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Değerli Kullanıcı,
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
müessesemiz sorumlu olmayacaktır.
Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi koşullarda saklayınız.

Güvenlik Uyarıları
•

Şofbeninizin montajını yetkili bir servise veya yetkili bir firmaya yaptırınız.

•

LPG gazı kullanmanız halinde şofbeninizi toprak seviyesinin altında kalan yerlere
monte etmeyiniz.

•

Şofbeninizin kullanacağınız gaz tipine uygun olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

•

Hortum bağlantılarını güvenli bir şekilde yapınız.

•

Şofben temiz hava/atık gaz bacasının havalandırma boşlukları, aydınlık vs. gibi
ortamlara monte edilmemesine dikkat ediniz. Bu konuda yetkili servis veya firmalara
danışınız.

•

Cihaz 220-240Volt gerilim ile çalışmaktadır. Şebeke geriliminin 220-240 Volt olmasını
sağlayınız.

•

Şofbeniniz hermetik olduğundan normal baca bağlantısına sahip değildir. Bu nedenle
ürün ile birlikte verilen taze hava/atık gaz boru sisteminin kullanılması zorunludur.
Normal bacalara kesinlikle bağlamayınız.
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1. ŞOFBENİNİZİN ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ
•

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.

•

Gaz ve su kontrol ayar düğmeleri 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.

•

Su kontrol cihazı, şebeke suyu basıncında sürekli dalgalanmalar olsa dahi su çıkışını
kararlı halde tutacaktır.

•

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 tutuşma sırasında
alev patlaması engellenir ve alev söndükten sonra su soğutulur.

•

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 sayesinde sıcaklık görülebilmektedir.
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2. ŞOFBENİNİZİN KONFİGÜRASYONU
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3. TEKNİK BİLGİLER
Gaz Tipi
Gaz Giriş Basıncı
Güç Kaynağı
Fan Gücü
Su Basıncı Aralığı
Su Debisi (Δt=25K)
Anma Gücü P
Anma Yükü Q
Gaz Basıncı
Gaz Tüketimi
Su Basıncı
Elektrik Bağlantısı
Normal Isı Yükü
Net Ağırlık
Boyutlar
Soğuk Su
Sıcak Su
Doğal Gaz
Atık Gaz
Hava Kanalı

Model : UKDAX - 10WT
LPG(G30/G31)
Doğal Gaz(G20)
30mBar
20mBar
AC (220-240V - 50Hz)
25W
10 Bar
10L/dak
10L/dak
17.44KW
20KW
30mBar
20mBar
Max. 1.53kg/h
Max. 2m³/h
Min.
0.3 Bar
Max.
10 Bar
220-240 Volt 50Hz
25W
20KW
20KW
10,2kg
560x320x140
Bağlantılar
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
Ø60
Ø60
Ø90
Ø90

4. ŞOFBENİNİZİN MONTAJI
Uyarı: Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen yetkili gaz idaresi ile
(EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vs) temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı
denemeyiniz.

4.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları
1. 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 500mm boşluk olmalıdır. Havagiriş borusunun açık ucu
monte edildiği duvardan en az 50mm uzakta olmalıdır.
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2. Yoğuşmuş suyun veya yağmur suyunun cihaza doğru geri akışını engellemek
amacıyla atık gaz borusunun ortam dışında kalan kısmı yatayla 5 derece civarında
açı yapacak şekilde yerleştirilmelidir.
3. Atık gaz borusuna yönelik güçlü rüzgar esintilerinden mümkün olduğunca kaçınınız.
Geri akış cihazın fonksiyon dışı kalmasına sebep olabilir.
4. 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.
5. Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyalar şofbenden kesinlikle uzak tutulmalıdır.
6. Şofbenin montaj yüksekliği, insan gözü ile alev gözetleme deliği aynı hizaya gelecek
şekilde ayarlanmalıdır.
7. Atık gaz borusu gerektiğinde uzatılabilir fakat toplam boru uzunluğu 1,5 metre’yi
aşmamalıdır. Uzatma borusu DAXOM tarafından sağlanmalıdır. Uzatma için 2‘den
fazla dirsek kullanılmamalı(orijinal dirsek dahil), borular uygun olarak sabitlenmelidir.
8. Montaj sonrası duvarda atık gaz borusu için açılan delik yanmaya dayanıklı malzeme
ile doldurulmalı ve yalıtılmalıdır.
9. Şofbenin elektrik bağlantısı topraklamalı olmalı ve 2 Amp sigorta bulunmalıdır.
10. Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek kadar mukavim
olmalıdır.
11. Şofbeninizi güç kaynakları üzerine monte etmeyiniz.

4.2. Şofbenin Duvara Montajı
1. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen bir yere cıvata deliklerini deliniz.
2. Ø8 çaplı cıvataları açılan deliklere vidalayarak sabitleyiniz.
3. Aşağıdaki şekilde verilen baca ölçülerine göre 100mm çaplı atık gaz borusu deliğini
deliniz. (Atık gaz boruları şofben ile birlikte verilmektedir.)
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4.2.1.a. Atık Gaz Borusunun Montajı
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. Ardından dirseği gerekli miktarda iterek
civataların şofben üzerinde bulunan montaj halkalarına girmelerini sağlayınız. Civatalar
üzerindeki somunları sıkarak şofbeni sabitleyiniz.

4.2.1.b. Atık Gaz Borusunun Üst-yan Montajı
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1. Civataları şofben üzerindeki montaj halkalarına sokunuz. Civatalar üzerindeki
somunları 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.

2. 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.
3. Şofbeni monte ederken herhangi bir kazadan sakınmak için dikkatli olunuz. Atık gaz
borusunun düşmeyecek şekilde sabitlendiğine emin olunuz.

4.2.2. Su ve Gaz Bağlantılarının Yapılması
Cihazınızın soğuk su girişini soğuk su şebeke borusuna bağlayınız. Yalıtma contası su
sızıntısını önlemek için bağlantılara uygulanmalıdır. Şebeke suyu boru hattında
gerektiğinde suyu kesebilmek amacıyla mutlaka bir valf bulunmalıdır.
1. Şofbenin sıcak su çıkışını tesisatınızın sıcak su borusuna bağlayınız.
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2. Gaz bağlantısında mutlaka valf ve flex boru kullanınız, bağlantıda kesinlikle teflon
kullanmayınız.

5. ŞOFBENİN KULLANIMI
5.1. Şofbenin Çalıştırılması
1. Kullanılan gaz tipinin marka plakasında belirtilen tip ile aynı olduğundan emin olunuz.
2. Şofbenin gaz ve güç kaynağını açınız.
3. Su valfını açınız. Sonrasında iç kısımdaki fan çalışacaktır. Birkaç saniye sonra
tutuşturucu sürekli olarak çakmaya başlayacaktır. Sonrasında yanma meydana
gelecek ve sıcak su anında kullanıma hazır olacaktır. Yakıcının yanmaması halinde
tutuşturucunun sesi birkaç saniye daha devam edecek eğer hala yanma
gerçekleşmez ise duracaktır. Bu durumda su valfını kapatarak 10~20 saniye sonra
yukarıda tarif edilen işlemleri tekrar uygulayın. İlk kullanımda veya şofbenin uzun bir
aradan sonra kullanılması durumunda yukarıdaki prosedür birkaç defa üst üste
uygulanmalıdır. Böylece gaz borusunda biriken hava tamamen boşalacak ve yanma
sağlanacaktır.
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5.1.1. Su ve Sıcaklık Kontrolü
Gaz ve su ayar düğmeleri saat yönünde çevrildiğinde gaz tüketimi artacak ve su çıktı
miktarı azalacak böylece su sıcaklığı yükselecektir. Gaz ve su ayar düğmeleri saat
yönünün tersi istikamette çevrildiklerinde gaz tüketimi azalacak, su çıktı miktarı artacak ve
sonuçta su sıcaklığı düşecektir.

5.1.2. Geçici Olarak Suyun Kesilmesi

1. Kullanım sırasında geçici olarak sıcak suya ihtiyaç olmadığı takdirde sadece su
vanasını kapatınız. Böylece gaz otomatik olarak kesilecek ve şofben alevi sönecektir.
Tekrar sıcak su ihtiyacında su vanasını tekrar açınız. Gaz beslemesi otomatik olarak
açılacak ve şofben alevi yanacaktır.
2. Su akışı sürerken su sıcaklığı aşırı yüksek veya aşırı alçak olabilir. Bu sebeple
kazalara neden olmamak için (soğuk kapmak, cilt yanıkları) duş suyunu vücudunuza
doğrultmadan önce sıcaklığını kontrol ediniz.

5.2. Şofbenin Kapatılması
Kullanımdan sonra gaz ve suyu kapatınız, ardından şofbeni kapatmak için güç kaynağı
bağlantısını kesiniz. (Sigorta veya priz yardımı ile)
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5.3. Alınması Gereken Önlemler
1. Kullanılan gazın marka plakasında belirtilen gaz tipi ile aynı olduğundan emin olunuz.
Uygun olmayan tipte gaz kullanımı kazaya neden olabilir.
2. Yetkisiz olarak şofbenin onarımı tehlikelidir ve kazalara neden olabilir.
3. Kullanım sonrası şofbenin kapalı ve gaz kaynağının kesilmiş olduğundan emin
olunuz.
Bağlantı yerlerini gaz sızıntısına karşı düzenli olarak deterjan 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.
4. Gaz borularını düzenli olarak kontrol ederek, eskimiş veya çatlak boruları acilen
değiştiriniz. Normal şartlarda çalışan bir şofben için gaz borularını 10 yılda bir
değiştiriniz.
5. 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.

5.4. Yangın Önlemleri
1. Evden dışarı çıkacağınız zaman şofben ve gazı kesinlikle açık bırakmayınız.
2. Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyaları kesinlikle şofbenin yanında bulundurmayınız.
3. Her zaman herhangi bir gaz kaçağı, yangın veya patlama olasılığına karşı dikkatli
olunuz.
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5.5. Güvenli Kullanım İçin
1. Yeni monte şofbenleri dikkatlice kontrol edin ve kullanıma başlamadan önce doğru
çalıştığına emin olunuz.
2. Şofbenin çalışması sırasında alevi 30mm’den daha kısa mesafeden izlemeyiniz.
Kuvvetli ışık kaynağı gözünüzde hasara sebep olabilir.

3. Alev söndükten sonra yeniden yakmak için 10~20 saniye kadar bekleyiniz.
4. Su akışı devam ederken su sıcaklığı çok yüksek (su ilk olarak açıldıktan kısa süre
sonra) veya çok düşük (su uzun süre kapalı olduktan sonra) olabilir. Suyu
vücudunuza doğrultmadan önce su sıcaklığını mutlaka kontrol ediniz. Böylece yanma
veya soğuk kapmaya karşı tedbirli olmuş olursunuz.
5. Şofben içerisindeki su içilemez.
6. Soğuk iklime sahip bölgelerdeki kullanıcılar (sıcaklığın 0°C ‘nin altına düştüğü
bölgeler) kullanım sonrasında buzlanmaya karşı ısıtıcının içerisinde kalan suyu
tahliye etmelidirler. Bunun için güvenlik vanasını saat yönünün tersi yönde çeviriniz
ve duş fıskiyesini aşağı tutarak suyun tahliye olmasını sağlayınız. Tahliyeden sonra
güvenlik vanasını tekrar kapatınız.
7. Emniyet için şofbenin topraklama kablosu güvenli bir şekilde gizlenmiş olmalıdır.
Kullanım sonrası gücü kesiniz.
8. Kullanım sırasında ve kullanımdan kısa süre sonra atık gaz borusuna kesinlikle
dokunmayınız. (deri yanıklarına karşı)
9. Şofbenin arıza yapması durumunda panik yapmayınız ve ısıtıcıyı kullanmayı
durdurunuz. Gazı ve elektriği kesin. Servis departmanı veya yetkili bir teknisyene
danışınız.

6. ONARIM ve SERVİS
Ürünün garanti süresi boyunca kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım
sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış departmanımız ile temasa geçiniz.
Cihazın yetkisiz olarak onarım ve bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha
sonra olacak olan arıza ve kazalardan müessesemiz sorumlu olmayacaktır.
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7. ARIZA BULMA-GİDERME TABLOSU

X

X

X

X

Aşırı yüksek gaz basıncı

X
X

Gaz kontrol cihazını kontrol
ettiriniz.

X

X

X

Sıcak su vanasını
tamamen açınız.
Buzun erimesini bekleyiniz
ve tekrar kullanınız.
Su basıncını kontrol
Kullanma kılavuzunda ilgili
konuya bakınız.

Sıcak su vanası kapalı
Donmuş su
Düşük su basıncı
Sıcaklık ayar düğmesinin
uygunsuz kullanımı

X
X

X

X
X

Yetersiz taze hava

ÇÖZÜM

Gaz valfını açınız.
Gaz valfını tamamen
açınız.
Isıtıcı yanmaya başlayana
kadar açıp kapatınız.
(10~20sn aralıklarla)

X

Gaz borusunda hava var

Aşırı düşük gaz basıncı

Sıcak su vanası kapandıktan
sonra alev sönmüyor
Düşük sıcaklık ayarında alev
sönüyor
Düşük sıcaklık ayarında su
soğumuyor
Yüksek sıcaklık ayarında su
sıcak değil
Yanma sırasında anormal
sesler
Uygunsuz alev ve koku
oluşumu

Gaz valfı yarı açık

Sarı alev ve duman

Gaz valfı kapalı

Patlama ve ateş püskürmesi

NEDEN

Sıcak su valfı açıkken alev yok

Çalışırken alev sönüyor

PROBLEM

X

Acilen odayı havalandırınız.

X

Emniyet cihazı bozuk
Yakıcının tıkanması
Eşanjörün tıkanması
Su kontrol arızası
Pals generator ağrızası
Kablo çıkması
Mikroswitch arızası
Selenoid valf arızası

X

Geribesleme elektrod arızası

X

Fan arızası
Motor arızası

X

X
X

Yüksek rüzgar basıncı

X

X

Baca tıkanıktır, temizleyiniz.

Güç kesik, güç bağlantısı
kesik

X

X

Elektrik bağlantısını kontrol
ediniz.

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Acilen servis departmanı ile
irtibata geçiniz.
Kabloyu yerine takınız.
Mikroswitch değiştiriniz.
Servis departmanı ile
bağlantı kurunuz.
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