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Beschrijving 
De montageplaat GE551Y074 wordt gebruikt om de kringen voor sanitair koud 
en warm water en de primaire en secundaire verwarmingsinstallatie aan te 
sluiten, alvorens de elektronische satelliet GE556Y401 te monteren.

Uitvoeringen en codes 
Code Aantal kogelkranen Voor satelliet

GE551Y074 6 GE556Y401

Optioneel
• GE500Y253: extra kogelkraan voor uitgang van sanitair koud water

Technische gegevens 
• Maximum bedrijfstemperatuur: 90 °C
• Maximum bedrijfsdruk: 16 bar.

Hoofdkenmerken 
• Gelakte stalen montageplaat (RAL9010), voor opbouw van de satelliet.
• Aansluitingen 3/4”.

Verbindingen met de installatie 
Opgelet. 
De installatie moet uitgevoerd worden door technisch personeel.
De normen inzake gebruik (installatie, bevestiging, ...), werking, 
kalibrering en vervanging van de energiemeters en tellers dienen in 
acht genomen te worden.  Raadpleeg eveneens de handleidingen 
van de energiemeters en de tellers.

Installatie van de satelliet

EDB CA GF

A: Uitgang sanitair koud water (optioneel)
B: Ingang koud water 
C: Uitgang warm water 

D: Ingang primaire kring 
E: Uitgang primaire kring
F: Retour verwarming secundair
G: Aanvoer verwarming secundair

Afmetingen
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Legende

A: Uitgang sanitair koud water (optioneel)
B: Ingang koud water 
C: Uitgang warm water 

D: Ingang primaire kring 
E: Uitgang primaire kring 
F: Retour verwarming  secundair
G: Aanvoer verwarming secundair

Uitschrijvingstekst
Stalen montageplaat voor elektronische satellieten GE556Y401.  Uitgerust met 
6 kogelkranen in messing, aansluitingen 3/4’’. Afmetingen 450x720x95 mm 
(BxHxD).

GE551Y074
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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      6 F: +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


