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Giacomini, fabrikant en ontwerper van klimatisatiesystemen en kraanwerk voor woningen, 
industrie en tertiaire sector, presenteert een volledig gamma speciaal voor energiemeting 
van verwarming en sanitair warm water. Hierin is ook mogelijk het verbruik van sanitair 
koud water te visualiseren. 
De hydraulische modules voor energiemeting van Giacomini hebben verschillende polyva-
lente oplossingen en zorgen ervoor dat de installatietijd geoptimaliseerd wordt. Dit systeem 
is toepasbaar op elke soort energie, productie en distributie : warmtenetten, colletieve 
stookplaatsen, gecentraliseerde verwarming, warmtepomp, zonneënergie, ...
Ontworpen om aan verschillende vragen te beantwoorden, zijn de oplossingen van Giacomini 
bijvoorbeeld plaatsbesparend, en dit zorgt ervoor dat zij kunnen geïnstalleerd worden in 
technische schachten, als in een apparte omkasting in de woning. Uitgerust met regelkranen 
(zowel 2-weg als 3-weg), kunnen de modules perfect ingebouwd worden in primaire dis-
tributienetten, met variabel als constant debiet. 
De fabrikatietechnologie van deze kranen garandeert een uitstekende dichting, en sluit 
elk lekdebiet uit. 
De hydraulische modules zijn zowel toepasbaar op de publieke als op de particulierenmarkt.
Door hun gebruiksvriendelijke bediening zijn deze modules voor iedereen toegankelijk.
Teneinde het onderhoud en het aflezen te vergemakkelijken kan een (volumetrische of 
ultrasone) energiemeter makkelijk geïntegreerd worden. Deze informatie kan dan via RF, of 
standaard M-bus protocol uitgelezen worden op een centrale eenheid, zowel op afstand 
als ter plaatse.

 Meting van verbruik, zowel sanitair als verwarming.

 Productie sanitair warm water per wooneenheid via individuele wisselaar.

 Energiebesparingen.

 Kostenbesparingen.
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1. Mechanische satelliet (sanitair)

DIRECTE METING

GE556Y153

Toebehoren

Satelliet voor de meting van het warmteverbruik in appartements
gebouwen met een centrale productie van het water voor de centrale 
verwarming en een locale, individuele productie van sanitair warm 
water (SWW) in ieder appartement met behulp van een geïsoleerde 
platenwarmtewisselaar die in de satelliet is ingebouwd.
Vermogen bij primair : 75°C  1,15 m³/h.
Vermogen bij secundair : 15°C  50°C  20l/min.

Belangrijkste eigenschappen
• Warmtewisselaar voor de directe productie van SWW.
•  Ingebouwd statisch strangventiel.
•  Kunststof passtuk voor energiemeter op primaire kring.
•  Thermostatisch mengventiel voor regeling temperatuur SWW.
•  Kunststof passtuk voor debietmeter SKW op sanitaire kring.
•  Gemonteerd op een gegalvaniseerd metalen basisplaat.
• Afmetingen 330x295x120mm  BxHxD.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Primair : maximum gebruiksdruk 16 bar (10 bar met kunsstof passtuk) 

 maximum temperatuur 90°C.
•  Secundair : maximum gebruiksdruk 10 bar  maximum temperatuur 

30°C (zijde SKW).
•  Enkel voor aanmaak sanitair warm water.

 Isolatie in geëxpandeerd 
polyethyleen voor satelliet 
GE556Y153.

 Thermostatische bypass voor 
de reductie van de gemiddelde 
temperatuur in stijgleidingen 
 inwendige schroefdraad 3/4’’ 
x inwendige schroefdraad 3/4’’  
instelbereik 3565°C.

GE551Y181 R158AY004

CODE VERMOGEN

GE556Y153 56kW san
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Satelliet voor de meting van het warmteverbruik in appartements
gebouwen met een centrale productie van het water voor de centrale 
verwarming en een locale, individuele productie van sanitair warm 
water (SWW) in ieder appartement. (Het thermostatisch mengventiel 
laat toe om het SWW naar de gebruiker in te regelen tussen 38°C  60°C 
 voorinstelling op 49°C).

Belangrijkste eigenschappen
• Hydraulische aansluiting met 3/4” uitwendige schroefdraad.
•  Voorgemonteerd op een montageplaat met afmeting 540x390x

155mm (LxHxP), die kan ingebouwd worden in een in/opbouwkast  
GE551Y072 of GE551Y073. 

•  Verwarmingskring is voorzien van inregelventiel, een filter, een mano
meter en een 3weg zoneventiel.

•  3weg zoneventiel kan worden uitgerust met servomotoren K270  
K272 (niet meegeleverd). 

•  Servomotor kan worden bediend door kamerthermostaat (bv. K480PY301 
 niet meegeleverd)

•   Beveiliging SKW door keerklep type EA (met Belgaquakeur).
•  Het warmteverbruik en het verbruik van sanitair koud water kunnen 

gemeten worden met behulp van caloriemeters en watertellers (niet 
meegeleverd).

•  Max. werkdruk 16 bar (10 bar met kunststof passtuk). Max. watertem
peratuur 90°C.

CODE VERMOGEN

GE556Y101 44kW san

GE556Y102 58kW san

2. Mechanische satellieten met 1 warmtewisselaar (sanitair/verwarming)

GE556Y101/102

Satelliet voor de meting van het warmteverbruik in appartements
gebouwen met een centrale productie van het water voor de centrale 
verwarming en een locale, individuele productie van sanitair warm 
water (SWW) in ieder appartement, met thermostatische regeling, die 
in ieder appartement met behulp van een geïsoleerde platenwarmte
wisselaar die in de satelliet is ingebouwd. (Het thermostatisch meng
ventiel laat toe om het SWW naar de gebruiker in te regelen tussen 
38°C  60°C  voorinstelling op 49°C).

Belangrijkste eigenschappen
• Hydraulische aansluiting met 3/4” uitwendige schroefdraad.
•  Voorgemonteerd op een montageplaat met afmeting 540x390x

155mm (LxHxP), die kan ingebouwd worden in een in/opbouwkast 
GE551Y072 of GE551Y073. 

•  Verwarmingskring is voorzien van inregelventiel, een filter, een ma
nometer en een 3weg zoneventiel  3weg zoneventiel kan worden 
uitgerust met servomotors K270  K272 (niet meegeleverd). 

•   Beveiliging SKW door keerklep type EA (met Belgaquakeur).
•  Het warmteverbruik en het verbruik van sanitair koud water kunnen 

gemeten worden met behulp van warmtemeters en debietmeters 
(niet meegeleverd).

•  Max. werkdruk 16 bar (10 bar met kunststof passtuk). Max. watertem
peratuur 90°C

CODE VERMOGEN

GE556Y303 58kW san

GE556Y304 44kW san

GE556Y303/304
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Toebehoren

 Metalen opbouwkast voor 
de satellieten GE556Y101  102  
303  304, kleur RAL 9010, uitge
rust met 7 interceptie kleppen 
met externe draad 3/4”.

560x570x165mm

 Metalen inbouwkast voor de 
satellieten GE556Y101  102  
303  304, kleur RAL 9010, uitge
rust met 7 interceptie kleppen 
met externe draad 3/4”.

570x770x165mm

GE551Y072 GE551Y073

 Thermostatische bypass voor 
de reductie van de gemiddelde 
temperatuur in stijgleidingen 
 inwendige schroefdraad 3/4’’ 
x inwendige schroefdraad 3/4’’  
instelbereik 3565°C.

R158AY004
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Toebehoren

De satellieten GE5561 zijn geschikt voor de productie en verdeling 
van centraal verwarmingswater naar verschillende appartementen, 
waarbij SWW lokaal per appartement geproduceerd wordt met be
hulp van een geïsoleerde platenwarmtewisselaar die in de satelliet is 
ingebouwd. Deze innoverende versie is uitgerust met één van de snelste 
thermostatische aandrijfsystemen en een differentiële drukregelaar 
(DPC) op de primaire kring.

Belangrijkste eigenschappen
•   Uitgerust met regelapparatuur welke instelling van SWWtemperatuur 

en lage temperatuur (322/323) toelaat.
•  Klokthermostaat voor programmatie van gewenste ruimtetemperaturen 

(niet meegeleverd).
•  Flowswitch en gemotoriseerde driewegklep voor de voorrangsscha

keling van de SWWproductie.
•  Thermostatisch ventiel welk dient om de CVretourtemperatuur en 

debiet voldoende laag te houden.
•  Filter, automatisch ontluchtingsventiel en veiligheids pressostaat voor 

lage druk op de primaire zijde.
•  Klep voor thermische en elektrische beveiliging + zoneventiel op de 

secundaire zijde verwarming.
•  Electronische circulatiepomp, inbouwlengte 130mm, conform Richt

lijn ErP2009/125/EG voor secundaire verwarming voor uitvoering lage 
temperaturen (322/323).

• Instelbare bypass over warmtewisselaar.
• 6 aansluitingen ¾”, uitgelijnd op de onderzijde.
• Warmtewisselaar en koperen leidingen geïsoleerd.
• Kast in gelakte staalplaat RAL9010, met slot.
•  Licht en compact (afmetingen 450x630x180mm – BxHxD),gemakkelijk 

in te bouwen.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Instelbereik verwarming (322/323) : lage temperatuur 2545°C  Hoge 

temperatuur 2585°C
• Instelbereik SWW : 3060°C (default 48°C).
•  Maximum gebruiksdruk 6 bar (10 bar sanitair) – maximum temperatuur 

90°C.
•  Mogelijkheid tot meten warmteverbruik en verbruik SKW mbv warmte

meter en debietmeters (niet meegeleverd).

CODE VERMOGEN

GE556Y320 hoge temp.  56kw san.

GE556Y321 hoge temp.  67kw san.

GE556Y322 lage temp.  56kw san.

GE556Y323 lage temp.  67kw san.

3. Mechanische satellieten DPC (sanitair/verwarming) 

GE556Y320/321/322/323

 versie lage temperatuur  versie hoge temperatuur

 Thermostatische bypass voor 
de reductie van de gemiddelde 
temperatuur in stijgleidingen 
 inwendige schroefdraad 3/4’’ 
x inwendige schroefdraad 3/4’’  
instelbereik 3565°C.

R158AY004
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4. Mechanische satellieten met 2 warmtewisselaars (sanitair/verwarming)

GE556Y171

Toepassing in appartementsgebouwen met een centrale productie en de 
verdeling van het verwarmingswater naar de verschillende appartemen
ten, waarbij een ingebouwde platenwarmtewisselaar zorgt voor een 
hydraulische scheiding tussen de primaire kring en de secundaire kring 
verwarming.

Belangrijkste eigenschappen 
•  Warmtewisselaar voor de hydraulische scheiding tussen de secundaire 

kring verwarming en de primaire kring.
•   Dynamisch inregelventiel, regelbare bypass en automatische vlotter

ontluchter op primaire kring.
•  Electronische circulatiepomp conform Richtlijn ErP 2009/125/EG, ex

pansievat, overdrukventiel, manometer, pressostaat en automatische 
vlotterontluchter op de secundaire kring verwarming.

•  Thermostatische regeling van de centrale verwarming op hoge en 
lage temperatuur.

•  Gemotoriseerd tweeweg zoneventiel op de secundaire kring verwarming.
• Kast in gelakte staalplaat RAL9010, met slot.
• Afmetingen 450x630x180mm  BxHxD.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Mogelijkheid meten warmteverbruik SKW mbv warmtemeter en debiet

meter (niet meegeleverd).

CODE VERMOGEN

GE556Y171 17,4kW cv/verwarming

GE556Y172

Toepassing in appartementsgebouwen met een centrale productie en 
de verdeling van het verwarmingswater naar de verschillende appar
tementen, waarbij de productie van het SWW lokaal per appartement 
gebeurt met behulp van een geïsoleerde platenwarmtewisselaar die 
in de satelliet is ingebouwd. Een tweede platenwarmtewisselaar zorgt 
voor een hydraulische scheiding tussen de primaire kring en de secun
daire kring verwarming.

Belangrijkste eigenschappen
•  Warmtewisselaar voor de hydraulische scheiding tussen de secundaire 

kring verwarming en de primaire kring.
• Warmtewisselaar voor de directe productie van SWW. 
•  Dynamisch inregelventiel, regelbare bypass en automatische vlotter

ontluchter op primaire kring.
•  Electronische circulatiepomp conform Richtlijn ErP 2009/125/EG, ex

pansievat, overdrukventiel, manometer, pressostaat en automatische 
vlotterontluchter op de secundaire kring verwarming.

•   Thermostatische regeling van de centrale verwarming op hoge en 
lage temperatuur.

•  Gemotoriseerd tweeweg zoneventiel op de secundaire kring verwarming.
• Voorrangsschakeling voor de SWWproductie.
•  Thermostatisch mengventiel met thermische beveiliging voor SWW.
• Kast in gelakte staalplaat RAL9010, met slot.
• Afmetingen 450x630x180mm  BxHxD.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Maximum gebruiksdruk sanitair 16 bar (10 bar met kuststof passtuk)  

maximum temperatuur 90°C.
•  Mogelijkheid meten warmteverbruik SKW mbv warmtemeter en debiet

meter (niet meegeleverd).

CODE VERMOGEN

GE556Y172 17,4kW cv/verw  49kW san
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GE556Y173

Toepassing in appartementsgebouwen met een centrale productie en 
de verdeling van het verwarmingswater naar de verschillende appar
tementen, waarbij de productie van het SWW lokaal per appartement 
gebeurt met behulp van een geïsoleerde platenwarmtewisselaar die 
in de satelliet is ingebouwd. Een tweede platenwarmtewisselaar zorgt 
voor een hydraulische scheiding tussen de primaire kring en de secun
daire kring verwarming.

Belangrijkste eigenschappen
•  Warmtewisselaar voor de hydraulische scheiding tussen de secundaire 

kring verwarming en de primaire kring.
• Warmtewisselaar voor de directe productie van SWW. 
•   Dynamisch inregelventiel, regelbare bypass en automatische vlotter

ontluchter op primaire kring.
•  Electronische circulatiepomp conform Richtlijn ErP 2009/125/EG, ex

pansievat, overdrukventiel, manometer, pressostaat en automatische 
vlotterontluchter op de secundaire kring verwarming.

•   Thermostatische regeling van de centrale verwarming op hoge en 
lage temperatuur.

• Gemotoriseerd tweeweg zoneventiel op de secundaire kring verwarming.
• Voorrangsschakeling voor de SWWproductie.
•  Thermostatisch mengventiel met thermische beveiliging voor SWW.
• Kast in gelakte staalplaat RAL9010, met slot.
• Afmetingen 450x630x180mm  BxHxD.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Maximum gebruiksdruk sanitair 16 bar (10 bar met kuststof passtuk)  

maximum temperatuur 90°C.
•  Mogelijkheid meten warmteverbruik SKW mbv warmtemeter en debiet

meter (niet meegeleverd).

CODE VERMOGEN

GE556Y173  17,4kW cv/verw  58kW san

Toebehoren

 Metalen montagebeugel 
RAL9010 met 4 afsluitventie
len 3/4” met losse wartel en 
vlakke afdichting voor satelliet 
GE556Y171.

 Metalen montagebeugel 
RAL9010 met 4 afsluitventielen 
voor bovenaansluiting (via 
achterzijde beugel)  aanslui
ting 22mm  voor satelliet 
GE556Y171.

 Isolatie in geëxpanseerd 
polyethyleen voor satellieten 
GE556Y172  GE556Y173.

 Metalen montagebeugel 
RAL9010 met 7 afsluitventielen 
3/4” met losse wartel en vlakke 
afdichting voor satellieten
GE556Y172  GE556Y173.

 Metalen montagebeugel 
RAL9010 met 7 afsluitventielen 
voor bovenaansluiting (via 
achterzijde beugel)  aanslui
ting 22mm  voor satellieten 
GE556Y172  GE556Y173.

GE551Y081

GE551Y083

GE551Y180

GE551Y082

GE551Y084

 Thermostatische bypass voor 
de reductie van de gemiddelde 
temperatuur in stijgleidingen 
 inwendige schroefdraad 3/4’’ 
x inwendige schroefdraad 3/4’’  
instelbereik 3565°C.

R158AY004
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5. Electronische satelliet (sanitair/verwarming)

GE556Y402

Toepassing in appartementsgebouwen met een centrale productie en de 
verdeling van het verwarmingswater naar de verschillende appartementen, 
waarbij de productie van het SWW lokaal per appartement gebeurt met 
behulp van een geïsoleerde platenwarmtewisselaar die in de satelliet is 
ingebouwd.

Vermogen bij primair 75°C  1,15 m³/h  t°retour = 25°C en secundair 
10°C50°C  24 l/min.

Belangrijkste eigenschappen
•   Electronische regeling met SET POINTinstelling voor SWWtempera

tuur en centrale verwarming op hoge en lage temperatuur.
•  Afstandsbediening / klokthermostaat voor weergave en beheer van 

de parameter (meegeleverd).
• Buitenvoeler voor weersafhankelijke sturing (meegeleverd).
•  Flowswitch en gemotoriseerde driewegklep voor de voorrangsschake

ling van de SWWproductie.
•  Gemotoriseerde modulerende tweewegklep op de primaire retour

zijde voor beperking debiet en retourtemperatuur.
•  Filter, handbediend ontluchtingsventiel en veiligheidspressostaat 

voor lage druk op de primaire zijde.
•  Klep voor thermische en electrische beveiliging op de secundaire zijde 

verwarming.
•  Electronische circulatiepomp 15/6, inbouwlengte 130mm, conform 

Richtlijn ErP 2009/125/EG voor secundaire verwarming.
• Regelbare bypass voor secundaire verwarming op lage temperatuur.
• 6 aansluitingen 3/4”, uitgelijnd op de onderzijde.
• Warmtewisselaar en koperen leidingen geïsoleerd.
• Kast in gelakte staalplaat RAL9010, met slot.
•  Licht en compact (afmetingen 450x630x180mm  BxHxD), gemakkelijk 

in te bouwen.
• Eenvoudige toegang tot alle onderdelen.
•  Instelbereik verwarming : lage temperatuur 2545°C  hoge temperatuur 

2585°C.
• Instelbereik SWW : 3060°C. (default 48°C)
•  Maximum gebruiksdruk 6 bar (10 bar sanitair)  maximum temperatuur 

90°C.
•  Mogelijkheid meten warmteverbruik en verbruik SKW mbv warmte

meter en debietmeter (niet meegeleverd).

CODE VERMOGEN

 GE556Y402  26kW cv/verw  67kW san
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 De primaire kring bestaat uit een inspecteer
bare filter, een gemotoriseerde driewegklep, 
een handbediend ontluchtingsventiel, een 
warmtewisselaar, een manometer, een 
minimumpressostaat en een gemotoriseerde 
modulerende tweewegklep.
Functie Energiebesparing : ‘de modulerende 
tweewegklep wordt aangestuurd door de 
electronische regeling van de satelliet en 
beperkt de vraag naar primair debiet tot het 
absolute minimum dat nodig is om de voor
ingestelde SETPOINT van het sanitair warm 
water te bereiken.
De driewegklep van de voorrangsschakeling 
stuurt het water naar de warmtewisselaar 
(zodra de flowswitch een vraag om SWW 
detecteert) of naar de secundaire verwar
mingsinstallatie.
De energiemeter kan in de plaats van het 
kunststof passtuk gemonteerd worden en 
de temperatuursonde wordt in de daarvoor 
bestemde koppeling gemonteerd.

 Thermostatische bypass voor 
de reductie van de gemiddelde 
temperatuur in stijgleidingen 
 inwendige schroefdraad 3/4’’ 
x inwendige schroefdraad 3/4’’  
instelbereik 3565°C.

De secundaire verwarmingskring bestaat 
uit een gemotoriseerd tweewegzoneven
tiel dat dient als elektrische en thermische 
beveiliging (het ventiel onderbreekt de 
circulatie in de installatie wanneer  
de aanvoertemperatuur tenminste 5 °C hoger 
ligt dan de temperatuur ingesteld op de 
afstandsbediening  SET POINT), een inregel
ventiel in de bypass en een hoog energieef
ficiënte circulatiepomp(ErP 2009/125/EG).

 Gelakte montageplaat 
RAL9010 met 6 kogelkranen 
3/4” met vaste moer voor elec
tronische satelliet GE556Y402.

 De SWWkring bestaat uit een flowswitch 
en een passtuk in messing voor de montage 
van de SWWteller. In plaats van het pas
stuk kan een teller voor het registreren van 
het sanitair warm waterverbruik worden 
gemonteerd.

Primaire kring Verwarming - secundair Sanitair warm water

Toebehoren

R158AY004 GE551Y074
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6. Modules voor indirecte meting (verwarming/koeling)

GE555

Metingsmodules voor centrale verwarming, koelsystemen en centrale 
productie van sanitair warm water. Deze module is geschikt omhet dis
tributienetwerk in te regelen.

Belangrijkste eigenschappen
•  Afsluitkraan.
•  Gemotoriseerd zoneventiel.
•  Geschikt voor het installeren van sanitaire watertellers en/of voor pro

ceswater.
•  Geschikt voor het installeren van een thermische energieteller, mbv 

een kunststof tussenstuk.
•  Kast voor aansluitblok tbv electrische aansluitingen.
•  Doos voor sonde van verdelingstemperatuur, geïntegreerd in de af

sluitkraan.
•  Metalen inbouwkast geverfd via het poederlakprocédé (RAL9010) 

met vergrendelbare deur en verstelbare diepte van de draagkast.
•  Aansluitingen voor aansluiting en bevestiging.
•  Maximale werkingstemperatuur 110°C (90°C met kunststof tussenstuk).
•  Maximum werkingsdruk 16 bar (10 bar met kunststof tussenstuk).

CODE AANSLUIT. INREGELING EENHEDEN 
VOOR TELLERS

GE555Y461 3/4” enkel bypass 2

GE555Y462 3/4” statisch 3

GE555Y463 1” statisch 3

GE555Y468 3/4” dynamisch 3

GE555Y469 1” dynamisch 3

GE550Y100

Metingsmodule voor verdeler met menger.

Belangrijkste eigenschappen
• Afsluitkranen.
• Filter.
• Automatiseerbare zoneventielen.
•  Geschikt voor installatie van energieteller, mbv een kunststof tussenbuis.

CODE AANSLUITINGEN

GE550Y100 1’’

GE555Y461 GE555Y462 GE555Y463 GE555Y468 GE555Y469

INDIRECTE METING
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GE555Y470

GE555Y135/136

Metingsmodules voor centrale verwarming, koelsystemen distributie
verdelers.

Belangrijkste eigenschappen
•  Afsluitkranen.
•  Motoriseerbaar zoneventiel.
•  Geschikt voor het installeren van sanitaire watertellers en/of voor pro

ceswater.
•    Geschikt voor het installeren van een thermische energieteller, mbv 

een kunststof tussenstuk.
•   Geschikt voor het installeren van distributieverdelers 3/4’’ (eindstop 

en supports niet inbegrepen).
• Kast voor aansluitblok tbv electrische aansluitingen.
•   Doos voor sonde van verdelingstemperatuur, geïntegreerd in de af

sluitkraan.
•   Metalen inbouwkast geverfd via het poederlakprocédé (Ral9010) 

met vergrendelbare deur en verstelbare diepte van de draagkast.
•   Maximale werkingstemperatuur 110 °C (90 °C met kunststof tussen

stuk).
• Maximum werkingsdruk 16 bar (10 bar met kunststof tussenstuk).

Multifunctionele metingsmodule voor centrale verwarming, koelsyste
men en verdeling van sanitair warm water voor 3 of 4 appartementen.

Belangrijkste eigenschappen
• 3 of 4 uitgangen voor de meting van thermische energie.
•  3 of 4 uitgangen voor de meting van sanitair water en/of proceswater.
•  Geschikt voor het installeren van een multiuser éénheid (4 uitgan

gen) voor proceswater.
• Kast voor aansluitblok tbv electrische aansluitingen.
• Afmetingen (BxHxD) : 750 x 1500 x 190 mm.

CODE AANSLUITINGEN AANTAL 
APPARTEMENTEN

GE555Y135 1 1/4” x 3/4” 3

GE555Y136 1 1/4” x 3/4” 4

CODE AANSLUITINGEN

GE555Y470 3/4’’
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GE550Y172/182/192

Multifunctionele metingsmodule voor centrale verwarming, koelsyste
men en verdeling van sanitair warm water tot 6 uitgangen.

Belangrijkste eigenschappen
• Filter.
•  Statische strangregelventiel met ingang voor sonde.
•  Differentiële drukregelaar op de retouruitgangen.
•   Kunststof tussenstuk op de retouruitgangen, om op GE552 tellers te 

monteren.
•  Distributieverdelers met luchtinlaat en ontluchtingsknop.

CODE AANSLUITINGEN AANTAL UITGANGEN

GE550Y172 1 1/4” x 3/4” 2

GE550Y173 1 1/4” x 3/4” 3

GE550Y174 1 1/4” x 3/4” 4

GE550Y175 1 1/4” x 3/4” 5

GE550Y176 1 1/4” x 3/4” 6

CODE AANSLUITINGEN AANTAL UITGANGEN

GE550Y182 1 1/4” x 3/4” 2

GE550Y183 1 1/4” x 3/4” 3

GE550Y184 1 1/4” x 3/4” 4

GE550Y185 1 1/4” x 3/4” 5

GE550Y186 1 1/4” x 3/4” 6

CODE AANSLUITINGEN AANTAL UITGANGEN

GE550Y192 3/4” x base 18 2

GE550Y193 3/4” x base 18 3

GE550Y194 3/4” x base 18 4

GE550Y195 3/4” x base 18 5

GE550Y196 3/4” x base 18 6
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7. Modules voor meting (verwarming/koeling)

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 ko
gelafsluiters met rood vlinder
handwiel en een filter. Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel en een filter. 
Dim : 1’’

Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel en een 2weg 
zoneventiel. Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een 2weg zon
eventiel en een filter. Dim  : 3/4’’

GE550Y121 GE550Y122 GE550Y123 GE550Y124

GE550Y125 GE550Y129 GE550Y130 GE550Y135

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een 2weg zon
eventiel en een filter. Dim : 1’’

 Kit voor montage op de 
retourzijde bestaand uit 2 ko
gelafsluiters met mogelijkheid 
tot verzegelen en met rood vlin
derhandwiel en uit 1kunststof 
passtuk ter vervanging van de 
warmtemeter. Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
retourzijde bestaand uit 2 ko
gelafsluiters met mogelijkheid 
tot verzegelen en met rood vlin
derhandwiel en uit 1kunststof 
passtuk ter vervanging van de 
warmtemeter. Dim : 1’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een 2weg zon
eventiel en een inregelventiel. 
Dim : 1’’

GE550Y136 GE550Y137 GE550Y138 GE550Y139

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een 2weg zon
eventiel en een inregelventiel. 
Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel en een inregelven
tiel. Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een filter en een 
inregelventiel. Dim : 3/4’’

 Kit voor montage op de 
aanvoerzijde bestaand uit 2 
kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel, een filter en een 
inregelventiel. Dim : 1’’

GE550Y166 GE550Y167 GE550Y168 GE550Y169

 Kit met aansluitingen opge
bouwd uit een 3weg zoneven
tiel, uit 4 kogelafsluiters met 
mogelijkheid tot verzegelen en 
met vlinderhandwiel, een filter 
en een passtuk ter vervanging 
van de warmtemeter. Dim : 3/4’’

 Kit met aansluitingen opge
bouwd uit een 3weg zoneven
tiel, uit 4 kogelafsluiters met 
mogelijkheid tot verzegelen en 
met vlinderhandwiel, een filter 
en een passtuk ter vervanging 
van de warmtemeter. Dim : 1’’

 Kit met aansluitingen opge
bouwd uit een 3weg zoneven
tiel, uit 4 kogelafsluiters met 
mogelijkheid tot verzegelen en 
met vlinderhandwiel, een filter, 
een strangregelventiel en een 
passtuk ter vervanging van de 
warmtemeter. Dim : 3/4’’

 Kit met aansluitingen opge
bouwd uit een 3weg zoneven
tiel, uit 4 kogelafsluiters met 
mogelijkheid tot verzegelen en 
met vlinderhandwiel, een filter, 
een strangregelventiel en een 
passtuk ter vervanging van de 
warmtemeter. Dim : 1’’

GE550Y170 GE550Y171

Kit met aansluitingen opge
bouwd uit een 3weg zoneven
tiel, uit 4 kogelafsluiters met 
mogelijkheid tot verzegelen en 
met vlinderhandwiel, een filter, 
een automatische debietrege
laar en een passtuk ter vervan
ging van de warmtemeter. 
Dim : 3/4’’

Kit met aansluitingen 
opgebouwd uit een 3weg 
zoneventiel, uit 4 kogelafsluiters 
met mogelijkheid tot verzege
len en met vlinderhandwiel, 
een filter,een automatische 
debietregelaar en een passtuk 
ter vervanging van de warmte
meter. Dim : 1’’

GE552Y190

 Sanitairwater teller.
Pulsuitgang Mbus.
(REEDcontact)
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 Tellereenheid voor sanitair 
koud water. Verbindingen 3/4’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep met aflsuiter 
(groene hendel, kunststof 
tussenstuk).

 Tellereenheid voor sanitair 
warm water. Verbindingen 3/4’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep met aflsuiter 
(groene hendel, kunststof 
tussenstuk).

 Tellereenheid voor koud 
water en sanitair warm water. 
Verbindingen 3/4’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep met aflsuiter 
(groene hendel, kunststof 
tussenstuk).

 Tellereenheid voor koud 
water en sanitair warm water. 
Verbindingen 3/4’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep, kunststof tussen
stuk + geïntegreerd thermosta
tisch mengventiel.

GE550Y004 GE550Y014 GE550Y008 GE550Y024

GE550Y005 GE550Y015

 Tellereenheid voor sanitair 
koud water. Verbindingen 1’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep met aflsuiter 
(groene hendel, kunststof 
tussenstuk).

 Tellereenheid voor sanitair 
warm water. Verbindingen 1’’.
Met inbegrip van afsluiters, 
terugslagklep met aflsuiter 
(groene hendel, kunststof 
tussenstuk).

GE551Y171 GE551Y177

GE551Y178

 Isolatie in geëxpandeerd po
lyethyleen voor kit met 2weg 
zoneventiel GE550Y136.
465x125x90mm

 Isolatie in geëxpandeerd po
lyethyleen voor kit met 3weg 
zoneventiel GE550Y166.
450x250x90mm 

 Isolatie in geëxpandeerd 
polyethyleen voor kits met 
3weg zoneventiel GE550Y167 
 GE550Y168  GE550Y169  
GE550Y170  GE550Y171.
530x250x90mm
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8. Modules voor meting (sanitair)

9. Modules voor meting (sanitair/verwarming)

GE550Y111

GE550Y101 GE550Y102 GE550Y103 GE550Y104

 Kit opgebouwd uit 2 koge
lafsluiters, een terugslagklep en 
een kunststof passstuk ter ver
vanging van de debietmeter. De 
terugslagklep is geïntegreerd in 
de kogelafsluiter met het groen 
handwiel. Het vlinderhandwiel 
van de andere kogelafsluiter is 
blauw. Dim : 3/4’’

Kit opgebouwd uit 2 kogelaf
sluiters, een terugslagklep en 
een kunststof passstuk ter ver
vanging van de debietmeter. De 
terugslagklep is geïntegreerd in 
de kogelafsluiter met het groen 
handwiel. Het vlinderhandwiel 
van de andere kogelafsluiter is 
blauw. Dim : 1’’

Kit opgebouwd uit 2 kogelaf
sluiters, een terugslagklep en 
een kunststof passstuk ter ver
vanging van de debietmeter. De 
terugslagklep is geïntegreerd in 
de kogelafsluiter met het groen 
handwiel. Het vlinderhandwiel 
van de andere kogelafsluiter is 
rood. Dim : 3/4’’

 Kit opgebouwd uit 2 koge
lafsluiters, een terugslagklep en 
een kunststof passstuk ter ver
vanging van de debietmeter. De 
terugslagklep is geïntegreerd in 
de kogelafsluiter met het groen 
handwiel. Het vlinderhandwiel 
van de andere kogelafsluiter is 
rood. Dim : 1’’

 Voorgemonteerde groep opgebouwd uit 2 kogelafsluiters, een 
terugslagklep, een thermostatisch mengventiel met instelling van de 
mengtemperatuur tussen 38°C et 60°C en 2 kunststof passtukken ter 
vervanging van de debietmeters. Dim : 3/4’’

 Multiuser kit voor 4 apparte
menten uitgerust met :
• kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel.
• kunststof passtukken ter ver
vanging van de debietmeters.
• kogelafsluiters met geïnge
bouwde terugslagklep en groen 
handwiel.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

GE550Y112 GE550Y113 GE550Y114 GE550Y115

 Multiuser kit voor 3 apparte
menten uitgerust met :
• kogelafsluiters met rood vlin
derhandwiel.
• kunststof passtukken ter ver
vanging van de debietmeters.
• kogelafsluiters met geïnge
bouwde terugslagklep en groen 
handwiel.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Multiuser kit voor 3 ap
partementen, montage op de 
retourzijde, uitgerust met :
• statische regelventiel.
• kunststof passtukken voor 
energiemeters.
• kogelafsluiters.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Multiuser kit voor 3 ap
partementen, montage op de 
retourzijde, uitgerust met :
• kunststof passtukken voor 
circulatiepompen 15/7.
• terugslagkleppen met maximale 
doorgang (1’’).
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler. 
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

GE550Y116 GE550Y117 GE550Y144 GE550Y145

 Multiuser kit voor 3 ap
partementen, montage op de 
retourzijde, uitgerust met :
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler.
• kunststof passtukken voor 
energiemeters.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Multiuser kit voor 3 ap
partementen, montage op de 
aanvoerzijde, uitgerust met :
• 2weg zoneventielen met servo
motoren K270.
• statische regelventielen.
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

Multiuser kit voor 4 apparte
menten, montage op de retour
zijde, uitgerust met :
• statische regelventielen.
• kunststof passtukken voor 
energiemeters.
• kogelafsluiters.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Multiuser kit voor 4 ap
partementen, montage op de 
aanvoerzijde, uitgerust met :
• kunststof passtukken voor 
circulatiepompen 15/7.
• terugslagkleppen met maximale 
doorgang (1”).
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler. 
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4
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GE550Y159

GE551Y179

GE550Y146 GE550Y147

GE550Y148

GE550Y158

 Multiuser kit voor 4 apparte
menten, montage op de retour
zijde, uitgerust met :
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler.
• kunststof passtukken voor 
energiemeters.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Multiuser kit voor 4 ap
partementen, montage op de 
aanvoerzijde, uitgerust met :
• 2weg zoneventielen met servo
motoren K270.
• statische regelventielen.
• kogelafsluiters met schroefdraad 
M10x1 voor temperatuurvoeler.

Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Kit voor regenwater 4 zones, 
uitgerust met :
• kogelafsluiters
• kunststof passtukken voor 
debietmeters
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

  Multiuser kit voor 3 apparte
menten uitgerust met :
• kogelafsluiters.
•kunststof passtukken ter ver
vanging van de debietmeters.
• statische regelventielen.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Multiuser kit voor 4 apparte
menten uitgerust met :
• kogelafsluiters.
• kunststof passtukken ter ver
vanging van de debietmeters.
• statische regelventielen.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Isolatie in geëxpandeerd 
polyethyleen voor aanvoer en 
retourverdelers in 1’‘1/4.
300x110x80mm
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TOEBEHOREN

Beugels

Inbouwkasten

Servomotoren

GE551Y002

GE551Y038

K270

GE551Y003

GE551Y039

K272 GE552

GE551Y004

GE551Y040 GE551Y154

 Kunststofbeugel voor de 
bevestiging van kits sanitair en 
verwarming retour 3/4’’.
DN25

 Kunststofbeugel voor de 
bevestiging van kits verwar
ming aanvoer en kits met 3weg 
zoneventielen DN32 3/4’’.

 Kunststofbeugel voor de 
bevestiging van alle kits sanitair 
en verwarming 1’’. 
DN40

 Metalen inbouwkast ∙ kleur 
RAL 9010 ∙ uitgerust met ver
grendelbare deur, met uitspa
ring voor de aansluiting via 
de achterkant of via de zijkant 
en met een inbouwdoosje IP 
55 met kabeldoorvoer voor 
de elektrische componenten ∙ 
ruimte voor 1 zone verwarming 
en max 2 zones sanitair.
500x500x110mm

 Metalen inbouwkast ∙ kleur 
RAL 9010 ∙ uitgerust met ver
grendelbare deur, met uitspa
ring voor de aansluiting via 
de achterkant of via de zijkant 
en met een inbouwdoosje IP 
55 met kabeldoorvoer voor 
de elektrische componenten ∙ 
ruimte voor 1 zone verwarming 
en max 3 zones sanitair.
600x600x110mm

 Metalen inbouwkast ∙ kleur 
RAL 9010 ∙ uitgerust met ver
grendelbare deur, met uitspa
ring voor de aansluiting via 
de achterkant of via de zijkant 
en met een inbouwdoosje IP 
55 met kabeldoorvoer voor 
de elektrische componenten 
∙ ruimte voor 2 zones verwar
ming en max 6 zones sanitair.
600x1100x110mm

 Metalen basisplaat voor 
het bevestigen van kits en 
voorgemonteerde groepen 
GE550 met behulp van beugel 
GE551Y002003004 ∙ ruimte 
voor 1 zone verwarming/koe
ling en max 3 zones sanitair.
500x500x10mm

 Servomotor voor de zon
eventielen R276 / R277 / R278 
/ R279 / R279D ∙ uitgerust met 
één eindeloopcontact ∙ rotatie 
van 90° in 40 seconden ∙ koppel 
max 10 Nm ∙ beschermingsklas
se IP54 ∙ met standindicatie.

 Servomotor voor de zone
ventielen R276 / R277 / R278 / 
R279 / R279D ∙ uitgerust met één 
eindeloopcontact ∙ rotatie van 
90° in 60 seconden ∙ koppel max 
18 Nm ∙ beschermingsklasse IP54 
∙ met standindicatie ∙ met moge
lijkheid tot manuele bediening.

 Thermische energiemeter met dubbele registratie, voor het bereke
nen van het verbruik van de verwarming en/of koeling.

CODE EL. AANSLUITING

K270Y101 230 VAC 

K270Y102 24 VAC

CODE EL. AANSLUITING

K272Y101 230 VAC 

K272Y102 24 VAC

CODE AANSLUITINGEN

MBus

GE552Y158 3/4’’

GE552Y159 3/4’’

GE552Y160 1’’

Draadloos

GE552Y155 3/4’’

GE552Y156 3/4’’

GE552Y157 1’’

M-Bus
 
Draadloos
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Giacomini Benelux n.v. :  
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