
ELEKTRİKLİ ŞOFBENLER 
 
Elektrikli şofbenler, içinden geçen suyu elektrik enerjisi ile anında ısıtan cihazlardır.  
 
DAXOM Elektrikli şofbenlerin piyasadaki diğer şofbenlerden en büyük farkı  kullanım yerindeki musluk 
veya batarya açıldığında otomatik olarak çalışması, kullanım yerindeki musluk veya batarya 
kapatıldığında otomatik olarak çalışmasını durdurmasıdır. 
 
Piyasadaki bazı elektrikli şofbenler tek kullanım yeri için tasarlanmış olduğu halde, DAXOM Elektrikli 
şofbenler, birden fazla kullanım yerine sıcak su verebilmektedir. 
 
Tek kullanım yeri için tasarlanmış olan elektrikli şofbenlerin çalışması ve durdurulması şofben 
girişindeki musluktan yapılabildiği halde, DAXOM Elektrikli şofbenler, kullanım yerindeki musluktan 
çalışır ve kapanabilirler. 
 
Yani, mutfağa monte edilmiş bir DAXOM Elektrikli şofbenden banyoda da sıcak su almak mümkündür. 
 
Elektrikli şofbenlerin montajlarında uygun elektrik kablosu, uygun elektrik sigortası ve uygun 
topraklama yanında, kaçak akım rölesi kullanılması önemlidir. 
 
İçerisinden geçen su miktarını ısıtacak kadar enerji sarfeden şofbenler, sanıldığı gibi fazla elektrik 
enerjisi tüketmezler. 

 

ELEKTRİKLİ KOMBİLER 

 
 

DAXOM Elektrikli Kombiler doğalgazın olmadığı yerlerde, motorin ve lpg ye göre 
daha  az maliyet ile hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacını karşılar.  
 
 

Suyu elektrik enerjisi ile ısıtma prensibi ile tam modulasyon ile çalışan cihazımız, 
tüketicinin konfor ve emniyetini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. 
  
Dijital ve dokunmatik ekran ile kullanıcılar, kalorifer devre sıcaklığını  35 C ile 80 C 
arası ve sıcak su derecesini  35 C ile 55 C ayarladığı zaman, suyun sıcaklığı 
ayarlanan değerlere yaklaştığında, cihaz modülasyon ile harcadığı elektrik enerjisini 
azaltır. 
 
 

Bu modülasyon, hem konfor hemde tasarruf sağlar. 
  
DAXOM Elektrikli kombilerimizde günlük 3, haftalık 21  program yapılabilir. Eğer 
istenilir ise programlar farklı ısı değerleri ile  ayarlanabilir. 
  
Örnek 

Sabah 55 derecede çalışacak. 9:00 ile 12:00 , 12:00 ile 24:00 arası 70 derecede 
çalışacak. 24:00 ile 09:00 arası 55 derecede çalışacak. 
  
Üç fazlı (380 V) ve tek fazlı (220 V) elektrikli modellerimiz mevcuttur. Genellikle 
evlerde bulunan kablolar tek fazlı olduğundan 16 kW ve 18 kW tan büyük 
kapasiteli cihaz kullanılması mümkün değildir. 
  
Soğuk bölgelerde, ısıtma alanı küçük olsa bile, yeterli miktarda sıcak su için min 20 
kW kapasiteli elektrikli kombi kullanılmalıdır. 



Bu sebepten üç fazlı cihaz tercih edilmesi gerekir. 
 

ELEKTRİKLİ KOMBİLERİN KABLO ÇAPLARI VE SİGORTA DEĞERLERİ 

 

 

BOYLERLİ (50 lt) ELEKTRİKLİ KOMBİ 

İçerisinde 50 litrelik hızlı boyler tankı bulunan cihazlarımız, bilhassa küçük ve birden fazla banyosu 
bulunan evler için idealdir. 

3 Faz elektrik hattı olmayan ve maksimum 6-7 metre radyatörü olan dairelerde tek faz elektrik 
tesisatı ile hem ısınma hem de sıcak su sağlamak için tasarlanmıştır. 

Cihazımız öncelikle 50 litrelik tankın içerisinde bulunan suyun sıcaklığını set edilen dereceye kadar 
çıkarttıktan sonra ısıtma sistemini çalıştırmaktadır. 

Elektrikli kombilerimizin tüm fonksiyonlarına sahip olan cihazımız 50 litre sıcak su depolamasıyla 
kesintisiz sıcak su sağlayabilmektedir. 

http://www.daxom.com/xadmin/docs/img-kablo-kesitleri-ve-sigortalar-pdoc-599386827427136672.pdf


Boylerli elektrikli kombi cihazımız set değerinde bulunan tanktaki suyun derecesi düştüğünde otomatik 
olarak tanktaki suyu ısıttığı için birden fazla kişinin sıcak su ihtiyacını rahatça karşılayabilmektedir. 

50 litrelik tankın içerisi titanyum emaye kaplı olup, korozyana karşı Mg Anot ile korunmuş durumdadır. 

Tank girişindeki yüksek basınç emniyet ventili ve tankta bulunan aşırı ısınma  emniyet termostatı ile 
güvenlik önlemleri ile donatılmıştır. 

 


