyade Mah. 1544 Cad. 
No:47/B 
Tel:0312 269 55 57 

ANKARA/KEÇİÖREN 
Etlik Ayvalı Cad. No:11/A 
Tel:0312 352 48 48 
 
ANKARA/GÖLBAŞI 
Seğmenler Mah. Cemal 
Gürsel Cad. No:51/A 
Tel:0312 484 92 32 
 
ANKARA/MAMAK 
Şahintepe Mah. Anadolu 
Cad. No:38/A 
Tel:0312 390 04 04 
 
ANKARA/POLATLI 
Cumh. Mah. Altay Cad. 
No:37 
Tel:0312 621 18 04 
 
ANKARA/KAZAN 
Atatürk Mah. Karabekir 
Cad. No:14/A 
Tel:0312 814 46 95 
 
AKSARAY 
Küçük Bölcek Mah. 2601 
Sok. No:5/C 
Tel:0382 212 04 23 
 
ESKİŞEHİR 
Kurtuluş Mah. Vatan Cad. 
No:36/A 
Tel:0222 220 97 07 
 
ESKİŞEHİR-VEYSEL 
ATAK 
Tel:0222 322 44 02 
 
KAYSERİ 
Aydınlıkeler Mah. Fırat 
Cad. No:17/A-B 
Tel:0352 336 61 11 
 
KIRŞEHİR 
Bekir kadı Mah. Önen Apt. 
Altı No:4 
Tel:0386 212 31 56 
 
KIRŞEHİR 
Medrese Mah. Mithat 
Saylam Cad. Yusuf Erol 
Sit. A Blk No:11/A 
Tel:0386 212 81 85 
 
KIRIKKALE 
Yeni Doğan Mah. Zafer 
Cad. No:82 
Tel:0318 212 23 60 
 
KONYA/KARATAY 
Şemsi Tebriz-i Mah. 
Hattat Mahmut Sok. 
Tel:0332 350 04 38 
 
KONYA/EREĞLİ 
Alpaslan Mah. Anıt Cad. 
Uyum Apt.  C Blok No:14 
Tel:0332 713 51 63 
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KONYA/SEYDİŞEHİR 
Hacı Seyidali Mah. 
204Sok. No:8/C  
Tel:0332 582 26 74 
 
KONYA/BEYŞEHİR 
Evsat Mah. Süleymanbey 
Cad. No:16 
Tel:0332 582 09 36 
 
KONYA/SELÇUKLU 
Nişantaşı Mah. Şahinağa 
Sok. Özçoban Sit. No:4/E 
Tel:0332 237 19 67 
 
KONYA/ÇUMRA 
İzzetbey Mah. Lale Sok. 
No:30  
Tel:0332 447 48 49 
 
KARAMAN 
Seki Çeşme Mah. Dr 
Mehmet Armutlu Cad. 
No:26 
Tel:0338 212 06 74 
 
NEVŞEHİR 
350 Evler Mah. Caner 
Sok. No:7/B 
Tel:0384 213 02 04 
 
NİĞDE 
Şahin Ali Mah. Şirin Evler 
Cad. No:6/B 
Tel:0388 233 02 01 
 
SİVAS 
Halil Rıfat Paşa Cad. 
Avşar Apt. Altı. No:42/B 
Tel:0346 225 35 48 
 
SİVAS 
Çarşı Başı Mah. Vişneli 
Camii Sok. No:33/A 
Tel:0346 225 73 39 
 
SORGUN 
B.Evler Mah. Atatürk Bulv. 
Pınar Sit. Okur apt. No:14 
Tel:0354 415 80 81 
 
YOZGAT 
Menderes Mah. Mahmut 
Turan Sok. Sargın Apt. 
Zemin kat 
Tel:0354 2123 68 19 
 
GÜNEY DOĞU 
ANADOLU BÖLGESİ 
 
ADIYAMAN 
T.Reis Mah. M.F.Çakmak 
Cad. Ünlükent Apt. Altı 
No:16/e 

Tel:0416 213 43 43 
 
ADIYAMAN/GÖLBAŞI 
Cumh.Mah. İnönü Cad. 
No:10 
Tel:0416 781 99 73 
 
BATMAN 
Kültür Mah. Aysın Erslan 
Cad. No:38 
Tel:0488 212 02 01 
 
DİYARBAKIR 
Peyas Mah. K.Pınar Cad. 
Alkan Fidan Sit. B Blok 
No:6 
Tel:0412 234 13 48 
 
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 
Aziz Mahmutoğulları Cad. 
Ağma Apt. Altı. No:30/A 
Tel:0412 224 10 16 
 
GAZİANTEP 
23 Nisan Mah. 53 Nolu 
Sok. No:11/A 
Tel:0342 336 75 82 
 
GAZİANTEP / KİLİS  
Şehitler Mah. Nemika 
Cad. No:14 
Tel:0348 822 22 22 
 
MARDİN 
S.Eyyübi Mah. Mektep 
Sok. No:20/D  
Mehmet Bey Cep:0544 
828 97 33 
 
SİİRT 
Eski Kunduracılar Çarşısı 
No:32 
Tel:0484 223 14 04 
 
ŞANLIURFA 
İpekyol Mah. 2337 Sok. 7 
A1 HALİLİYE 
Tel:0414 313 54 64 
 
ŞIRNAK 
Bahçelievler Mah. 
A.Gaffer Okan Cad.  
Tel:0486 216 21 53 
 
 
KİLİS 
Şehitler Mah. Nemika 
Cad. N:14 
Tel: 0348 822 22 22  
 
 
 
 

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 
 
AĞRI 
Yavuz Mah. N.Güngör 
Cad. No:27/A 
Tel:0472 216 42 88 
 
BİNGÖL 
Yenişehir Mah. Özgürlük 
Cad. Mesut Apt. No:1 
Tel:0426 213 71 44 
 
BİTLİS 
Kazım Dirlik Cad. No:10 
Tel:0434 226 12 12 
 
ELAZIĞ 
İcadiye Mah. Hürriyet 
Cad. Gölgeli Sok.  
Tel:0424 212 23 72 
 
ELAZIĞ 
Rızaiye Mah. Şht. 
Teğmen Nadir Ozan Sok. 
No:63/C 
Tel:0424 238 75 93 
 
ERZİNCAN 
Fabrika Cad. Nedim 
Muradoğlu İşhanı No:55 
Tel:0446 214 24 64 
 
ERZURUM 
Bakırcı Camii Karşısı 
Karanfil Sok. Karakaya 
Apt. ALTI No:3 
Tel:0442 235 56 08 
 
MALATYA 
İstiklal Mah. Bilgiç Sok. 
No:1/C 
Tel:0422 321 69 42 
 
MUŞ 
Eski atalay Cad. Atatürk 
Çocuk Parkı Arkası Sok. 
Uyumkent sit. No:1 
Tel:0436 212 33 43 
 
KARS 
İstasyon Mah. Semt Davut 
Aksu Cad. Merkez 
Tel:0474 223 48 00 
 
VAN 
Bahçıvan Mah. Z.Hanım 
Cad. Dolunay Sit. Altı 
No:14 
Tel:0432 216 48 90 
 

 
 

 
 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Genel Distribütör  :Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

 Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 

     Ümraniye - İstanbul 

 Tel. :  +0216 369 85 36-37 

 Fax :  +0216 385 95 45 

    E-Mail :  info@daxom.com  

 

Merkez Servis  :Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 

     Ümraniye - İstanbul 

    Tel. :  +0216 360 71 21-22 

 Fax :  +0216 360 72 25 
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