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Omschrijving

De inbouwdozen worden in de vloer of in de wand 
ingebouwd zodat respectievelijk een vloeraansluiting of 
wandaansluiting van de verwarmingslichamen kan 
worden gerealiseerd. Dit principe kan toegepast worden 
in kombinatie met alle thermostatiseerbare en niet-
thermostati-seerbare kranen in éénpijps- en tweepijps-
installaties met hartafstand 50 mm. 

Toepassing :  verwarming

ISOISO
1400114001

230032A/0032A/

OHSASOHSAS
1800118001

010064L/0064L/

ISOISO
90019001
0006/70006/7

DUBBELE KUNSTSTOF INBOUWDOOS VOOR VLOER- EN

MUURAANSLUITING VAN KRANEN R543

TOEBEHOREN EN ONDERDELEN

Technische gegevens 

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 F: +32 (0) 10 42 06 99
Deze documentatie heeft slechts een inf²ormatieve 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

De inbouwdozen zijn opgebouwd uit: 

Legende R543
1 Bevestigingsbeugel  - verzinkt staal 

2 Kunststof inbouwdoos - wegneembaar deksel
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3 Kniekoppeling - messing volgens UNI 5705 

4 Verbindingsbuis - koper verchroomd 

5 Dubbele kunststof afdekrosace - optie  

Afmetingen 

De afmetingen zijn opgegeven in mm.



Montage & aansluiting 

De inbouwdozen (2) worden door middel van 2 
schroeven vastgemaakt op de bevestigingsbeugel (1) 
die uitgerust is met 4 steunpunten aan de onderzijde 
zodat een stabiele montage bekomen wordt bij 
vloeraansluiting. 
Bij muuraansluiting kunnen de inbouwdozen (2) in de 
bevestigingsbeugel (1) gegleden worden of, zoals bij de 
vloeraansluiting, via 2 schroeven vastgeschroefd 
worden aan de beugel (1).  Eventueel kunnen de 
uiteinden van de beugel (1) via de breuklijnen op de 
hoeken op maat gemaakt worden. 

De kniekoppeling (3) wordt dmv 2 schroeven in de 
inbouwdoos (2) vastgemaakt (hiervoor kan het 
kunststofdeksel van de inbouwdoos (2) weggenomen 
worden), en is aan beide uiteinden voorzien van een 
18mm adapterschroefdraad. De aansluiting van de 
kniekoppeling (3) aan de radiatorkraan van het 
verwarmingslichaam gebeurt door een verchroomde 
verbindingsbuis (4) met diameter 18 mm die zowel aan de 
radiatorkraan als aan de kniekoppeling (3) wordt  
aangesloten dmv de adapters R178 18x18. 
De adapter tussen kniekoppeling (3) en verbindingsbuis (4) 
mag niet ingestort worden in de chape, noch ingemetst 
worden in de muur. De aansluiting van de kniekoppeling 
(3) aan de leidingen gebeurt via de adapters R178 (koper- 
en dunwandige stalen buis) of R179 of R179AM 
(kunststofbuis of PEX-Alu-PEX-buis). 

Om een verzorgde afwerking te verkrijgen van de 
vloer-/muuraansluiting, kan gebruik gemaakt worden 
van een tweedelige afdekrosace (5) die rond de 
verbindingsbuizen (4) wordt geplaatst. 
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