
ELEKTRON‹K
FREKANS KONTROLLÜ H‹DROFOR



Invertör teknolojisi sayesinde,
E.sybox su ihtiyac›na göre
devreye girerek minimum
maliyet sa¤lar.

Invertör
Yeni su so¤utmal› motorun sesi,
so¤utucu fan olmad›¤›ndan di¤er
eski tip hidroforlara göre daha
azd›r.

Motor
DAB taraf›ndan gelifltirilen, yeni
kompakt bas›nç sensörü,
yerleflik s›cakl›k sensörü ve ak›fl
sensörü ile birlikte sistemin tam
kontrolü için ana karta gerekli
sinyalleri gönderir.

Sensörler
Bak›m kolayl›¤›, sistemin
kompakt olmas› ve ürünün
boyutlar›n› en aza indirmek için
tasarland›.

‹ç Hidrolik Ba¤lant›lar›



E.sybox’›n her bir özelli¤i müflteri konforu
düflünülerek dikkatlice tasarlanm›flt›r.

Su gerekli oldu¤unda E.sybox’›n fiflini prize takmak
yeterlidir.

Titreflimler minimum seviyeye indirgenerek standart
kullan›mda f›s›lt› gibi sessizdir.

Sessiz ve KonforluSessiz ve Konforlu

45 dB
+ 3 Bar

12 l/min



E.sybox özellikleri ve tasar›m› ile herhangi bir tesisata
kolayca ba¤lanabilir.

Herhangi bir mekanda, yatay veya dikey olarak en
iyi performans› vermeyi garanti eder. Eski tarz
hidrofor sistemleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda boyut olarak
en az %30 yer tasarrufu sa¤lar.

Yatay Ba¤lant›
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Contal› kapaklar ile kapl›d›r.
Kuruluma ba¤l› olarak sistemin
emme ve basma ba¤lant› yerleri
kolayca ç›kar›labilir.

D›fl Ba¤lant›lar
Rotor miline, dikey doldurma
tapas›na ve genleflme tank›na
kolayca eriflim sa¤lar. Sistemi
fonksiyonel olarak kullanabilmek
içinde ayr›ca bak›m araçlar› ve
kullanma klavuzu vard›r.

Teknik Bölme
70x40 mm boyutlar›nda yüksek
çözünürlüklü LCD ekran çeflitli
tesisat ba¤lant›lar›nda kolayl›kla
okuma imkan› sa¤lar. Kullan›c›
dostu arayüzü ile istenilen
ayarlar rahatl›kla girilebilir.

Ekran
Yeni su so¤utmal› motor
korozyona karfl› yüksek
dayan›ml›d›r.

Motor



Verimli ve EntegreVerimli ve Entegre

Dikey ve yatay olarak sisteme
ba¤lanabilir. Bak›m için kolayl›kla
yerinden sökülebilir.

Çekvalf
Sisteme entegre 2 lt. kapasiteli
genleflme tank› mevcuttur.
Bak›m gerektirmez

Genleflme Tank›
8 metreye kadar çok kademeli
kendinden emifllidir.

Hidrolikler
Yeni de¤iflken h›zl› elektronikler
ak›fl h›z›na göre sabit bas›nç
sa¤lar. Geleneksel eski
sistemlere göre invertör
teknolojili sistem daha sessizdir.

Invertör



E.sybox herfleyden önce, her bir parçan›n maksimum
olarak gelifltirildi¤i invertör teknolojisi ile donat›lm›fl
bir entegre elektronik sistemdir.

E.sybox hayat›m›za minimum güç ile performans ve
basit  servis anlay›fl›n› getiriyor.

E.sybox ödüllü ‹talyan tasar›m› ile birlikte hizmetinize
sunulmufltur.
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Titreflimlerin etkin bir flekilde
emilimini sa¤lamak, E.sybox’›
daha sessiz ve konforlu yapar.
Yatay ve dikey ba¤lant› için
tasarlanm›flt›r.

Titreflim Önleyici Ayaklar
ABS malzemeden yap›lm›fl olup,
ses yal›t›m› ve koruyucu özelli¤i
vard›r.

D›fl Kutusu

E.sybox’›n içindeki suyun
s›cakl›¤› donma noktas›na
düfltü¤ü zaman pompa
çal›flmaya bafllar.

Donmaya Karfl› Koruma
(Antifriz)



E.sybox, tüm dünyada kabul gören ‹F 2013 tasar›m
ödülünü kazanm›flt›r. E.sybox DAB taraf›ndan konut ve
bina uygulamalar›nda kullan›lan su bas›nçland›rma
sistemlerinde yeni bir entegre sistemidir. E.sybox
kurulumu için herhangi bir ek parça gerektirmez. Çünkü
içerisinde kendinden emiflli çok kademeli pompa, kontrolü
ve yönetimi için elektronikler, bas›nç ve ak›fl sensörleri,
yüksek çözünürlüklü yönlendirilebilir LCD ekran ve 2 lt.
genleflme tank› mevcuttur.

Verimli: Invertör teknolojisi sayesinde E.sybox su
ihtiyac›na göre enerji çeker. böylece fazla kullan›m›n
önüne geçerek önemli bir ekonomik tasarruf sa¤lar.
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Hidrolik Özellikler

Ergonomik TeknolojiErgonomik Teknoloji

Çok Yönlü: Tesisata ihtiyaç do¤rultusunda yatay ve
dikey olarak ba¤lan›labilir.

Sessiz: Titreflimleri minimum seviyeye indirgeyebilir.
S t a n d a r t  k u l l a n › m d a  f › s › l t ›  k a d a r  s e s s i z d i r .

Kompakt:  Herhangi  b i r  baflka esk i  s istem i le
karfl›laflt›r›ld›¤›nda boyut olarak en az %30 azalma sa¤lar.

Kolay Montaj ve Kullan›m›: Teknik özelliklerinin dizayn›
s a y e s i n d e  b a k › m ›  v e  k u l l a n › m ›  ç o k  k o l a y d › r .

Kablosuz Ba¤lant›: Hidrofor ayarlar›n› uzaktan kumanda
edebilmek için kablosuz ba¤lant› seçene¤i mevcuttur.
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46 y›ll ›k geçmifli i le bat›l›  firma kültürüne sahip,
kurumsallaflm›fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir
zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim
yapan BAYMAK/BDR THERMEA, Tepeören’de 60.000
m2 toplam alana sahip iki üretim tesisi, 600’ün üzerinde
çal›flan› ve Türkiye genelinde 1200’ü münhas›r bayii,
2100’ü aflk›n sat›fl noktas› ve 250’yi aflk›n yetkili servis
ile Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olmay›
sürdürüyor.

BAYMAK, 20 y›l› aflk›n süredir DAB ile yapt›¤› stratejik
iflbirli¤ini gelifltirerek devam ettirmektedir. Yayg›n ve
güvenilir BAYMAK servis a¤›yla desteklenen DAB ürünleri
Türkiye’nin dört bir köflesindeki  BAYMAK bayilerinden
güvenle temin edilebilir.

Pompa sektöründe 40 y›l› aflk›n bir süredir faaliyet
gösteren DAB, ileri teknoloji ürünleri ve sürekli kendini
ge l ifl t i ren  yap ›s ›  i le  i smin i  ka l i te  ve  güven le
özdefllefltirmifltir.

1968’den bu yana DAB kendi dizayn› ve üretimi olan
yüksek kaliteli pompalar› i le artan pazar talebini
karfl›lamakta ve tüm dünyada etkin bir servis hizmeti
sunmaktad›r.

DAB’›n kalite konusundaki kararl› l ›¤› ,  tüm dünya
piyasalar›ndaki pazar pay›n› artt›rmas›na ve pompa gibi
zor bir iflte güçlenerek varl›¤›n› sürdürmesine yard›m
etmektedir. Geçen 45 y›l DAB’›n izlemifl oldu¤u stratejinin
do¤rulu¤unun kan›t›d›r.

BDR Thermea ›s›tma so¤utma sektöründe lider konuma
sahip 3 dev firman›n Baxi Group, De Dietrich ve Remeha
Gruplar›n›n 2009 senesi sonunda birleflmesi ile meydana
gelmifltir. Grubun lider oldu¤u pazarlar ‹ngiltere, Fransa,
Almanya, Hollanda, ‹talya ve Do¤u Avrupa ülkeleridir.
Ayn› zamanda Türkiye, Rusya, Kuzey Amerika ve Çin
pazarlar›nda güçlü pozisyonlara sahip Grup 70’i aflk›n
ülkede faaliyet göstermekte olup 6400’ün üzerinde
çal›flan› vard›r.

Grubun stratejisi birden fazla yerel marka alt›nda üretim
yap›p, güçlü ulusal operasyonlar ve ilerici pazarlama
teknikleri ile büyük Avrupa ekonomilerinde meydana
gelecek yerel talepteki de¤iflimlere h›zl› bir biçimde tepki
verip arz sa¤lamaya dayan›yor.

BDR Thermea’n›n sahip oldu¤u baz› lider markalar
Baymak ile birlikte De Dietrich, Baxi, Remeha, Heatrae
Sadia, Brötje, Potterton, Chappée ve BaxiRoca’y›
içermektedir. BDR Thermea insan kaynaklar›na ve
yenilikçi teknoloji ler için yap›lacak araflt›rma ve
gelifltirme çal›flmalar›na da çok büyük yat›r›mlar yaparak,
tüketici memnuniyeti odakl› çal›flmalar›n› güçlendirmekte
ve gelece¤in iklimlendirme konusunda tek çözüm orta¤›
haline h›zl› bir flekilde gelmektedir.

64*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara ve Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.


