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Verdelers en Voorgemonteerde groepen

Kit voorgemonteerde modulaire verdeler in 
technopolymeer
Serie r553Fp

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

Hoofdkenmerken
Aanvoerverdeler met debietmeters
De aanvoerverdeler is voorzien van debietmeters met dubbele schaal (0,5÷5 
l/min en GPM), die ook dienen om het debiet te regelen/af te sluiten. Regel 
de opening van de kringen met het daarvoor bedoelde rode handwiel (zie 
paragraaf installatie).

Retourverdelers met afsluitventielen met handbediend handwiel
De retourverdeler is voorzien van afsluitventielen met handbediend 
handwiel, met mogelijkheid voor elektrothermische bediening met de 
elektro-afsluitelementen R473, R473M, na montage van een verloopstuk op 
de schroefdraad van de module.

Sets van multifunctionele kogelkranen R269T
De sets van multifunctionele kogelkranen worden gemonteerd voor de 
aanvoer- en de retourverdeler. Ze hebben de volgende functies:
•  Kogelkraan.
•  Automatische vlotterontluchter met waterslot.
•  Kraan voor vullen en ledigen van installatie.
•  Kontaktthermometer.
•  Aansluiting voor temperatuurvoeler voor onderdompeling ø 6 mm.

Eindstoppen
De eindstoppen bevinden zich in de laatste module van de aanvoer- en 
de retourverdeler en bieden de mogelijkheid om extra accessoires aan te 
sluiten door middel van een 1/2’’ inwendige schroefdraad. De blindstoppen 
verwijderen door gebruik te maken van een zeskantsleutel 13mm.

Technische gegevens
•  Temperatuurveld 5÷60 °C
•  Maximum temperatuur voor korte periodes: 100 °C
•  Maximum temperatuur voor continu bedrijf: 60 °C
•  Maximum bedrijfsdruk 6 bar (10 bar voor controle van installatie)
•  Hartafstand tussen de uitgangen: 50 mm
•  Debietmeters met dubbele schaal (l/min en GPM)
•  Aansluitingen op de kogelkraan R269T: 1”
•  Aansluitingen van kringen op installatie: 3/4” Eurocone

Materialen
•  Verdelers: interne en externe constructie in technopolymeer
•  Sets van multifunctionele kogelkranen R269T: messing UNI EN 12165 CW617N
•  Dubbele afdichtingsringen tussen de modules: EPDM
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Beschrijving
De kit voorgemonteerde verdeler R553FP in technopolymeer bestaat uit:
•  1 aanvoerverdeler met debietmeters (dubbele schaal: 0,5÷5 l/min en GPM) 

met inregel- en afsluitfunctie.
•  1 retourverdeler met afsluitventielen met handbediend handwiel, 

met mogelijkheid voor elektrothermische bediening met de elektro-
afsluitelementen R473, R473M, na montage van een verloopstuk op de 
schroefdraad van de module.

•  Metalen beugels R588Z.
•  Handwielen voor de regeling van het debiet op de debietmeters.
•  2 sets van multifunctionele kogelkranen R269T (aanvoer en retour).

Uitvoeringen en codes

Code Aantal uitgangen
Metalen opbouwkast R501

Code Afmetingen [mm]

R553FP002 2 R501Y001 400x700x110

R553FP003 3
R501Y001
R501Y002

400x700x110
600x700x110

R553FP004 4

R501Y002 600x700x110R553FP005 5

R553FP006 6

R553FP007 7
R501Y002
R501Y003

600x700x110
800x700x110

R553FP008 8

R501Y003 800x700x110R553FP009 9

R553FP010 10

R553FP011 11
R501Y003
R501Y004

800x700x110
1000x700x110

R553FP012 12 R501Y004 1000x700x110

Optioneel
•  R473, R473M: elektro-afsluitelementen.
•  R453FY002: kunststof verloopstuk M30x1,5 voor de montage van de elektro-

afsluitelementen.

R553FP
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Legende

A Sets van multifunctionele 
kogelkranen R269T

F Handbediende handwielen 
(blauw)

B Aanvoermodules G Punststukken met schroefdraad 
3/4”Eurocone

C Retourmodules H Eindstoppen

D Bevestigingsbeugels R588Z V Inregelhandwiel

E Debietmeters

Stromingsschema

Ingang links Ingang rechts

De verdelerkit wordt geleverd met voorgemonteerde beugels, klaar voor een 
aansluiting van de sets van multifunctionele kogelkranen R269T langs de 
linkerzijde (aanbevolen configuratie). Afhankelijk van de installatievereisten 
kunnen de kogelkranen R269T ook langs de rechterzijde gemonteerd 
worden; in dit geval moet de verdeler gedemonteerd worden van de beugels, 
omgedraaid worden en opnieuw gemonteerd worden op de beugels. Tot 
slot moeten de thermometers van de kogelkranen R269T verplaatst worden 
(zie afbeelding).

Opgelet
Bij aansluiting langs de rechterzijde zijn de clipsen voor de onderlinge 
verankering van de verdelermodules naar achter gericht en niet 
langer bereikbaar.

Installatie

Opgelet
De installatie dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel overeenkomstig de onderstaande instructies.

De verdelerkit R553FP is bij levering voorgemonteerd op de 
bevestigingsbeugels en de sets met multifunctionele kogelkranen bevinden 
zich los in de verpakking (ze moeten geassembleerd worden en geïnstalleerd 
worden vóór de verdelerkit).

Assemblage van de modules
De verdelerkit is bij levering voorgemonteerd. Maar het is mogelijk om 
modules te verwijderen of nieuwe modules toe te voegen.
Ga als volgt te werk om de modules te assembleren:
-  Verwijder de kunststof clips (A) uit de afzonderlijke modules met een 

geschikt gereedschap, zonder ze te plooien of te verwringen.
-  Maak de modules met de hand aan elkaar vast en controleer of de 2 O-ringen 

op hun plaats zitten.
-  Steek de kunststof clips terug in de modules, loodrecht op de verdeler, 

zonder hem te forceren. Controleer eerst of de openingen voor de 
doorstroming van de modules perfect uitgelijnd zijn.

Opgelet
Let tijdens de assemblage van de modules op de positie van de 
O-ringen in elke module.

A

A

A

Omkeren van de modules 
De afzonderlijke modules kunnen zo nodig omgekeerd worden (met 
debietmeter naar onder gericht) in geval van bijzondere installatievereisten.
Ga als volgt te werk om de modules om te keren:
-  Verwijder de beide kunststof clipsen die de module verankeren.
-  Draai de module met de hand om.
-  Bevestig opnieuw de beide kunststof clipsen.

Opgelet
Om storingen te vermijden is het niet toegestaan om electro-
afsluitelementen te monteren op omgekeerde modules.’

Aansluiting van de leidingen van de kringen
Gebruik voor de aansluiting van de leidingen van de kringen van de 
installatie de adapters Eurocone 3/4’’ van de serie R178E voor koperbuis en 
dunwandige stalen buis en de adapters Eurocone 3/4’’ van de serie R179E 
voor kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis.

Inregeling van de hydraulische circuits
De kringen van de installatie worden individueel ingeregeld met behulp 
van de debietmeters op de aanvoerverdeler, die ook de functie hebben van 
inregelventiel. Til het inregelhandwiel (A) van de debietmeter op en draai het 
handwiel tot de debietmeter is ingesteld op het gewenste debiet.

A
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Regeling van de kringen op de retourmodules 
De regeling van de kringen op de retourmodules kan manueel of met behulp 
van elektro-afsluitelementen gebeuren.
De manuele regeling gebeurt door de spindel (A) van het blauwe handwiel 
open/dicht te draaien.
Ga als volgt te werk om de elektro-afsluitelementen (serie R473 of R473M) te 
monteren op de retourmodules:
-  Schroef het manuele handwiel (B) op de retourmodules los.
-  Schroef op de plaats van het handwiel het verloopstuk met schroefdraad 

M30x1,5 (code: R453FY002).
-  Plaats het elektro-afsluitelement op het verloopstuk en oefen voldoende 

druk uit om hem vast te klikken.
-  Draai het elektro-afsluitelement ca 15° tot een klik hoorbaar is. Maximum 

koppel: 5 Nm.
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Opbouwkast 

R501

R553FP002 2 294

77 109 50 58 3/4”EC 1” 95 208 104 99 53 131 50 179 18 407
wartel

van
1 1/4”

stop
van
1/2”

R501Y001

R553FP003 3 344
R501Y001
R501Y002

R553FP004 4 394 R501Y002

R553FP005 5 444 R501Y002

R553FP006 6 494 R501Y002

R553FP007 7 544
R501Y002
R501Y003

R553FP008 8 594 R501Y003

R553FP009 9 644 R501Y003

R553FP010 10 694 R501Y003

R553FP011 11 744
R501Y003
R501Y004

R553FP012 12 794 R501Y004
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Uitschrijvingstekst
R553FP
Kit modulaire voorgemonteerde verdeler in technopolymeer.    De kit is opgebouwd uit: 1 aanvoerverdeler met debietmeters (dubbele schaal: 0,5-5 l/min en GPM) 
met inregel- en afsluitfunctie; 1 retourverdeler met afsluitventielen met handbediend handwiel, met mogelijkheid voor elektrothermische bediening; dubbele 
afdichtingsringen in EPDM tussen de modules; metalen beugels; voorgemonteerde inregelhandwielen op de debietmeters; 2 sets multifunctionele kogelkranen 
R269T in messing CW617N. De verdelers zijn uitgerust met schroefdraad Eurocone 3/4’’ voor adapters R178E en R179E - hartafstand tussen de aansluitingen 50mm. 
Temperatuurveld 5-60°C (100°C voor korte periodes). Maximum bedrijfsdruk 6 bar (10 bar voor controle van de installatie).

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


