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GE551Y072: opbouwkast voor satElliEtEn 
GE551Y073: inbouwkast voor satElliEtEn
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Afmetingen
Opbouwkast GE551Y072
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Legende

A Aanvoer primaire leiding E Ingang sanitair koud water

B Retour primaire leiding F Uitgang sanitair warm water

C Aanvoer verwarmingsinstallatie G Uitgang sanitair koud water

D Retour verwarmingsinstallatie H Uitsparing voor extra ventiel 
GE500Y253

Inbouwkast GE551Y073
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Legende

A Aanvoer primaire leiding E Ingang sanitair koud water

B Retour primaire leiding F Uitgang sanitair warm water

C Aanvoer verwarmingsinstallatie G Uitgang sanitair koud water

D Retour verwarmingsinstallatie H Uitsparing voor extra ventiel 
GE500Y253

Beschrijving
De metalen kasten van de serie GE551-2 werden ontwikkeld voor de 
montage van de satellieten GE556.  Elke kast is uitgerust met een set 
kogelkranen die het mogelijk maken om alle leidingen aan te sluiten 
alvorens de satelliet te installeren.  Om te kunnen beantwoorden aan alle 
installatiemogelijkheden, bestaat er een model voor opbouw GE551Y072 
en een model voor inbouw GE551Y073.  Bij gebruik van de kasten in 
combinatie met de satelliet GE556Y304 (uitgerust met een extra aansluiting 
voor de integratie van zonne-energie) dient een extra kogelkraan 
GE500Y253 besteld te worden.

Uitvoeringen en codes
Code Uitvoering

GE551Y072 opbouw

GE551Y073 inbouw

Codes van uitrusting
GE500Y253: kogelkraan. Bijkomend te installeren in de inbouw-/
opbouwkast in combinatie met de satelliet GE556Y304.

Hoofdkenmerken
• Kasten in warmgelakte staalplaat (RAL9010)
• Uitvoeringen voor opbouw (GE551Y072) of voor inbouw (GE551Y073)
• Deur met sleutel en voorziening voor hangslot
• Deur met ventilatiegleuven
• Kogelkranen in messing UNI EN 12165 CW617N, aansluitingen 3/4"
• Kader van inbouwkast GE551Y073 is 30mm regelbaar in de diepte
•  Voorgeponste uitsparingen aan de zijkanten voor verbinding met de 

externe boiler in geval van gebruik met satelliet GE556Y305

GE551Y072
opbouw

GE551Y073
inbouw
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Uitschrijvingstekst
GE551Y072
Opbouwkast in warmgelakte staalplaat RAL9010, uitgerust met kogelafsluiters, voor de installatie van satellieten GE556. Afmetingen 560x570x165mm (BxHxD).

GE551Y073
Inbouwkast in warmgelakte staalplaat RAL9010, uitgerust met kogelafsluiters, voor de installatie van satellieten GE556.   Afmetingen 570x770x165mm (BxHxD).

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:  'T: +32 (0) 10 42 06 50     6F: +32 (0) 10 42 06 99
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële wijzigingen 
aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en rekening 
houdend met de bestaande normen en reglementering.
Giacomini-Benelux nv-sa - Rue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges


