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Hoofdkenmerken

Basis van de modulaire verdeler R585C is het warmgeperst lichaam dat 
een maximale interne doorgang garandeert in combinatie met grote 
mechanische sterkte en een beperkte ruwheid van het binnenoppervlak.

De afsluitkranen bestaan uit twee delen : de binnenste spindel bedient de klep 
die uitgerust is met een EPDM afdichting voor een betrouwbare afdichting; 
de buitenste spindel laat toe om de afsluitkraan te bedienen zonder een 
opwaartse of neerwaartse beweging te maken zodat de inbouwkast steeds 
gemakkelijk kan gesloten worden. De modulaire verdelers R580C en R585C 
ondergaan geen oppervlaktebehandelingen met de bedoeling om de 
hoeveelheid onzuiverheden in de legering te beperken en te voldoen aan 
de Europese richtlijn CE 98/83.De handwielen voor bediening, die met 
een schroef met de afsluitkraan verbonden zijn, hebben twee plaatjes:’De 
handwielen voor de bediening van de afsluitkranen zijn bevestigd aan de 
uitwendige spindel door middel van een schroef en zijn uitgerust met twee 
metalen plaatjes:

- een eerste plaatje laat toe om de gebruiker te identificeren aan de hand van de 
naam van het tappunt (engels langs een zijde, italiaans langs de andere zijde)

- een tweede plaatje wordt bovenop het eerste plaatje gelegd en is langs 
een zijde blauw gekleurd en langs de andere zijde rood, zodat onmiddellijk 
weergegeven wordt of er koud of warm water door de verdeler stroomt.  Door 
dezelfde verdeler te gebruiken in koud water en in warm water installaties 
kan de voorraad in het magazijn maximaal gereduceerd worden.

Adapters en perskoppeling voor de aansluiting van kunststofbuizen / 
meerlagen meerlagenbuizen

R179EY053 - R179EY054 RM179Y103

Opmerking.
Op de verdelers: R580CY032, R580CY033, R580CY034
R585CY032, R585CY033, R585CY034
kunnen alleen de adapters/perskoppeling R179EY053, R179EY054 
of RM179Y103 gemonteerd worden.

Beschrijving
De serie modulaire verdelers R585C (met afsluitkraan) en R580C (zonder 
afsluitkraan) is het antwoord van Giacomini op de groeiende vraag naar 
producten voor de distributie van sanitair water die niet alleen ontworpen 
zijn met oog voor detail maar die tegelijkertijd een snelle montage en een 
betrouwbare werking garanderen.

Uitvoeringen en codes
Serie Code Afmeting Aantal uitgangen

R580C

R580CY032 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 2

R580CY033 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 3

R580CY034 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 4

R585C

R585CY032 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 2

R585CY033 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 3

R585CY034 3/4”MF x 1/2” (ISO 228) 4

Codes van uitrusting: adapters en perskoppeling voor kunststofbuis / 
kunststof meerlagenbuis
R179EY053 : 1/2” x (16 x 2,2)
R179EY054 : 1/2” x (16 x 2)
RM179Y103 : 1/2” x (16 x 2)

Technische gegevens
•  Temperatuurveld: 5÷100 °C
•  Maximum bedrijfsdruk: 10 bar
•  Hartafstand tussen uitgangen: 35 mm

Drukverliezen

R585C + perskoppeling RM179Y103
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Installatie
Installatie in kunststof inbouwkasten R599
De montage van de verdelers in de inbouwkasten R599 gebeurt met behulp 
van de bijhorende beugels R598K op horizontale geleiders, zonder beperking 
wat betreft de positionering.  Dankzij de brede uitsparingen in de achterkant van 
de inbouwkast kunnen verdelers met verschillende hartafstanden moeiteloos 
gemonteerd worden.  De deur wordt geopend zonder gereedschap zodat snel 
kan ingegrepen worden op de afsluitkranen.

R599

R598K

Voorbeeld

R585C/2 + R585C/3 R599

R259D

R585C/3

R594

Het voorbeeld toont de verdelers R585C, uitgerust met eindstoppen R594 
en kogelafsluiters R259D, gemonteerd in een kunststof inbouwkast R599.
Voor het sanitair koud water (blauw) werden 2 verdelers R585C in mekaar 
geschroefd (1 verdeler met 2 uitgangen + 1 verdeler met 3 uitgangen), 
zodat 5 uitgangen gemaakt worden voor de gebruikers van koud water.
Voor het sanitair warm water (rood) werd 1 verdeler R585C gebruikt met 3 
uitgangen.

Installatie in kunststof inbouwkasten R595
De verdelers R580C en R585C met hartafstand 35mm kunnen ook gemonteerd 
worden in de kunststof inbouwkasten R595, met behulp van de bijhorende 
beugels R598. In dit geval worden de beugels vastgemaakt aan de vaste 
steunen in de inbouwkast zodat er alleen verdelers met hartafstand 35mm 
kunnen gemonteerd worden.  Het deksel van de inbouwkast wordt bevestigd 
met behulp van twee meegeleverde schroeven.

R595

R598

Voorbeeld

R585C/2 + R585C/3 R595

R259D

R585C/3

R594

Dit voorbeeld toont de verdelers R585C, uitgerust met eindstoppen R594 
en kogelafsluiters R259D, gemonteerd in een kunststof inbouwkast R595.
Ook hier werden voor het sanitair koud water (blauw) 2 verdelers R585C 
in mekaar geschroefd (1 verdeler met 2 uitgangen + 1 verdeler met 3 
uitgangen), zodat 5 uitgangen gemaakt worden voor de gebruikers van 
koud water.
Voor het sanitair warm water (rood) werd 1 verdeler R585C gebruikt met 3 
uitgangen.
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Afmetingen

R585C

K

BA

EID I

L

C

F
G

Code Afmeting
A x B C D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
K

[mm]
L

[mm]

R585CY032

3/4”M x 3/4”F 1/2” 23,5 23,5 28,5 69 35 31

82

R585CY033 117

R585CY034 152

R595

DA

B

C

Code A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

R595AY001 370 300 110 90

R595BY001 520 300 110 90

R595CY001 670 300 110 90

R599

C

B

DA

Code A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

R599Y001 417 304 110 90

R580C
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Code Afmeting
A x B C D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
K

[mm]
L

[mm]

R580CY032

3/4”M x 3/4”F 1/2” 23,5 23,5 28,5 45 35 31

82

R580CY033 117

R580CY034 152

Uitschrijvingstekst
R580C
Modulaire verdeler, vervaardigd uit messing, uitgerust met aansluitingen 1/2» 
(ISO 228) met hartafstand 35mm voor adapters R179EY053 - R179EY054 en 
perskoppelingen  RM179Y103 voor kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis.  
Temperatuurveld 5-110°C.  Maximum bedrijfsdruk 10 bar.

R585C
Modulaire verdeler met ingebouwde afsluitkranen, vervaardigd uit messing, 
uitgerust met aansluitingen 1/2» (ISO 228) met hartafstand 35mm voor 
adapters R179EY053 - R179EY054 en perskoppelingen  RM179Y103 voor 
kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis.  Temperatuurveld 5-110°C.  
Maximum bedrijfsdruk 10 bar.

R599
Kunststof inbouwkast met deur en frame voor modulaire verdelers R580C en 
R585C of andere verdelers met willekeurige hartafstand.  Sluiting van de deur 
door snelsluiting, zonder bevestiging met schroeven.

R598K
Kunststof beugels voor de montage van modulaire verdelers R580C en R585C 
in kunststof inbouwkasten R599.

R595
Kunststof inbouwkast met deksel en frame voor modulaire verdelers R580C 
en R585C of andere verdelers met hartafstand 35mm.  Sluiting van de deur 
door schroeven.

R598
Kunststof beugels voor de montage van modulaire verdelers R580C en R585C 
in kunststof inbouwkasten R595.
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Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:   'T: +32 (0) 10 42 06 50      6 F: +32 (0) 10 42 06 99
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële 
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van 
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nv-sa - Rue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges


