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Omschrijving
De GE556-5 satellieten zijn modulaire éénheden die dienen om het verbruik 
van thermische energie te meten voor verwarming en productie van SWW 
(Sanitair Warm Water) in moderne autonome installaties met centrale 
productie van warmte (bijv. stadsverwarming). 
De GE556-5 satellieten worden modulair genoemd omdat zij de 
mogelijkheid bieden om verschillende onderdelen te combineren. 
Zodoende bekomt de klant als het ware een satelliet die op maat 
ontworpen is en zoveel mogelijk aansluit op zijn vereisten (verwarming 
controle hoge en lage temperatuur met of zonder strangeregelventiel of 
drukverschilregelaar, controle van SWW en/of SKW, etc...).  

Hoofdkenmerken
• Aansluitingen: 3/4”M.
• Warmtewisselaar voor onmiddelijke productie van SWW: tot 50 kW.
• Klep voor vooraangschakeling productie SWW.
• Thermische isolatie in geëxpandeerd polypropylene.
•Mogelijkheid meten warmteverbruik en verbruik van SKW mbv 

warmtemeter en debietmeter.

Optioneel
• Primaire aansluitingen aan bovenkant of onderkant.
• Differentiële drukregelaar (DPC) op de primaire kring.
• Thermostatisch regeling voor SWW. 
• Statisch strangregelventiel in verwarmingskring hoge temp.
• Kit voor verwarming lage temperatuur met thermostatisch regelelement 

en zelfmodulerende circulatiepomp (conform Richtlijn ErP).
• Thermostatische bypass om een constante temp. van het warme water in 

de warmtewisselaar te behouden. 
• Circulatie van SWW met of zonder circulatiepomp.
• Metalen kast.

 

GE556-5 Configuratie voorbeelden

Technische gegevens
• Maximum bedrijfstemperatuur van primaire en secundaire kringen 

(verwarming en SWW): 90 °C

• Max. bedrijfsdruk van primaire kring: 6 bar

• Max. drukverschil van primaire kring: 0,5 bar (zonder DPC)

• Max. bedrijfsdruk van secundaire kring SWW: 10 bar

• Temperatuurveld van secundaire kring verwarming:
 20÷70 °C (SET POINT 45 °C)

• Temperatuurveld van secundaire kring SWW:
 0÷70 °C (SET POINT 50 °C)

• Nominaal debiet van primaire kring ( SWW productie):

- Met warmtewisselaar GE556Y511/512
 515 l/h @ 80 °C voor 34 kW

- Met warmtewisselaar  GE556Y513/514
 620 l/h @ 80 °C voor 42 kW

- Met warmtewisselaar  GE556Y515/516
 720 l/h @ 80 °C voor 50 kW

• Nominaal debiet verwarming hoge temp.:

- Met kit GE556Y541/542
 1000 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) voor 17,5 kW

- Met kit GE556Y541/542
 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) voor 5,5 kW

• Nominaal debiet verwarming lage temp. :

- Met kit GE556Y546
 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW

• Nominaal debiet verwarming hoge en lage temp.:

- Met kit  GE556Y542 + GE556Y546
 Primaire: 770 l/h @ 80-54,5°C voor 23 kW 
 Secundaire kring lage temp. : 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW
 Secundaire kring hoge temp. : 600 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) voor 10 kW

- Met kit  GE556Y543 + GE556Y546
 Primaire kring: 680 l/h @ 80-56°C voor 19 kW 
 Secundaire kring lage temp. : 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW
  Secundaire kring hoge temp. : 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) voor 5,5 kW

Waarschuwing.
De satelliet is geschikt voor gebruik in een technische ruimte/stookplaats 
met niet-agressieve vloeistoffen (water, glycolwater conform  VDI 2035/
ONORM 5195).
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Uitvoeringen en codes
Vanaf de basiscodes GE556Y501/502, kan de satelliet geconfigureerd worden met extra producten en/of mogelijke opties.

Basis code
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING SECUNDAIRE KRING
OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle componenten Isolatie Andere opties

GE556Y501
Primaire aansluitingen aan 

onderkant

GE556Y511
16 platen warmtewisselaar

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie zonder 
temperatuurinstelling

GE556Y531
Primaire aansluitingen 

zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring,

direct verwarming zonder 
controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor sanitair 

koud water

GE556Y502
Primaire aansluitingen 

aan bovenkant

GE556Y512
16 platen warmtewisselaar

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW productie met 

thermostatische controle

GE556Y532
Primaire aansluitingen 

met differentiële 
drukregelaar (DPC) 

GE556Y542
Secundaire kring, direct 

verwarming met statisch 
strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van sanitair 

water met circulatiepomp

GE556Y513
26 platen warmtewisselaar

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
Secundaire kring,

direct verwarming 
met motoriseerbaar 

inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie van 

sanitair water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen warmtewisselaar

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring,

kit verwarming lage temp. 
(pomp + thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische bypass om 

een constante temp. van 
SWW te behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

De kit GE556Y546 
kan apart worden 

bestellen of gecombineerd 
met de kits   
GE556Y541/542/543.

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

BELANGRIJK
De voorlaatste nummer van elke productcode (rood in de tabel) geeft aan het poducttype:

0 basis satelliet
1 warmtewisselaar voor sanitair water
2 regeling componenten van sanitair water
3 regeling componenten van de primaire kring
4 regeling componenten van de secundaire kring (verwarming)
5 isolatie (optioneel)
6 andere optionele componenten

Voor en correcte werking van de satelliet, bestel ten minste één productcode voor elk type component met  0, 1, 2, 3, 4 als voorlaatste nummer.

Productcodes met 5, 6 als voorlaatste nummer zijn optioneel.
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Extra codes

GE551Y078
Montageplaat met 6 afsluitventielen,

voor satelliet GE556Y501 of GE556Y502       
met isolatie GE556Y551

GE551Y079
Verlaagde montageplaat met 6 afsluitventielen,

voor satelliet GE556Y501 of GE556Y502
zonder isolatie

GE500Y254
Extra afsluitventiel voor SKW,

installatie op montageplaat met optioneel kit 
GE556Y561

GE500Y255
Paar afsluitventielen voor ingang/uitgang 

verwarming lage temp.,
installatie op montageplaat met kit GE556Y546 

voor secundaire kring

GE551Y170
Metalen kast,

alleen voor satelliet met montageplaat GE551Y078

R473 / R473M
Electro-afsluitelement, stroomloos gesloten om het 
inregelventiel te controleren, in de kit GE556Y543

R473X221: 230 V     R473X222: 24 V
R473MX221: 230 V     R473MX222: 24 V

GE552
Meten van het warmteverbruik

GE552Y159: 3/4”, volumetrische, 1,5 m3/h, M-Bus
GE552Y216: 3/4”, volumetrische, 1,5 m3/h, M-Bus 

met aanleg Wireless M-Bus
GE552Y122 3/4”, ultrasons, 1,5 m3/h, M-Bus

GE552-2
Debietmeter sanitair water

GE552Y190: 3/4”, SWW
GE552Y191: 3/4”, SKW,

apart te bestellen als de GE556Y561 kit wordt 
geïnstalleerd

Configuratie voorbeelden

Voorbeeld 1
De weergeven satelliet bevat de volgende componenten:
GE556Y501: Primaire aansluitingen aan onderkant
GE556Y516:  36 platen warmtewisselaar + 20 mm isolatie
GE556Y522: Productie SWW met thermostatische controle
GE556Y531: Primaire aansluitingen zonder controle
GE556Y541: Secundaire kring, direct verwarming zonder controle
GE551Y079: Verlaagde montageplaat met 6 afsluitventielen, voor satelliet GE556Y501 of 

GE556Y502

Voorbeeld 2
De weergeven satelliet bevat de volgende componenten:
GE556Y501: Primaire aansluitingen aan onderkant
GE556Y516: 36 platen warmtewisselaar + 20 mm isolatie
GE556Y522: Productie SWW met thermostatische controle
GE556Y532: Primaire aansluitingen met differentiële drukregelaar (DPC)
GE556Y542: Secundaire kring, direct verwarming met statisch strangregelventiel
GE556Y551: isolatie
GE551Y078: Montageplaat met 6 afsluitventielen, voor satelliet GE556Y501 of GE556Y502 

waaronder de isolatie GE556Y551

Voorbeeld 3
De weergeven satelliet bevat de volgende componenten:
GE556Y501: Primaire aansluitingen aan onderkant
GE556Y516: 36 platen warmtewisselaar + 20 mm isolatie
GE556Y522: Productie SWW met thermostatische controle
GE556Y532: Primaire aansluitingen met differentiële drukregelaar
GE556Y543: Secundaire kring, direct verwarming met motoriseerbaar inregelventiel
GE556Y546: Secundaire kring, kit verwarming lage temp. (circulatiepomp + thermostatisch 
regelelement)
GE556Y551: isolatie
GE556Y561: Aftakking voor sanitair koud water
GE551Y078: Montageplaat met 6 afsluitventielen, voor satelliet GE556Y501 of GE556Y502 
waaronder de isolatie GE556Y551
R473MX221: Electro-afsluitelement, stroomloos gesloten om het inregelventiel te 
controleren, in de kit GE556Y543
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Onderdelen

Waarschuwing.
Als de circulatie kit 
( G E 5 5 6 Y 5 6 2 / 5 6 3 ) 
geïnstalleerd wordt, 
is het nodig om de 
koude wateruitlaatunit 
(GE556Y561)
te installeren en de 
ingang/uitgang van 
sanitair koud water (A 
en B) om te keren.

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO
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Legende

1 Filter
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2 Koppeling voor energiemeter

3 Sondehouder voor de differentiële drukregelaar

4 Klep voor voorrangsschakeling productie SWW

5 Handbediend ontluchtingsventiel

6 Passtuk in messing voor energiemeter

7 Differentiële drukregelaar

8 Vul/aftapkraan (OPTIONEEL)

9 Thermostatische bypass (OPTIONEEL)
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10 Thermostatisch regelelement voor SWW

11 Warmtewisselaar

12 Passtuk in messing voor SKW-teller

13 Koppeling voor vul/aftapkraan  

14 Debietregelaar

15 Passtuk in messing voor SWW-teller

16 Circulatie van sanitair water, met circulatiepomp (kit GE556Y562) of zonder circulatiepomp (kit GE556Y563) (OPTIONEEL)

17 Terugslagklep

18 Terugslagklep (alleen geïnstalleerd met de circulatie kit GE556Y562)

19 Statisch strangregelventiel (kit GE556Y542) of motoriseerbaar inregelventiel (kit GE556Y543)
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G20 Vul/aftapkraan (OPTIONEEL)

21 Terugslagklep
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22 Circulatiepomp

23 Inregelventiel bypass

24 Thermostatisch regelelement verwarming

25 Metalen montageplaat
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26 Afsluitventielen 

27 Electrische aansluiting doos

28 Metalen plaat

29 Isolatie (OPTIONEEL )

A: Uitgang sanitair koud water
B: Ingang sanitair koud water
C: Uitgang sanitair warm water
D: Ingang primaire kring
E: Uitgang primaire kring

F: Aanvoer verwarming hoge temperatuur
G: Aanvoer verwarming lage temperatuur
H: Retour verwarming lage temperatuur
I: Retour verwarming hoge temperatuur
L: Circulatie sanitair warm water
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Werking

Waarschuwing.
Als de circulatie kit 
( G E 5 5 6 Y 5 6 2 / 5 6 3 ) 
geïnstalleerd wordt, 
is het nodig om de 
koude wateruitlaatunit 
(GE556Y561)
te installeren en de 
ingang/uitgang van 
sanitair koud water (A en 
B) om te keren.

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO

Legende

Filter Klep voor voorrangschakeling productie SWW

Koppeling voor sonde van energiemeter Terugslagklep

C Passtuk voor SKW-teller H Passtuk voor SWW-teller

Warmtewisselaar Handbediend ontluchtingsventiel

E Passtuk voor energiemeter Differentiële drukregelaar

Inregelventiel bypass
Statisch strangregelventiel (kit GE556Y542) *
* of inregelventiel (kit GE556Y543)

Thermostatisch regelelement met temperatuursonde Circulatiepomp

Sondehouder voor differentiële drukregelaar R Circulatiepomp van de SWW circulatie kit

A: Uitgang sanitair koud water
B: Ingang sanitair koud water
C: Uitgang sanitair warm water
D: Ingang primaire k
E: Uitgang primaire

F: Aanvoer hoge temperatuur
G: Aanvoer lage temperatuur
H: Retour verwarming lage temperatuur
I: Retour verwarming hoge temperatuur
L: Recirculatie sanitair warm water

PRIMAIRE KRING: ingang (D) en uitgang (E).
De primaire kring wordt verdeeld in twee zones: één voor verwarmingsbeheer, de andere voor de warmwaterproductie.
De primaire kring bestaat uit een filter, een sondehouder voor de differentiële drukregelaar, een mechanische voorrangsschakelingsklep, een handbediend 
ontluchtingsventiel, een passtuk, een differentiële drukregelaar. De energiemeter kan in de plaats van het passtuk gemonteeerd worden (Onderdelen - Ref. 6) en 
de temperatuursonde wordt in de daarvoor bestemde koppeling (Onderdelen - Ref. 2) gemonteerd. 
Het water uit de stookplaats komt in de satelliet en wordt in de meeste  gevallen naar de secundaire verwarmingskring gestuurd. 
Wanneer er SWW gevraagd wordt, stuurt de klep van de voorrangsschakeling het verwarmingswater naar de warmtewisselaar; het benodigd debiet wordt door 
een thermostatisch regelelement geregeld (kit GE556Y522).

SWW: ingang sanitair koud water (B), uitgang sanitair koud water (A), uitgang sanitair warm water (C).
De sanitaire waterkring bestaat uit een warmtewisselaar, een mechanische voorrangsschakelingsklep, een passtuk (twee passtukken met de kit GE556Y561), een 
terugslagklep en een debietregelaar. 
Een sanitair koud- of warmwaterteller kan in de plaats van de passtukken gemonteerd worden (Onderdelen - Ref. 12 en 15).
De SWW-temperatuur wordt door een thermostatisch regelelement geregeld (kit GE556Y522 ). 

VERWARMING HOGE TEMPERATUUR: aanvoer (F) en retour (I).
De verwarmingskring hoge temperatuur bestaat uit een statisch strangregelventiel (kit GE556Y542) of een motoriseerbaar inregelventiel (kit GE556Y543).
Het warm water van de primaire kring wordt naar de verwarmingsinstallatie hoge temperatuur gestuurd.

VERWARMING LAGE TEMPERATUUR: aanvoer (G) en retour (H).
Als verwarming op lage temperatuur nodig is, dan moet de kit GE556Y546 geïnstalleerd worden. De kring bestaat uit een circulatiepomp, een thermostatisch 
regelelement om de aanvoertemperatuur te beheren, twee terugslagkleppen en een inregelventiel bypass. Het warm water van de primaire kring wordt 
doorgesluisd naar de kit GE556Y546. Het thermostatisch regelelement beperkt de vraag naar primair debiet tot het absolute minimum dat nodig is om de 
SETPOINT te bereiken.

VERWARMING HOGE + LAGE TEMPERATUUR
Als de kits hoge en lage temperatuur inbegrepen zijn, kan de satelliet twee verwarmingskringen tegelijkertijd regelen. 
De scheiding van de vloeistoffen uit de twee verwarmingskringen wordt gegarandeerd door een paar terugslagkleppen.
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING
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Technische gegevens van verplichT componenTen

Basiscodes GE556Y501, GE556Y502

GE556Y501
Primaire aansluitingen 

aan onderkant

GE556Y502
Primaire aansluitingen 

aan bovenkant

• Geperforeerde metalen plaat
• Klep voorrangschakeling SWW
• Passtukken in messing voor energiemeter en SW-teller
• Roestvrijstalen buizen
• Filter
• Handbediend ontluchtingsventiel
• Gewicht GE556Y501: 8,5 kg
• Gewicht GE556Y502 : 9,0 kg

BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Sanitair water: warmtewisselaar
GE556Y511, GE556Y512, GE556Y513, GE556Y514, 
GE556Y515, GE556Y516

GE556Y511
16 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

 Productie SWW 
tot 12 l/min

Gewicht: 1,4 kg

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

 Productie SWW 
tot 15 l/min

Gewicht: 1,8 kg

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

 Productie SWW 
tot 18 l/min

Gewicht: 2,3 kg

Sanitair water: controle componenten
GE556Y522, GE556Y523

GE556Y522
SWW productie met thermostatische controle

Temperatuurveld van SWW kring:
20÷70 °C (setpoint 50 °C)

Gewicht: 1,3 kg

GE556Y521
productie SWW zonder 

controle

Gewicht: 0,3 kg
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BASIS
SANITAIR WATER
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circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Primaire kring GE556Y531, GE556Y532

GE556Y531
Primaire aansluitingen zonder controle

 Gebruik in installatie met 
max. drukverschil van primaire 

kring: 0,5 bar
Gewicht: 0,3 kg

GE556Y532
Primaire aansluitingen met differentiële drukregelaar

 Gebruik in installatie met max. 
drukverschil van primaire kring > 0,5 bar

of drukverschil van 
secundaire kring < 0,5 bar

Gewicht: 1,9 kg

Secundaire kring
GE556Y541, GE556Y542, GE556Y543, GE556Y546

Kit hoge temperatuur

GE556Y541
Secundaire kring, 

directe verwarming 
zonder controle

Gewicht: 0,8 kg

GE556Y542
Secundaire kring, directe 
verwarming  met statisch 

strangregelventiel

Gewicht: 1,4 kg

GE556Y543
Secundaire kring, direct verwarming  
met motoriseerbaar inregelventiel

 

Gewicht: 1,0 kg

Kit lage temperatuur

GE556Y546
Secundaire kring,

kit verwarming lage temperatuur
(circulatiepomp + thermostatisch regelelement)

Temperatuurveld van lage temperatuur 
verwarmingskring: 

20÷70 °C (Setpoint 45 °C)
Gewicht: 4,3 kg

Opgelet.
De kit GE556Y546 is apart beschikbaar of in combinatie met één van 
volgende kits: GE556Y541, GE556Y542, GE556Y543.
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Isolatie GE556Y551

GE556Y551
Isolatie

De isolatiekap is vervaardigd uit geëxpandeerd polypropyleen (EPP 40 g/l) 
en bestaat uit een achtermantel (gemonteerd in fabriek) en een verwijderbare 
voormantel.
Twee verwijderbare luiken maken het mogelijk om de energiemeter te lezen 
en de kit lage temperatuur met circulatiepomp te installeren.
Gewicht: 1,0 kg

Opgelet.
De isolatie wordt in de fabriek geïnstalleerd en moet bij de satelliet 
besteld worden. Het is niet mogelijk om het later te installeren. Gebruik 
de montageplaat GE551Y078 als er isolatie wordt gevraagd.  

Ref. Beschrijving

A Verwijderbare luik voor installatie van de kit lage temperatuur GE556Y546

B Verwijderbare luik bij installatie van de energie meter met cheidbaar display

C Uitsnijden bij installatie van de energie meter met niet-scheidbare display

D Uitsnijden bij installatie van  de circulatie kit GE556Y562/GE556Y563

E Uitsnijden bij installatie voor de kit vul/aftapkraan GE556Y569

601

63
1

19
5

FRONT SHELL: INTERNALFRONT SHELL: EXTERNAL REAR SHELL + FRONT: BOTTOM VIEW

A

B C

D E

Afmetingen in mm

Technische gegevens van opTionele onderdelen
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Aftakking voor sanitair koud water
GE556Y561

GE556Y561
Aftakking SKW

De aftakking voor sanitair koud water bestaat uit een messing passtuk om  
een SKW-teller te installeren (middenafstand 110 mm).
Installeer de aftakking GE556Y561 door de moer te schroeven op de T van  de 
sanitair water kring (Ref. 1).
Indien geopteerd werd voor de uitlaat GE556Y561, is het aanbevolen  om  een 
extra afsluitventiel GE500Y254 op de montageplaat (Ref. 2) te installeren. 
Gewicht: 0,4 kg

1

2

Kv SKW kring

BA

10000

1000

Δ
P 

[m
m

 H
2o]

Q [l/h]

100

10
10 100 100001000

Kv = 6,6
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Circulatie kit van sanitair water GE556Y562 
(met circulatiepomp), GE556Y563 (zonder circulatiepomp)

GE556Y562
Circulatie kit van sanitair water 

met circulatiepomp

GE556Y563
Circulatie kit van sanitair water 

zonder circulatiepomp

Dankzij deze kit kan het sanitair warm water op temperatuur behouden 
worden. Zodoende bekomt men onmiddellijk warm water, zonder te 
moeten wachten.  
Om de kit te installeren, neem de volgende stappen:
- aan de bovenkant, schroef de moer van de circulatie kit op de T aansluiting 
(Ref. 1) van de warmtewisselaar koud water aanvoer;
- aan de onderkant, bevestig de metalen beugel van de kit (Ref. 2) door op 
de montageplaat van de satelliet te schroeven (Opgelet: de montageplaat  
wordt niet in de kit GE556Y563 inbegrepen).
Gewicht van GE556Y562 : 1,4 kg
Gewicht van GE556Y563: 0,3 kg

Technische gegevens van de circulatie kit GE556Y562
• Maximum bedrijfstemperatuur : 65 °C (75 °C max. 2h)
• Maximum bedrijfsdruk: 10 bar
• Voeding: 230 V
• Electrisch vermogen: 3÷4,5 W
• Beschermingsgraad: IP42
• Max. waterhardheid: 20 °dH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q [m3/h]

H
 [m

]

Opgelet.
Als de circulatie kit GE556Y562/GE552Y563 geïnstalleerd wordt, is het nodig 
om de thermostatische bypass GE556Y566 te installeren.

1

2

Waarschuwing.
Als de circulatie kit geïnstalleerd wordt, is het nodig om de koude 
water uitlaatunit (GE556Y561) te installeren en de ingang/uitgang 
van sanitair koud water (A en B) om te keren.
Plak het label  in plaats van het label dat al aangebracht is op de 
montageplaat, op de positie van de koud water aansluitingen .

L

B D ICA G HE F

GE556Y561
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Thermostatische bypass GE556Y566

GE556Y566
Thermostatische bypass

De thermostatische bypass zorgt ervoor dat de temperatuur van sanitair 
warm water in de warmtewisselaar constant blijft. 
Installeer de kit door de moeren te schroeven op de T aansluitingen (Ref. 1 
en 2).  Gewicht: 0,5 kg

1

2

Kv primaire sanitaire kring met bypass en thermostatisch regelelement
Temperatuurveld van het thermostatisch regelelement: 20÷70 °C

D E

10000

1000

Δ
P 

[m
m

 H
2o]

Q [l/h]

100

10
10 100 100001000

Kv = 0,62

Opgelet.
Als de circulatie kit GE556Y562/GE552Y563 geïnstalleerd wordt, is het nodig 
om de thermostatische bypass  te installeren. 
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BASIS
SANITAIR WATER

PRIMAIRE KRING  SECUNDAIRE 
KRING

OPTIONEEL

Warmtewisselaar Controle 
componenten Isolatie Anders

GE556Y501
Primaire 

aansluitingen aan 
onderkant

GE556Y511
16 platen 

+ 5 mm isolatie

GE556Y521
SWW productie 

zonder 
temperatuur-

instelling

GE556Y531
Primaire 

aansluitingen 
zonder controle

GE556Y541
Secundaire kring, 

direct verwarming 
zonder controle

GE556Y551
Isolatie

GE556Y561
Aftakking voor 
sanitair koud 

water

GE556Y502
Primaire 

aansluitingen aan 
bovenkant

GE556Y512
16 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y522
SWW 

productie met 
thermostatische 

controle

GE556Y532
Primaire 

aansluitingen 
met differentiële 

drukregelaar

GE556Y542
Secundaire kring, 

direct verwarming 
met statisch 

strangregelventiel

GE556Y562
Recirculatie van 

sanitair water met 
circulatiepomp

GE556Y513
26 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y543
Secundaire 
kring, direct 

verwarming met 
motoriseerbaar 
inregelventiel

GE556Y563
Recirculatie 
van sanitair 

water zonder 
circulatiepomp

GE556Y514
26 platen

+ 20 mm isolatie

GE556Y546
Secundaire kring, 
kit verwarming 

lage temperatuu
r(circulatiepomp
+thermostatisch 

regelelement)

GE556Y566
Thermostatische 
bypass om een 

constante temp. 
van SWW te 
behouden

GE556Y515
36 platen

+ 5 mm isolatie

GE556Y569
Vul/aftapkranen

GE556Y516
36 platen

+ 20 mm isolatie

Vul/aftapkranen GE556Y569

GE556Y569
Vul/aftapkranen

De vul/aftapkranen kunnen op de primaire uitgang aansluitingen 
geïnstalleerd worden (Ref. 1) en op de aanvoer van de verwarming hoge 
temperatuur (Ref. 2).
Installatie varieert afhankelijk van het type systeem (primaire aansluitingen 
langs boven of onder), zoals hieronder geïllustreerd. 
Gewicht: 0,5 kg

1 2

2

1
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Metalen kast GE551Y170

GE551Y170
Metalen kast

Metalen kast, alleen voor satellieten met montageplaat GE551Y078.
De kit bestaat uit een metalen deksel RAL9001(Ref. 1), een bovenste steun  
voor het ophangen van het deksel (Ref. 2) een  onderste steun om de satelliet  
vast te zetten  (Ref. 3).
Om de kast GE551Y170 te installeren, volgende stappen volgen:
- de bovenste steun op de wand bevestigen (Ref. 2), en zich ervan vergewissen 
dat de gaten (Ref. A)  naar boven geplaatst zijn (gebruik schroefankers 
aangepast aan de soort muur en het gewicht van de satelliet).
- de onderste steun op de montageplaat bevestigen (Ref. 3) met behulp 
van klinknagels Ø 4 mm en zich ervan vergewissen dat de vouw naar boven 
geplaatst is. 
- plaats het metalen deksel (Ref. 1) op de bovenste steun (Ref. 2), door de 
haakjes (Ref. B) in de gaten van de bovenste steun te plaatsen (Ref. A).
Vervolgens kan de satelliet beveiligd worden met behulp van een slot op het 
onderste gedeelte van de metalen kast (Ref. C).
Gewicht: 6,0 kg 

Opgelet.
De metalen kast kan alleen met de montageplaat GE551Y078 
geïnstalleerd worden. De kast kan niet met de verlaagde montageplaat 
GE551Y079 geïnstalleerd worden.

2

3

1

A
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B
B

A
A

B
B
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hydraulische eigenschappen

Opgelet.
De onderstaande gegevens zijn berekend voor een differentiële drukregelaar die op “H” 5 ingesteld is.

Primaire kring - sanitair
 Primaire kring, sanitair

D E
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Kv = 1,4

 Sanitair warm water (SWW)

B C
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10
10 100 100001000

Kv = 0,8
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Secundaire kring (verwarming)
 Verwarming hoge temperatuur met kit GE556Y542 (statisch strangregelventiel)

D E IF

Voorinstelling van het 
strangregelventiel 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Kv 5,50 5,20 5,00 4,80 4,57 4,35 3,95 3,50 2,88 2,37 2,00 1,81 1,58 1,39 1,24 1,10 0,96 0,85 0,75 0,62

100 1000 10000
Q [l/h]

Settings 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

1000

100

10000

∆
p 

[m
 c

.a
.]

Voorinstelling van de strangregelventiel

10000

1000

Δ
P 

[m
m

 H
2o]

Q [l/h]

100

10
10 100 100001000

Kv = 0,8 1,2 1,6 1,65

Voorinstelling van de 
strangregelventiel 100 75 50 25

Kv 1,65 1,6 1,2 0,8

 Verwarming hoge temperatuur met kit GE556Y543 (motoriseerbaar inregelventiel)

D E IF

10000

1000

Δ
P 
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m
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100

10
10 100 100001000

Kv = 0,7

Positie
N

(Volledig open) 

Kv 0,7
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 Verwarming lage temperatuur met kit GE556Y546

D E G H
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0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500

WerkingsdaTa

Opgelet.
De onderstaande gegevens zijn berekend voor een differentiële drukregelaar die op “H” 5 ingesteld is.

Primaire sanitair
Productie SWW met 16 platen warmtewisselaar (GE556Y511, GE556Y512)

Secundair: SWW debiet en 
vermogen Primair: debiet [l/h] en retour temp. (SWW10-50 °C)

Debiet
[l/min]

Debiet
[l/h]

Vermogen
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

8 480 22 330
(20 °C)

420
(21 °C)

420
(22,5 °C)

500
(24 °C)

600
(27 °C)

10 600 28 420
(21 °C)

470
(22,5 °C)

540
(24,5 °C)

650
(26 °C)

-

12 720 34 515
(23 °C)

575
(24 °C)

660
(25,5 °C)

- -

Productie SWW met 26 platen warmtewisselaar (GE556Y513, GE556Y514)

Secundair: SWW debiet en 
vermogen Primair: debiet [l/h] en retour temp. (SWW10-50 °C)

Debiet
[l/min]

Debiet
[l/h]

Vermogen
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

10 600 28 390
(18 °C)

440
(19 °C)

490
(20 °C)

570
(22 °C)

690
(25 °C)

12 720 34 480
(19 °C)

535
(20 °C)

600
(21 °C)

710
(23,5 °C)

-

15 900 42 620
(20,5 °C)

690
(21,5 °C)

785
(23 °C)

- -

Productie SWW met 36 platen warmtewisselaar (GE556Y515, GE556Y516)

Secundair: SWW debiet en 
vermogen Primair: debiet [l/h] en retour temp. (SWW10-50 °C) 

Debiet
[l/min]

Debiet
[l/h]

Vermogen
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

12 720 34 460
(16,5 °C)

510
(18 °C)

575
(19 °C)

665
(21 °C)

790
(23 °C)

14 840 39 545
(17 °C)

600
(18,5 °C)

700
(20 °C)

800
(22 °C)

-

16 960 45 630
(18 °C)

710
(19,5 °C)

800
(21 °C)

- -

18 1080 50 720
(19 °C)

800
(20 °C)

910
(22 °C)

- -

Secundaire kring (verwarming)
Verwarming hoge temperatuur
Nominaal debiet verwarming hoge temp. :

• Met kit GE556Y541/542
 1000 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) voor 17,5 kW

• Met kit GE556Y543
 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) voor 5,5 kW

Verwarming lage temperatuur
Nominaal debiet verwarming lage temp. :

• Met kit GE556Y546
 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW

Secundair: Verwarming lage 
temperatuur

Primair: Debiet [l/h] en retour temperatuur
(45-38 °C)

Snelheid van 
circulatie-

pomp

Debiet
[l/h]

Vermogen
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

Max. 1500 12,5 250 l/h
(38 °C)

290 l/h
(38 °C)

330 l/h
(38 °C)

390 l/h
(38 °C)

480 l/h
(38 °C)

Gelijktijdige verwarming: hoge + lage temperatuur 
Nominaal debiet voor hoge + lage temperatuur:

• Met GE556Y542+GE556Y546
- Primair: 770 l/h @ 80-54,5 °C voor 23 kW 
- Secundair: lage temp. (met statisch strangregelventiel op 25 %):

1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW
- Secundair hoge temp. (met bypass volledig open):

600 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) voor 10 kW 

• Met GE556Y543+GE556Y546
- Primair:  680 l/h @ 80-56 °C voor 19 kW 
- Secundair lage temp. (met inregelventiel volledig open):

1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) voor 12,5 kW
- Secundair hoge temp.  (met bypass volledig open):

480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) voor 5,5 kW
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Installatie
Waarschuwing.
Gevaar voor brandwonden en electrische schokken. De installatie van 
de satelliet moet gedaan worden door technisch
personeel, dat de toestemming heeft van de administratie van het
gebouw. De normen inzake gebruik (installatie, bevestiging, ...),
werking, kalibrering en vervanging van de energiemeters en tellers
dienen in acht genomen te worden.

Wandinstallatie van de montageplaat GE551Y078-079

Opgelet.
Raadpleeg de technische fiche 0881ML (GE551Y078-079) voor een 
correcte installatie van de montageplaat. 

M
in

. 1
00

0 
m

m

De montageplaat GE551Y074 wordt geïnstalleerd op de muur met behulp 
van schroefankers aangepast aan de soort muur en het gewicht van de 
satelliet. De satelliet kan op elke hoogte worden geïnstalleerd, maar we 
raden een afstand aan van 1500 mm (vanaf de vloer tot de onderkant van de 
satelliet). Installeer de kogelkranen in de montageplaat en draai de moeren 
vast met een moersleutel. Verbindt de leidingen aan de 3 / 4’’M kogelkranen 
met geschikte adapters. Raadpleeg eveneens de instructies op het label. 

Installatie van de satelliet
Plaats de satelliet op de montageplaat en bevestig deze aan de muur met 
behulp van schroefankers aangepast aan de soort muur en het gewicht van 
de satelliet.  Daarna worden de afsluitventielen op de satelliet geïnstalleerd.  

Max. 35 Nm

15
00

 m
m

37
0 

m
m

250 mm

420 mm

Inregeling
SWW temperatuur (kit GE556Y522 )
Stel de warmwatertemperatuur in met behulp van de thermostaatkop 
(Onderdelen - Ref 10).
De regeling wordt uitgevoerd door middel van een sonde in contact met het 
uitlaatwater (fabrieksinstelling 50 ° C).  
Draai de thermostaatkop om de temperatuur van het gemengde water te 
verhogen of te verminderen volgens de schaal op de handgreep.

Opgelet. 
Het is aanbevolen om een thermostatisch mengventiel stroomafwaarts 
van de satelliet te plaatsen, vooral als de kit GE556Y521 wordt 
geïnstalleerd.

Verwarming lage temperatuur (kit GE556Y546)
Stel de temperatuur van de lage temperatuurverwarming in met behulp van 
de thermostaatkop (Onderdelen - Ref 24). 
Draai de thermostaatkop om de temperatuur van het gemengde water te 
verhogen of te verminderen volgens de schaal op de handgreep.

Waarschuwing.
Installeer een veiligheidsaquastaat voor verwarmingstoepassingen op 
lage temperatuur.

Opgelet.
Als de GE556Y532 kit niet geïnstalleerd is en de nominale 
verwarmingstemperatuur hoger is dan het setpoint, kan het primair 
debiet te groot zijn en hierdoor kan de thermostatische kop niet sluiten. 
Om de verwarmingsfunctie in evenwicht te brengen, is het mogelijk 
om het debiet te veranderen door de snelheid van de circulatiepomp te 
wijzigen door de rode knop te draaien (Onderdelen - Ref 21). 

Electrische aansluitingen
Rechts bovenaan in de satelliet bevindt zich een kunststof kast
(beschermingsgraad IP55) met de electronische besturingskaart (Onderdelen 
- Ref. 26) met een klem voor aansluitingen van de circulatiepomp, 
thermostaten of M-Buscentrale.

Electrische gegevens

• Circulatiepomp van de kit lage temp. GE556Y546
Voeding: 230 V / 50 Hz
Electrisch vermogen: 3÷45 W

• Circulatiepomp van de recirculatie kit GE556Y562
Voeding: 230 V / 50 Hz
Electrisch vermogen: 3÷4,5 W

M-Bus
Voor de aansluiting van de kabel van de gegevenstransmissie aan de
M-buscentrale, de technische fiche van de energiemeter raadplegen.

Controles en onderhoud
• Controleer periodiek de waarde van de druk in de primaire kring
aan de hand van de stookplaatsmanometer: de druk moet meer dan 1 
bar bedragen  (drukwaarden lager dan 1 bar kunnen de circulatiepomp 
beschadigen door cavitatie).
• Controleer periodiek de dichtheid van de aansluitingen (om de twee jaar).
• Controleer periodiek de hydraulische werking (om de twee jaar).
• Controleer periodiek de electrische onderdelen (om de twee jaar).
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Afmetingen
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satelliet GE556Y501 met opties + montageplaat GE551Y079
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satelliet GE556Y502 met opties + montageplaat GE551Y079
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609 200

metalen kast GE551Y170 + montageplaat GE551Y078 

63
1

73
8

601 195

isolatie GE556Y551 + montageplaat GE551Y078

Legende

A: Uitgang sanitair koud water
B: Ingang sanitair koud water
C: Uitgang sanitair warm water
D: Ingang primaire
E: Uitgang primaire

F: Aanvoer verwarming hoge temperatuur
G: Aanvoer verwarming lage temperatuur
H: Retour verwarming lage temperatuur
I: Retour verwarming hoge temperatuur
L: Circulatie sanitair warm water

Afmetingen in mm

Referentienormen
• UNI EN 1434
• Richtlijn Meetinstrumenten 2009/32/UE (MID)
• ErP Richtlijnen 2009/125/CE

WRAS certificaten
Ref. “Onderdelen” Componenten Nummer van certificaat

- Afdichtingsringen 1509513

11 Warmtewisselaar 1605314

14 Flow rate limiter 1506001

18 Terugslagklep 1408704

Waarschuwing
De installatie van de satelliet moet gedaan worden door technisch personeel, dat de toestemming heeft van de administratie van het gebouw. De normen inzake gebruik (installatie, bevestiging, ...), kalibrering 
en vervanging van de energiemeters en tellers dienen in acht genomen te worden.  
 

Verwijdering van het product
Het product niet weggooien als stedelijk afval.
Verwijder het product via een recyclingplatform dat wordt beheerd door de lokale overheden of via een wederverkoper die 
deze dienst aanbiedt. 

Recyclage van verpakking
Karton: papier recyclage.
Plastic zakken en noppenfolie: Plastic recyclage.

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 - Rue Provinciale, 273 - 1301 Bierges - België


