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CAPÍTULO 8

Contabilização indireta (repartidores)

Contabilização indireta (repartidores)

Repartidores de calor para contabilização indireta 

A contabilização dos consumos de energia térmica através dos repartidores eletrónicos GE700 permite uma 
reorganização dos sistemas de aquecimento com produção centralizada e distribuição através de uma 
cadeia de abastecimento única, tornando-a mais moderna e adequada aos tempos de hoje. Ao conforto e 
poupança energética proporcionados pela termorregulação individual através do uso de cabeças 
termostáticas, é ainda possível atribuir os custos do aquecimento, com base nos consumos efetivos. Um 
sistema de radiadores requalificado com contabilização e termorregulação, encoraja  a uma maior 
responsabilidade e a que se estimulem comportamentos individuais mais sensatos relativos ao consumo de 
energia. 
Pagando por aquilo que consome, cada utilizador é motivado a eliminar o desperdício e a regular a 
temperatura ambiente no interior das divisões às suas reais necessidades. Os repartidores de calor GE700  
estão conforme a norma EN 834 e baseiam-se na mediação de dois sensores de temperatura.  Também é 
possível transmitir os dados remotamente, com a frequência de 868 MHz e são equipados com uma bateria 
de longa duração. A extensa gama de acessórios permite que os repartidores possam ser instalados nos 
radiadores mais comuns no mercado.

1

Os repartidores e dispositivos de 
gestão de dados podem transmitir 
no mesmo modo Wireless M-Bus 
868 MHz (banda europeia ISM – 
Industrial, Científica, Médica). 
A leitura dos dados pode ser 
efetuada em dois modos: 1  
centralizada remotamente ou 
2  “Walk-by”, transmissão  

a um terminal móvel.

Datalogger e antena

Recetor de dados Wireless USB

2
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GE700

CÓDIGO CARATERÍSTICAS €/peça

GE700Y030 - - 1 100
GE700Y033 com sensor remoto - 1 40

1

3
4

2

MontaGeM do repartidor no radiador 

Deve ser instalado a 66% da altura do radiador 
numa posição central.
 
Caso o radiador possua um número de elementos 
ímpar, este deverá ser instalado na posição central, 
no espaço mais próximo da válvula de entrada.

Se o radiador possuir mais do que 2,2 m de largura, 
é necessário considerá-lo como dois radiadores.

leGenda

1 = Selo de segurança
2 = Parafuso de fixação
3 = Repartidor
4 = Suporte

notas

Controlo de fábrica efetuado em cada 
repartidor. 
Disponível documento de certificação 
da precisão na contabilização (segundo 
a norma EN 834).

GE700Y033 repartidor  com sensor 
remoto.
A utilizar em situações, nas quais o 
radiador não se encontra acessível 
ou não existe espaço suficiente para 
instalação do repartidor. 
Inclui sonda e kit de fixação do 
repartidor à parede.
Adequado para medir o consumo de 
radiadores.
Comprimento do cabo da sonda: 2 m.

Repartidor via rádio, para contabilização do 
consumo térmico. 
Com certificado de conformidade com a norma 
EN 834. Transmissão de dados Wireless M-Bus 
EN 13757 a 868 MHz segundo a norma OMS. 
Interface ótica para programação e leitura através 
de pen de configuração. 
Deteção de desmontagem e manipulação com 
memorização dos dados. 
Armazenamento de dados diário, com histórico 
mensal. Permite a visualização do histórico até 
24 meses. 
Bateria de lítio com uma duração prevista de 
10 anos. 
Tipologia da instalação: Aquecimento central a dois 
tubos (bitubo). 
Precisão do sensor: erro ≤ 1 %. 
Display de 6 dígitos. 
Campo de temperatura em aquecimento: 
(Tmínima, Tmáxima): 21÷90 °C. 
Temperatura para início da contabilização: 38 °C. 
ΔT de comutação: 3 K. 
Potência máxima do radiador: 12500 W. 
Frequência de transmissão programável. 
Potência de transmissão: ≤ 10 mW.

INFORMAÇÃO

Para a seleção do suporte adequado para fixação 
do repartidor ao radiador, deverá ser consultada a 
tabela existente na nota técnica 0560IT.

A open Metering system (oMs) é a única norma específica na Europa que visa integrar os instrumentos 
destinados à medição de elementos diferentes, garantir a sua interoperabilidade e funcionalidade no futuro. Os 
contadores de água, entalpia e repartidores, que utilizam uma norma de comunicação aberta, são intercambiáveis 
independentemente do fabricante, e garantem níveis de segurança e de proteção de dados do mais alto nível.
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GE700-2

CÓDIGO Descrição €/peça

GE700Y150 chave - 1 -
GESWY001 software - 1 -

Pen de programação para repartidor GE700. 
Ligação via USB e programável através de software 
específico para repartidor (GE700Y151).

GE552-W   CENTRALIZAÇÃO WIRELESS M-BUS  

A centralização Wireless M-Bus (868 MHz) está em conformidade com a norma EN 13757. Os dados de consumo podem ser transmitidos mediante 
as seguintes modalidades:

MODALIDADE REMOTA MODALIDADE WALK-BY
• MODALIDADE “REMOTA”: dados enviados para um concentrador de dados 

(gateway GE552Y044), que permite:
 - transmissão remota dos dados de leitura para endereços de e-mail 

programáveis;
 - transmissão remota dos dados para um PC, através de rede GSM/GPRS;
 - descarregamento local dos dados para um PC, através de ligação USB.

• MODALIDADE “WALK-BY”: dados enviados para computador 
pessoal, receção obtida através de antena (GE552Y043) ligada 
à porta USB.

Datalogger wireless 

CÓDIGO €/peça

GE552Y052 1644,08 1 -

Datalogger M-Bus / Wireless M-Bus para aquisição, 
processamento, registo dos dados dos dispositivos 
M-Bus cablados ou wireless.
Gestão direta de até 500 dispositivos wireless e 20 
dispositivos cablados.
Alimentação: 24 V (não incluída).

Antena recetora de sinal Wireless

CÓDIGO €/peça

GE552Y053 - 1 -

Aumenta a distância da cobertura wireless.
Alimentação: 230 V

Antena recetora de dados Wireless

CÓDIGO €/peça

GE552Y043 - 1 -

Recetor de dados wireless para os dispositivos 
instalados (repartidores e módulos Wireless para 
contadores). Ligação a PC por USB. 
Comunicação até 400 m.

O funcionamento é garantido pelo software 
GESWY001 utilizado para a programação dos 
repartidores.
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Grupo de impulsão pré-montado para instalações de aquecimento e/ou arrefecimento que permite uma 
rápida instalação. Máxima flexibilidade graças à reversibilidade entre a ida e o retorno, adaptando-se a 
cada particularidade da instalação. Existem várias versões com acessórios para cada tipologia de instalação. 
Pode ser combinado com coletores para centrais térmicas equipados com um separador hidráulico ativado 
mecanicamente. Simplicidade e inovação que acompanham o estado da arte. Giacomini, a piece of life.   

Novo grupo de distribuição Giacomini R586R.
A regulação ideal para qualquer aplicação. Flexibilidade para cada sistema.

OTIMIZA a distribuição de 
água por várias zonas

GERE  as grandes  
instalações da melhor forma

SIMPLIFICA o seu trabalho 
com componentes 

pré-montados

595 mm

7
4

0
 m

m

 Torna simples os sistemas complexos.
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Módulos de utilização para Contabilização direta

GE555   STANDARD   

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES DA CAIXA
(L x H x P) mm EQUILÍBRIO GUIAS PARA LIGAÇÃO

ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE555Y461 3/4” 500 x 500 x 110÷160 apenas by-pass 2 - 1 -
GE555Y462 3/4” 600 x 600 x 110÷160 estático 3 - 1 -
GE555Y463 1” 600 x 600 x 110÷160 estático 3 - 1 -
GE555Y468 3/4” 600 x 600 x 110÷160 dinâmico 3 - 1 -
GE555Y469 1” 600 x 600 x 110÷160 dinâmico 3 - 1 -
GE555Y472 3/4" 600 x 600 x 145÷195 by-pass com dupla 

derivação
2 - 1 -

Módulo de utilização para instalação centralizada de aquecimento e/ou arrefecimento, 
constituído por:
- válvula de interceção;
- válvula de zona motorizável;
- guias livres para instalação de ramais de contabilização de água sanitária e/ou de 

serviço;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- caixa de ligações elétricas;
- baínha para sonda de temperatura de ida, integrada na própria válvula de interceção;
- caixa em chapa pintada (RAL9010) com porta com fecho por chave, profundidade 

regulável;
- acessórios de ligação e fixação.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).

PARA COMPLETAR O MÓDULO GE555, PEDIR SEPARADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- ramal para contabilização da água sanitária e/ou de 

serviço, série GE550 ou GE550-1;
- motor para válvula de zona, série K270;
- isolamento, série GE551-4;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

 GE555Y461 GE555Y462 GE555Y468 GE555Y472 
  GE555Y463 GE555Y469

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y160 1” 2,5 M-Bus 485,25 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -
GE552Y217 1” 2,5 - 243,22 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

GE550 - GE550-1

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y004 3/4” 104,88 1 -
GE550Y005 1” 162,36 1 -
GE550Y014 3/4” 157,08 1 -
GE550Y015 1” 174,49 1 -
GE550Y008 3/4” 129,94 1 -
GE550Y024 3/4” 291,98 1 -
Ramais para contabilização de água sanitária e/ou 
de serviço.

GE551-4

CÓDIGO MEDIDA €/peça

GE551Y177 para GE555Y461 - 1 -
GE551Y178 para GE555Y462-3-4-8-9 - 1 -
GE551Y182 para GE555Y472 - 1 -

Isolamento para ramais de contabilização.
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GE555-1   COM COLETOR DE DISTRIBUIÇÃO 

COM MISTURA

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y100 1” - 1 -

Ligação de contabilização para coletor de distribuição 
com regulação a ponto fixo (série R557R-2), constituído 
por:
- válvula de interceção;
-  filtro;
-  válvula de zona motorizável;
-  espaço livre para instalação de contador de entalpia, 

ocupado por troço em plástico.
PRODUTOS COMPLEMENTARES EM CINZA CLARO

PARA USAR COMO MÓDULO DE UTILIZAÇÃO, A LIGAÇÃO DE CONTABILIZA-
ÇÃO DEVERÁ SER COMPLETADA COM OS SEGUINTES COMPONENTES :

-  Coletor R557R-2 (consultar o capítulo 2);
- contador de entalpia, série GE552.
- motor para válvula de zona, série K270;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

SEM MISTURA

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE555Y470 3/4” - 1 -

Módulo de utilização para instalação centralizada 
de aquecimento e/ou arrefecimento com coletor de 
distribuição, constituído por:
- válvula de interceção;
- válvula de zona motorizável;
- guias livres para instalação de ramais de 

contabilização de água sanitária e/ou de serviço;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, 

ocupado por troço em plástico;
- espaço para instalação de um coletor de distribuição 

de  3/4” (tampões terminais já incluídos);
- caixa para ligações elétricas;
- baínha para sonda de temperatura de ida integrada 

na própria válvula de interceção;
- caixa em chapa de aço pintada (RAL9010) com 

profundidade regulável. Porta com fecho por chave.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em
material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço
em material plástico).
Dimensões da caixa (L x A x P): 
600 x 1100 x 110÷160 mm. PRODUTOS COMPLEMENTARES EM CINZA CLARO

PARA COMPLETAR O MÓDULO GE555-1 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS 
SEPARADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- ramal para contabilização da água sanitária e/

ou de serviço, série GE550;
- motor para válvula de zona, série K270;
- coletor de distribuição com ligações de  3/4”, 

entre-eixo de 50 mm, série R551, R551S, R580 
(máximo de 9 saídas);

- componentes para centralização de dados por 
M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y160 1” 2,5 M-Bus 485,25 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -
GE552Y217 1” 2,5 - 243,22 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

GE550

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y004 3/4” 104,88 1 -
GE550Y005 1” 162,36 1 -
GE550Y014 3/4” 157,08 1 -
GE550Y015 1” 174,49 1 -
GE550Y008 3/4” 129,94 1 -
Ramais para contabilização de água sanitária e/ou 
de serviço.

R551 - R551S - R580

Coletor de distribuição com ligações de 3/4" e 
entre-eixo de 50 mm (até 9 saídas).

Para a seleção dos coletores, consultar o capítulo 2.
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GE555-2   MULTIUTILIZAÇÃO  

PARA 2 HABITAÇÕES

CÓDIGO LIGAÇÕES POSSÍVEIS HABITAÇÕES €/peça

GE551Y040 3/4” ou 1” 2 - 1 -

Caixa metálica GE551Y040, utilizável como módulo 
multiutilização, constituída por:

- espaço livre para instalação de 2 ramais de 
contabilização de energia térmica;

- espaço livre para instalação de até 6 ramais de  
contabilização de água sanitária e/ou água de 
serviço;

- caixa de ligações elétricas.
Dimensões da caixa (L x A x P): 600 x 1100 x 110 mm.

PARA COMPLETAR O MÓDULO MULTIUTILIZAÇÃO, DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

- ramal para contabilização de energia térmica, série GE550-2;
- contador de entalpia, série GE552;
- ramal para contabilização da água sanitária e/ou de serviço, série GE550;
- motor para válvula de zona, série K270;
- isolamento, série GE551-4;
- componentes para centralização de dados por M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 

GE552-W.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
EM CINZA CLARO

IDA PRIMÁRIO
RETORNO PRIMÁRIO

ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
ÁGUA FRIA SANITÁRIA

ÁGUA DE SERVIÇO

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y160 1” 2,5 M-Bus 485,25 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -
GE552Y217 1” 2,5 - 243,22 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

GE550

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y004 3/4” 104,88 1 -
GE550Y005 1” 162,36 1 -
GE550Y014 3/4” 157,08 1 -
GE550Y015 1” 174,49 1 -
GE550Y008 3/4” 129,94 1 -
Ramais para contabilização de água sanitária /ou 
de serviço.

GE550-2

CÓDIGO LIGAÇÃO EQUILÍBRIO €/peça

GE550Y166 3/4” NÃO - 1 -
GE550Y167 1” NÃO - 1 -
GE550Y168 3/4” Estático - 1 -
GE550Y169 1” Estático 207,29 1 -
GE550Y170 3/4” Dinâmico - 1 -
GE550Y171 1” Dinâmico - 1 -

Ramais de contabilização de entalpia.

GE551-4

CÓDIGO MEDIDA €/peça

GE551Y177 para GE550Y166 - 1 -
GE551Y178 para GE550Y167-168-169-170-171 - 1 -

Isolamento para ramais de contabilização.
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PARA 3 OU 4 HABITAÇÕES

CÓDIGO LIGAÇÃO HABITAÇÕES €/peça

GE555Y135 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -
GE555Y136 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -

Módulo de contabilização multiutilização para 
instalação centralizada de aquecimento e/ou de 
arrefecimento com coletor de distribuição, constituído 
por:

- 3 ou 4 ramais de contabilização de energia térmica;
- 3 ou 4 ramais de contabilização de água sanitária e/ou 

água de serviço;
- espaço livre para instalação de 4 ramais para água de 

serviço;
- caixa de ligações elétricas.
Dimensões da caixa (L x A x P): 750 x 1500 x 190 mm.

PARA COMPLETAR O MÓDULO MULTIUTILIZAÇÃO, DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária e/ou de serviço, série GE552-2;
- ligação multiutilização (4 ramais) para água de serviço código GE550Y148;
- motor para válvula de zona, série K270;
- isolamento;
- componentes para centralização de dados por M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 

GE552-W.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
EM CINZA CLARO

IDA PRIMÁRIO
RETORNO PRIMÁRIO

ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
ÁGUA FRIA SANITÁRIA

ÁGUA DE SERVIÇO

Códigos complementares

GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

GE552-2

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
GE552Y191 3/4” Quente 68,52 1 -
Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
saída por impulsos (contacto REED).

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -
GE552Y126 3/4” Quente 44,44 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
módulo GE552Y014 ou wireless M-Bus através do 
módulo GE552Y016.

GE550-3

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y148 1 1/4” x 3/4” 158,73 1 -

Ramal para água de serviço (4 zonas).

GE551-4

CÓDIGO €/peça

GE551Y179 - 1 -

Isolamento para o lado primário.
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GE555-3   COM SEPARADOR HIDRÁULICO 

CÓDIGO LIGAÇÃO
ZONA SECUNDÁRIA CIRCULADORES

CAIXA €/peça
MISTURADA LIGAÇÃO DIRETA NÚMERO TIPO

GE555Y508 3/4” 1 - 1 caudal variável GE551Y070 - 1 -
GE555Y516 3/4” - 1 1 caudal variável GE551Y070 - 1 -
GE555Y526 3/4” - 2 2 caudal variável GE551Y071 - 1 -
GE555Y527 3/4” - 2 1 caudal variável GE551Y071 - 1 -
GE555Y536 3/4” 1 1 2 caudal variável GE551Y071 - 1 -
GE555Y538 3/4” 1 1 1 caudal variável GE551Y071 - 1 -

Módulo de utilização para instalação centralizada de aquecimento e/ou arrefecimento, do tipo 
ativo (com circulador(es)), constituído por:

- separador hidráulico, para separação hidráulica dos circuitos primário e secundário, com válvula 
de descarga, purgador de ar manual e manómetro;

- dupla derivação no lado secundário, com saída de água misturada ou água sem mistura;
- válvula misturadora com ligação M28 x 1,5 mm;
- circulador(es) de alta eficiência ErP (2009/125/CE);
- válvula de zona motorizável;
- espaço livre para instalação de módulo com válvula de interceção e guias para instalação de ramais 

para água sanitária e/ou água de serviço;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- caixa para ligações elétricas;
- baínha para sonda de temperatura de ida;
- acessórios de ligação e fixação.
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 6 bar. 
Dimensões da caixa (L x A x P): 700 x 750 x 110÷140 mm.

 GE555Y527 GE555Y536 GE555Y538

 GE555Y508 GE555Y516 GE555Y526

PARA COMPLETAR O MÓDULO GE555-3, DEVERÃO SER ADQUIRIDOS 
SEPARADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- ramal para contabilização da água sanitária e/

ou de serviço, série GE550 ou  GE550-1;
- motor para válvula de zona, série K270;
- motor para o comando da válvula 

misturadora, K281 com termorregulação Bus 
ou K282 em stand-alone;

- estrutura metálica para instalação no local, 
série GE551-2;

- isolamento, série GE551-4;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.
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Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

MOTOR PARA VÁLVULA MISTURADORA

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

K282X022 24 V - 3 pontos flutuantes 189,26 1 -
K281X012 24 V - 0÷10 V 141,65 1 -
K282X022: motor com sonda de temperatura 
de imersão e potenciómetro para controlo da 
temperatura de impulsão.
K281X012: motor para usar com a 
termorregulação BUS Giacomini.

GE550 - GE550-1

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y004 3/4” 104,88 1 -
GE550Y014 3/4” 157,08 1 -
GE550Y008 3/4” 129,94 1 -
GE550Y024 3/4” 291,98 1 -
Ramais para contabilização de água sanitária e/
ou de serviço.

K373I

CÓDIGO €/peça

K373Y013 23,04 1 10
Termostato de contacto.

GE551-4

CÓDIGO €/peça

GE551Y174 - 1 -
Isolamento para módulo GE555-3.

BOMBA DE SUBSTITUIÇÃO

CÓDIGO MEDIDA €/peça

P76WIY012 15/6 - 1” – 130 mm  - 1 -
Circulador de alta eficiência, ErP 2009/125/CE.

GE551-2

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES (L x A x P) [mm] N° DE VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y070 3/4” 700 x 750 x 110÷140 4 - 1 -
GE551Y071 3/4” 700 x 750 x 110÷140 6 - 1 -
Quadro para instalação do módulo em obra.

Com guias para instalação de ramais sanitários GE550 ou GE550-1.

ADVERTÊNCIA.
A caixa deverá ser regulada para a profundidade de 140 mm, no caso de ser instalado o 
isolamento GE551Y174.
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GE552-1   COM VÁLVULA DE CONTROLO DA PRESSÃO DIFERENCIAL  

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES
(L x A x P) mm equilíbrio GUIAS PARA LIGAÇÕES

ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE555Y466 3/4” 480 x 480 x 130÷165 dinâmico 2 - 1 -

Módulo de utilização para instalação centralizada de aquecimento e/ou arrefecimento, 
constituído por:

- contador de entalpia volumétrico, ligação cablada M-Bus, com predisposição para ligação para 
Wireless M-Bus;

- Válvula de equilíbrio estático e controlo da pressão diferencial.
- com isolamento;
- válvulas de interceção de esfera;
- válvula de zona motorizável;
- espaço livre para instalação de contador de água sanitária e/ou de serviço;
- caixa para ligações elétricas;
- baínha para sonda de temperatura de ida;
- caixa em chapa pintada (RAL9010) com porta com fecho por chave e regulável em 

profundidade;
- acessórios de ligação e fixação.
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar. 

GE555Y461

PARA COMPLETAR O MÓDULO GE555-4 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

- ramal para contabilização da água sanitária e/ou de 
serviço, série GE550 ou GE550-1;

- cabeça elétrica  para comando da válvula de zona, 
série R473M;

- componentes para centralização dos dados através de 
M-Bus série GE552-4, ou Wireless M-Bus série GE552-W.

R473M
CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

R473MX221 230 V 32,81 1 25
R473MX222 24 V 32,81 1 25

Cabeça elétrica normalmente fechada  
com microinterruptor de fim de curso, para 
comando da válvula de zona. Comprimento do 
cabo:1 m.

Códigos complementares

GE550
CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y004 3/4” 104,88 1 -
GE550Y014 3/4” 157,08 1 -
Ramal de contabilização para água sanitária.
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DE PRODUTOS A SISTEMAS INTEGRADOS: 
SOLUÇÕES GIACOMINI PARA O MÁXIMO CONFORTO.
Damos vida à água para fornecer serviços úteis e levar o bem-estar às pessoas. Somos “water e-motion”: os nossos sistemas e produtos 
graças à água, climatizam os espaços e gerem os consumos de energia, criando soluções ideais para tornar a vida melhor. Tudo isto com 
a maior eficiência possível. Na casa, no escritório ou na empresa: onde quer que a água se mova; quer seja aquecida ou arrefecida, a 
Giacomini traz a excelência de produtos made in Italy. Giacomini, a piece of life. 

A piece of life.

giacomini.pt
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satélites de utilização para Contabilização direta
GE556   STANDARD   

CÓDIGO LIGAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES POTÊNCIA DO PERMUTADOR FILTRO €/peça

GE556Y301 3/4” válvula de prioridade 44 kW SIM - 1 -
GE556Y302 3/4” válvula de prioridade 58 kW SIM - 1 -
GE556Y303 3/4” válv. termostática e equilíbrio dinâmico 58 kW SIM - 1 -
GE556Y314 3/4” gestão de água de serviço 44 kW SIM - 1 -

Satélite de utilização para instalação centralizada, para gestão do aquecimento e produção de 
água quente sanitária, constituído por:

- permutador para produção de água quente sanitária instantânea;
- filtro e baínha para sonda de temperatura de ida do lado primário;
- válvula de zona motorizável e detentor para equilibragem estática, no lado do aquecimento;
- espaço livre para instalação de módulo com válvulas de interceção;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia e contador de água sanitária, ocupado 

por troço em plástico;
- caixa de ligações elétricas;
- acessórios de ligação e fixação.
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).
Dimensões (L x A x P): 540 x 390 x 155 mm.

 GE556Y301 GE556Y302

 GE556Y303 GE556Y314

PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARA-
DAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- motor para válvula de zona, série K270;
- quadro metálico para instalação no local, série 

GE551-2;
- kit de válvulas adicionais
 (apenas GE556Y304 e GE556Y314);
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

PARA TODAS AS VERSÕES, A POTÊNCIA DO PERMUTADOR REFERE-SE ÀS 
SEGUINTES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO: 

- primário 75 °C, caudal 1 m³/h;
- secundário 15-50 °C, 18 l/min
(24 l/min para GE556Y302, GE556Y303).

PARA AS VERSÕES DOTADAS DE UM PERMUTADOR MAIOR
(GE556Y302, GE556Y303),  A POTÊNCIA PODE SER CONSIDERADA DE 44 KW, 
COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:  

- primário 65°C, caudal 1 m³/h;
- secundário 15-50°C, 18 l/min.
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Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y122* 3/4” 1,5 M-Bus 616,61 1 -

Contador de entalpia volumétrico ou ultrassónico*
Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

*

K270

CÓDIGO ALIMENTAÇÃO €/peça

K270Y101 230 V 94,88 1 -
K270Y102 24 V 98,91 1 -

Motor para válvula de zona, com microinterruptor 
de fim de curso

GE552-2

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
GE552Y191 3/4” Quente 68,52 1 -
Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
saída por impulsos (contacto REED).

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -
GE552Y126 3/4” Quente 44,44 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
módulo GE552Y014 ou wireless M-Bus através do 
módulo GE552Y016.

R189V

CÓDIGO MEDIDA €/peça

R189VY004 3/4” 5,20 1 -

União com retenção.

GE500

CÓDIGO MEDIDA €/peça

GE500Y253 3/4” - 1 -

Válvula adicional para satélites GE556Y314 e 
GE556Y306.

GE551-2

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES (L x A x P) [mm] N° DE VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y072 3/4” 560 x 570 x165 7 - 1 -
GE551Y073 3/4” 570 x 770 x165 7 - 1 -

Quadro para instalação do módulo em obra, com fechadura.
GE551Y072: versão exterior.
GE551Y073: versão de encastre.
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GE556-1   COM DUPLO PERMUTADOR  

CÓDIGO LIGAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES POTÊNCIA DOS PERMUTADORES CAIXA €/peça

GE556Y171 3/4” Aquecimento 17,4 kW GE551Y081 - 1 -
GE556Y176 3/4” Aquecimento / AQS 17,4 kW / 56 kW GE551Y082 - 1 -
GE556Y177 3/4” Aquecimento / AQS 17,4 kW / 67 kW GE551Y082 - 1 -

Satélite de utilização com duplo permutador para instalação centralizada, para gestão do 
aquecimento a alta ou baixa temperatura e produção de água quente sanitária (apenas 
GE556Y176-Y177), constituído por:
- permutador para separação do circuito secundário de aquecimento do circuito primário do 

condomínio;
- permutador para produção instantânea de água quente sanitária (exceto GE556Y171);
- circulador de alta eficiência ErP (2009/125/CE), vaso de expansão, válvula de segurança, manómetro, 

pressostato e purgador de ar automático no lado do aquecimento;
- controlo termostático da temperatura de aquecimento (alta e baixa temperatura);
- válvula de zona motorizável, no lado do aquecimento;
- gestão de prioridades na produção de água quente sanitária (exceto GE556Y171);
- válvula misturadora termostática antiqueimadura (exceto GE556Y171);
- válvula de equilíbrio dinâmico, by-pass regulável do lado primário e purgador automático de ar;
- espaço livre para instalação de quadro com válvulas de interceção;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia e contador de água sanitária (exceto 

GE556Y171), ocupado por troço em plástico no lado do aquecimento e em latão no lado sanitário;
- caixa de ligações elétricas;
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).
Dimensões da caixa (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.

 GE556Y171 GE556Y176
  GE556Y177

PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556-1 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPA-
RADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- quadro metálico para instalação no local, série 

GE551-2;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y122* 3/4” 1,5 M-Bus 616,61 1 -

Contador de entalpia volumétrico ou ultrassónico* 
Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus ou Wireless M-Bus. 
Display separável da parte volumétrica. Dotado de três 
entradas por impulsos para contadores de água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus e através do 
adaptador GE552Y027 para wireless M-Bus. 
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos para 
contadores de água sanitária.  

*

BOMBA DE SUBSTITUIÇÃO

CÓDIGO MEDIDA €/peça

P76WIY012 15/6 - 1” – 130 mm - 1 -
Circulador de alta eficiência, ErP 2009/125/CE.

GE552-2

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
saída por impulsos (contacto REED).
CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
módulo GE552Y014 ou wireless M-Bus através do 
módulo GE552Y016.

GE551-2

CÓDIGO LIGAÇÃO N° DE VÁLV. DE INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y081 3/4” 4 - 1 -
GE551Y082 3/4” 7 - 1 -
GE551Y083 Ø22 4 - 1 -
GE551Y084 Ø22 7 - 1 -
Quadro com válvulas de interceção.
Dimensões (L x A x P): 450 x 720 x 150 mm.
GE551Y083, GE551Y084: com ligações a partir de cima.
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GE556-2   REGULAÇÃO ELETRÓNICA   

CÓDIGO LIGAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES POTÊNCIA DO PERMUTADOR CAIXA €/peça

GE556Y401 3/4” Aquecimento / AQS 58 kW  GE551Y074 - 1 -
GE556Y402 3/4” Aquecimento / AQS 67 kW  GE551Y074 - 1 -

Satélite de utilização eletrónico, para gestão do aquecimento a alta ou baixa temperatura e 
produção de água quente sanitária, constituído por:
- permutador de calor para produção instantânea de água quente sanitária;
- fluxostato para gestão prioritária da água quente sanitária;
- válvula desviadora de três vias e válvula "misturadora" de duas vias;
- circulador de alta eficiência ErP (2009/125/CE);
- filtro e purgador de ar manual, no lado primário. Pressostato de mínima;
- by-pass regulável e detentor para equilibragem estática, no lado do aquecimento;
- válvula de segurança térmica, no lado do aquecimento. Tubagem isolada;
- centralina de termorregulação a ponto fixo (Set Point), para gestão da temperatura da água quente 
sanitária e com compensação climática para o aquecimento, com sonda exterior (opcional);

- controlo remoto com display K480Y002.
- sonda para controlo da temperatura da água quente sanitária (aquecimento e retorno do primário);
- caixa para ligações elétricas;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia e contador de água sanitária, ocupado por 
troço em plástico no lado do aquecimento e em latão no lado sanitário.

Gestão de energia: redução do caudal necessário do lado primário e redução da temperatura 
de retorno no lado do primário.
Temperatura de aquecimento: baixa temperatura 25÷45 °C / alta temperatura 25÷85 °C.
Temperatura de água quente sanitária: 30÷60 °C (SET-POINT 50 °C).
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 6 bar.
Dimensões da caixa (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.

Caraterísticas de poupança energética
Temperaturas baixas de retorno do primário, 
em funcionamento sanitário
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PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556-2 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARA-
DAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- quadro metálico para instalação no local, série 

GE551-2;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

K480Y002

Termostato ambiente para controlo 
remoto, incluído com o satélite

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y122* 3/4” 1,5 M-Bus 616,61 1 -

Contador de entalpia volumétrico ou ultrassónico* 
Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus ou Wireless M-Bus. 
Display separável da parte volumétrica. Dotado de três 
entradas por impulsos para contadores de água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus e através do 
adaptador GE552Y027 para wireless M-Bus. 
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos para 
contadores de água sanitária.  

*

GE551-2 / GE500

CÓDIGO LIGAÇÃO €/peça

GE550Y001 3/4" - 1 -
GE550Y254 3/4" - 1 -
GE550Y001: Ligação adicional para água fria sanitária, 
com troço para contador.
GE550Y254: válvula adicional para quadro GE551Y074, 
quando instalada a ligação GE550Y001.

GE552-2

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
GE552Y191 3/4” Quente 68,52 1 -
Contador para água sanitária e/ou de serviço. Preparado 
para centralização M-Bus através de saída por impulsos 
(contacto REED).
CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -
GE552Y126 3/4” Quente 44,44 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. Preparado 
para centralização M-Bus através de módulo GE552Y014 
ou wireless M-Bus através do módulo GE552Y016.

GE551-2

CÓDIGO LIGAÇÃO N° DE VÁLV. DE INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y074 3/4" 6 - 1 -

Quadro com válvulas de interceção.

BOMBA DE SUBSTITUIÇÃO

CÓDIGO MEDIDA €/peça

P76WIY012 15/6 - 1” – 130 mm - 1 -
Circulador de alta eficiência, ErP 2009/125/CE.
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GE556-3 

CÓDIGO LIGAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES POTÊNCIA DO PERMUTADOR €/peça

GE556Y152 3/4” Produção de água quente sanitária 56 kW 350,83 1 -

Satélite de utilização com permutador, para produção de água quente sanitária, constituído por:

- permutador de calor para produção instantânea de água quente sanitária;
- válvula misturadora termostática;
- válvula de equilíbrio estático;
- válvula de retenção NF no lado sanitário.
- espaço livre para instalação de contador de água sanitária, ocupado por troço em plástico;
Dimensões: 330 x 295 x 120 mm.

LADO PRIMÁRIO

- Temperatura máxima: 90 °C.

- Pressão máxima de trabalho: 16 bar.

LADO SANITÁRIO

- Temperatura máxima: 30 °C (lado frio).

- Pressão máxima de trabalho: 10 bar.

 GE556Y152

PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556-3 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARA-
DAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- isolamento, série GE551-4;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

Códigos complementares
GE552

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus ou 
Wireless M-Bus.
Display separável da parte volumétrica. Dotado 
de três entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo 
registo, preparado para centralização M-Bus e 
através do adaptador GE552Y027 para wireless 
M-Bus.
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos 
para contadores de água sanitária.  

GE552-2

CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
saída por impulsos (contacto REED).

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
módulo GE552Y014 ou wireless M-Bus através do 
módulo GE552Y016.

GE551-4

CÓDIGO €/peça

GE551Y181 33,81 1 -
Isolamento para satélite GE556Y152.

  PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA  
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GE556-4   COM VÁLVULA DE CONTROLO DA PRESSÃO DIFERENCIAL  

CÓDIGO LIGAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES POTÊNCIA DO PERMUTADOR CAIXA €/peça

GE556Y320 3/4” Aquecimento. alta temperatura /
Produção AQS 56 kW GE551Y075 - 1 -

GE556Y321 3/4” Aquecimento. alta temperatura /
Produção AQS 67 kW GE551Y075 - 1 -

GE556Y322 3/4” Aquecimento. baixa temperatura /
Produção AQS 56 kW GE551Y075 - 1 -

GE556Y323 3/4” Aquecimento. baixa temperatura /
Produção AQS 67 kW GE551Y075 - 1 -

Satélite de utilização, para a gestão do aquecimento a alta ou baixa temperatura e a produção de 
água quente sanitária. Constituído por:
- permutador de calor para produção instantânea de água quente sanitária;
- fluxostato para gestão prioritária da água quente sanitária;
- válvula desviadora de três vias;
- circulador de alta eficiência ErP (2009/125/CE) (apenas modelos GE556Y322-323);
- válvula de equilíbrio estático (apenas modelos GE556Y320-321);
- válvula termostática para regular a temperatura da água quente sanitária e do aquecimento;
- by-pass intercetável do lado do primário sanitário para manter quente o permutador;
- purgador automático de ar com guarnição higroscópica, filtro e manómetro no lado primário;
- pressostato de segurança por pressão baixa no lado primário (modelos GE556Y322-323);
- válvula de controlo da pressão diferencial no lado primário;
- vávula de segurança com cabeça elétrica no lado do aquecimento;
- caixa de ligações elétricas;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia e contador de água sanitária.
- Temperatura máxima: 90 °C.
- Pressão máxima de trabalho: 6 bar (para a versão de baixa temperatura)
                                                             16 bar (para a versão de alta temperatura)
- Dimensões da caixa (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm

 GE556Y320
 GE556Y321

 GE556Y322
 GE556Y323

PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556-4 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS 
SEPARADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- quadro metálico para instalação em obra, série 

GE551-2;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

GE552
CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 M-Bus 443,51 1 -
GE552Y122* 3/4” 1,5 M-Bus 616,61 1 -

Contador de entalpia volumétrico ou ultrassónico* 
Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus ou Wireless M-Bus. 
Display separável da parte volumétrica. Dotado de 
três entradas por impulsos para contadores de água 
sanitária.

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO Qn [m3/h] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 - 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 - - 1 -

Contador de entalpia volumétrico, de duplo registo, 
preparado para centralização M-Bus e através do 
adaptador GE552Y027 para wireless M-Bus. 
Display fixo. Dotado de duas entradas por impulsos para 
contadores de água sanitária.  

*

Códigos complementares

GE552-2
CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 1 -
GE552Y191 3/4” Quente 68,52 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
saída por impulsos (contacto REED).

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 1 -
GE552Y126 3/4” Quente 44,44 1 -

Contador para água sanitária e/ou de serviço. 
Preparado para centralização M-Bus através de 
módulo GE552Y014 ou wireless M-Bus através do 
módulo GE552Y016.

BOMBA DE SUBSTITUIÇÃO
CÓDIGO MEDIDA €/peça

P76WIY012 15/6 - 1” – 130 mm - 1 -

Circulador de alta eficiência, ErP 2009/125/CE.

GE551-2
CÓDIGO LIGAÇÃO N° DE VÁLV. DE INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y075 3/4" 7 - 1 -

Quadro com válvulas de interceção.

Dimensões: (L x A x P): 450 x 292 x 72 mm.

NOVO
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GE556-5   SATÉLITE MODULAR  

SATÉLITE BASE
CÓDIGO LIGAÇÃO CARACTERÍSTICAS €/peça

GE556Y501 3/4” Ligações vindas de baixo - 1 - 0GE556Y502 3/4” Ligações vindas de cima - 1 -

COMPONENTES OBRIGATÓRIOS
CÓDIGO CARACTERÍSTICAS €/peça

GE556Y511 Permutador 16 placas com isolamento de 5 mm - 1 -

1

GE556Y512 Permutador 16 placas com isolamento de 20 mm - 1 -
GE556Y513 Permutador 26 placas com isolamento de 5 mm - 1 -
GE556Y514 Permutador 26 placas com isolamento de 20 mm - 1 -
GE556Y515 Permutador 36 placas com isolamento de 5 mm - 1 -
GE556Y516 Permutador 36 placas com isolamento de 20 mm - 1 -
GE556Y521 Ligação produção AQS sem controlo - 1 - 2GE556Y522 Ligação produção AQS com controlo  termostático - 1 -
GE556Y531 Ligação circ. primário sem controlo - 1 - 3GE556Y532  Ligação circ. primário com válvula de equilíbrio  de pressão diferencial - 1 -
GE556Y541 circ. secundário, aquecimento direto sem controlo - 1 -

4GE556Y542 circ. secundário, aquecimento direto c/ válv. de equilíbrio estático - 1 -
GE556Y543 circ. secundário, aquecimento direto c/ retentor e válv. motorizável - 1 -
GE556Y546 circ. secundário, aquecimento c/ abaixamento de temperatura - 1 -

COMPONENTES OPCIONAIS
CÓDIGO CARACTERÍSTICAS €/peça

GE556Y551 isolamento - 1 - 5
GE556Y561 ligação de saída de AFS - 1 -

6
GE556Y562 recirculação de água sanitária com circulador - 1 -
GE556Y563 recirculação de água sanitária sem circulador - 1 -
GE556Y566 by-pass termostático para manter a temperatura do permutador de  AQS 1 -
GE556Y569 válvulas de enchimento / descarga 1 -

Satélite de utilização modular para instalação centralizada, para gestão do aquecimento a alta 
ou baixa temperatura e produção de água quente sanitária. Os satélites da série GE556-5 são 
definidos como modulares, uma vez que é possível montar diversos componentes para criar 
um satélite adaptado aos requisitos de cada instalação (gestão do aquecimento a alta ou baixa 
temperatura, com ou sem válvula de equilíbrio, gestão da água quente e/ou fria sanitária, etc). 
Na sua forma mais simples é constituído por:
- permutador para produção instantânea de água quente sanitária até 50kW;
- válvula de três vias motorizada para priorização  da produção de água quente sanitária;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia e contador de água sanitária .
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho do circuito primário: 6 bar 
Pressão máxima de trabalho do circuito de AQS: 10 bar 
Campo de temperatura circuito secundário de aquecimento: 20÷70 °C (set point 45 °C).
Campo de temperatura circuito secundário de AQS: 0÷70 °C (set point 50 °C).

PARA COMPLETAR O SATÉLITE GE556-5 DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPA-
RADAMENTE:

- contador de entalpia, série GE552;
- contador de água sanitária, série GE552-2;
- componentes para centralização de dados por 

M-Bus, série GE552-4, ou Wireless M-Bus, série 
GE552-W.

IMPORTANTE
O penúltimo algarismo do código, (evidenciado a vermelho e a verde na tabela, respetivamente obrigatórios e opcionais), classifica a tipologia do componente:

0 para a base do satélite
1 para o permutador do lado sanitário
2 para os componentes de controlo do lado sanitário
3 para os componentes de controlo do lado primário
4 para os componentes de controlo do lado secundário (aquecimento)
5 para o isolamento (opcional)
6 para outros componentes opcionais

para criar um satélite funcional é obrigatório encomendar pelo menos um código por cada tipologia de componente com o penúltimo algarismo 0, 1, 2, 3, 4.

Os códigos com o penúltimo algarismo 5 e 6 são considerados como opcionais.

Códigos complementares
GE551Y078

Quadro com 6 válvulas de interceção,
para os satélites GE556Y501 ou GE556Y502

incluindo isolamentozione GE556Y551

GE551Y079
Quadro rebaixado com 6 válvulas de interceção,

para os satélites GE556Y501 ou GE556Y502
sem isolamento

GE500Y254
Válvula adicional para água fria sanitária,

para instalar no quadro com o kit opcional 
GE556Y561

GE500Y255
Conjunto de válvulas adicionais para a ida e retorno 

do aquecimento a baixa temperatura,
para instalar no quadro com o kit para o lado 

secundário GE556Y546

GE551Y170
Tampa metálica para remate do satélite,

apenas para o satélite com o quadro GE551Y078

R473 / R473M
Cabeça elétrica normalmente fechada, para 

comando da válvula com pré-regulação presente no 
kit GE556Y543

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

GE552
Contador de entalpia

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

preparado para ligação Wireless M-Bus
GE552Y122 3/4”, ultrassónico, 1,5 m3/h, M-Bus

GE552-2
Contador de água

GE552Y190: 3/4”, água quente sanitária
GE552Y191: 3/4”, água fria sanitária,

a encomendar caso seja instalada a ligação opcional 
GE556Y561

NOVO
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Versões e códigos dos componentes - satélites modulares

BASE
LADO SANITÁRIO

LADO PRIMÁRIO LADO SECUNDÁRIO
OPCIONAL

Permutador de calor Componentes de 
controlo Isolamento Outros opcionais

GE556Y501
Ligações ao primário

por baixo

GE556Y511
Permutador 16 placas
+ isolamento 5 mm

GE556Y521
Produção AQS
sem controlo

GE556Y531
Ligações ao lado 

primário sem controlo

GE556Y541
Lado secundário, 

aquecimento direto
sem controlo

GE556Y551
Isolamento

GE556Y561
Ligação de saída de AFS

GE556Y502
Ligações ao primário

por cima

GE556Y512
Permutador 16 placas
+ isolamento 20 mm

GE556Y522
Produção AQS
com controlo 
termostático

GE556Y532
Ligações ao lado 

primário com válvula 
de controlo da pressão 

diferencial

GE556Y542
Lado secundário, 

aquecimento direto
com equilíbrio estático

GE556Y562
Ligação de recirculação 
de água sanitária com 

circulador

GE556Y513
Permutador 26 placas
+ isolamento 5 mm

GE556Y543
Lado secundário, 

aquecimento direto com 
válvula de pré-regulação 

com possibilidade de 
instalação de cabeça 

elétrica

GE556Y563
Ligação de recirculação 
de água sanitária sem 

circulador

GE556Y514
Permutador 26 placas
+ isolamento 20 mm

GE556Y546
Lado secundário, kit de 
aquecimento a baixa 

temperatura (circulador 
+ cabeça termostática)

GE556Y566
By-pass termostático 

para manter a 
temperatura da AQS do 

permutador

GE556Y515
Permutador 36 placas
+ isolamento 5 mm

O kit GE556Y546 
pode ser 

encomendado   
individualmente ou em 
combinação com um 
dos kits 
GE556Y541/542/543.

GE556Y569
Válvulas de enchimento/
descarga da instalação

GE556Y516
Permutador 36 placas
+ isolamento 20 mm
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raMais e liGações para Contabilização (Caixas, quadros, 
isolaMento e outros CoMponentes)

GE550   RAMAIS PARA ÁGUA SANITÁRIA  

CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA CAUDAL  NOMINAL [m3/h] TEMP. MÁX. ÁGUA CONTADOR COMPRIMENTO [mm] €/peça

GE550Y004 3/4” fria 1,5 30 °C SIM 262 104,88 1 -
GE550Y005 1” fria 2,5 30 °C SIM 310 162,36 1 -
GE550Y014 3/4” quente 1,5 90 °C SIM 262 157,08 1 -
GE550Y015 1” quente 2,5 90 °C SIM 310 174,49 1 -
GE550Y008 3/4” fria de serviço 1,5 30 °C SIM 262 129,94 1 -
GE550Y101 3/4” fria 1,5 - NÃO 262 - 1 -
GE550Y102 1” fria 2,5 - NÃO 310 - 1 -
GE550Y103 3/4” quente 1,5 - NÃO 262 - 1 -
GE550Y104 1” quente 2,5 - NÃO 310 - 1 -

Ramal de contabilização para água sanitária, constituído por:
- válvula de interceção;
- válvula de retenção incorporada na válvula de esfera com 

manípulo verde;
- abraçadeiras de fixação;
- troço em plástico para colocação do contador.
- Disponível com ou sem contador.
- Temperatura máxima:
 30 °C para água fria sanitária;
 90 °C para água quente sanitária.
- Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em 

material plástico). GE550Y004 - GE550Y005
GE550Y014 - GE550Y015

GE550Y008
GE550Y101-GE550Y102
GE550Y103-GE550Y104

GE550-1   RAMAIS PARA ÁGUA SANITÁRIA  COM VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA  

CÓDIGO LIGAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA CAUDAL NOMINAL [m3/h] TEMP. MÁX. ÁGUA CONTADOR AQS/AFS COMPRIMENTO [mm] €/peça

GE550Y024 3/4” fria + quente 1,5 90 °C (quente) SIM 420 291,98 1 -
GE550Y111 3/4” fria + quente 1,5 90 °C (quente) NÃO 420 - 1 -

Ramal de contabilização para água sanitária, com válvula 
misturadora termostática, constituído por:
- válvula de interceção;
- válvula de retenção;
- troço em plástico para colocação do contador;
- disponível com ou sem contadores;
- com ou sem clip/abraçadeira de fixação.
Temperatura máxima:
30 °C para água fria sanitária;
90 °C para água quente sanitária.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar
(10 bar com o troço em material plástico).

GE550Y024 GE550Y111
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GE550-2  RAMAIS PARA AQUECIMENTO E / OU ARREFECIMENTO 

RAMAIS DE IDA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] VÁLVULAS DE ZONA VÁLVULAS DE EQUILÍBRIO FILTRO COMPRIMENTO [mm] €/peça

GE550Y121 3/4” 1,5 NÃO NÃO SIM 264 - 1 -
GE550Y122 1” 2,5 NÃO NÃO SIM 316 - 1 -
GE550Y123 3/4” 1,5 2 vias NÃO NÃO 237 - 1 -
GE550Y124 3/4” 1,5 2 vias NÃO SIM 320 75,37 1 -
GE550Y125 1” 2,5 2 vias NÃO SIM 371 - 1 -
GE550Y135 1” 2,5 2 vias SIM SIM 508 - 1 -
GE550Y136 3/4” 1,5 2 vias SIM SIM 439 106,41 1 -
GE550Y137 3/4” 1,5 NÃO SIM NÃO 264 - 1 -
GE550Y138 3/4” 1,5 NÃO SIM SIM 345 - 1 -
GE550Y139 1” 2,5 NÃO SIM SIM 411 161,40 1 -

Ramal de contabilização de ida, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvula de interceção;
- dependendo da versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”, válvula de zona motorizável, válvula de equilíbrio estático e filtro.
Temperatura máxima: 110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.

 GE550Y121 GE550Y123 GE550Y124 GE550Y135 GE550Y137 GE550Y138
 GE550Y122  GE550Y125 GE550Y136  GE550Y139

RAMAIS DE RETORNO

CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] TROÇO COMPRIMENTO [mm] ENTRE-EIXO TROÇO [mm] €/peça

GE550Y129 3/4” 1,5 SIM 254 110 40,28 1 -
GE550Y130 1” 2,5 SIM 300 130 52,98 1 -

Ramal de contabilização de retorno, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvulas de interceção seláveis;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- dependendo da  versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).

GE550Y129
GE550Y130

RAMAIS DE IDA E RETORNO

CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] VÁLVULAS DE ZONA EQUILÍBRIO COMPRIMENTO [mm] ENTRE-EIXO TROÇO [mm] €/peça

GE550Y166 3/4” 1,5 3 vias NÃO 422 110 - 1 -
GE550Y167 1” 2,5 3 vias NÃO 491 130 - 1 -
GE550Y168 3/4” 1,5 3 vias estático 453 110 - 1 -
GE550Y169 1” 2,5 3 vias estático 491 130 207,29 1 -
GE550Y170 3/4” 1,5 3 vias dinâmico 444 110 - 1 -
GE550Y171 1” 2,5 3 vias dinâmico 490 130 - 1 -

Ramal de contabilização de ida e retorno, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvulas de interceção seláveis;
- filtro;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- dependendo da versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).

 GE550Y166 GE550Y168 GE550Y170
 GE550Y167 GE550Y169 GE550Y171
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GE550-3   MULTIUTILIZAÇÃO  

Ramal ou módulo de contabilização multiutilização, constituído por:
- válvula de interceção;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia no ramal de retorno, ocupado por troço em plástico (o contador de entalpia deve ser instalado 

separando a parte de medição do volume do display de visualização);
- dependendo da  versão encontram-se disponíveis módulos multiutilização para água sanitária, para aquecimento e/ou arrefecimento.
- dependendo da  versão encontram-se disponíveis ramais com válvulas de equilíbrio estático, válvulas de zona motorizáveis e válvulas misturadoras 

motorizáveis.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y147 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y117 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Ramal de aquecimento/
arrefecimento de ida
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- válvula de zona motorizável com 
motores da série K270 ou K272;
- válvula de equilíbrio estático;
- válvula de interceção com porta-
sonda do contador de entalpia;
- possibilidade de adicionar uma 5ª 
zona, código GE550Y094.
Dimensões da estrutura (L x A x P):
390 x 495 x 160 mm.

 GE550Y147
 GE550Y117

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y146 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y116 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Ramal de aquecimento/
arrefecimento de retorno.
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- troço plástico (contador GE552 de 
3/4” pedido separadamente);
- válvula de interceção;
- possibilidade de adicionar uma 5ª 
zona, código GE550Y093.
Dimensões da estrutura (L x A x P):
390 x 495 x 110 mm.

 GE550Y146
 GE550Y116

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONE €/peça

GE550Y145 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y115 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Ramal de aquecimento/
arrefecimento de ida.
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- troço plástico para inserção de 
circulador 15/7;
- válvula de retenção de 1”;
- válvula de interceção com porta-
sonda;
- possibilidade de adicionar uma 5ª 
zona, código GE550Y092.
Dimensões da estrutura (L x A x P):
495 x 390 x 115 mm.

 GE550Y145
 GE550Y115

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y144 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y114 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Ramal de aquecimento/
arrefecimento de retorno.
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- válvula de equilíbrio estático;
- troço plástico (contador GE552 de 
3/4” pedido separadamente);
- possibilidade de adicionar uma 5ª 
zona, código GE550Y091.
Dimensões da estrutura (L x A x P):
390 x 495 x 160 mm.

 GE550Y144
 GE550Y114

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y159 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y158 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Grupo de contabilização pré-
montado para água quente 
sanitária e de recirculação.
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- válvula de equilíbrio estático;
- troço plástico, para contador de 
entalpia série GE552;
- válvula de interceção.
Dimensões (L x A x P):
390 x 495 x 160 mm.

 GE550Y158
 GE550Y159

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y112 1 1/4” x 3/4” 4 - 1 -
GE550Y113 1 1/4” x 3/4” 3 - 1 -

Ramal para água sanitária quente e/
ou fria
- Coletor para posicionamento dos 
ramais na vertical;
- troço plástico (contador GE552 de 3/4” 
pedido separadamente);
- válvula de interceção;
- válvula de interceção com válvula de 
retenção (manípulo verde);
- possibilidade de adicionar uma 5ª 
zona, código GE550Y090.
Dimensões da estrutura (L x A x P):
390 x 495 x 160 mm.

 GE550Y112
 GE550Y113
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nota
Os módulos GE550-3 acima referidos podem ser instalados na parede ou dentro da caixa GE551Y031, removendo o fundo metálico.

RAMAL - 5a ZONA

CÓDIGO LIGAÇÃO DESCRIÇÃO CÓDIGOS PARA COMPLETAR €/peça

GE550Y148 1 1/4” x 3/4” Módulo para água de serviço (4 zonas) caixa GE551Y031 158,73 1 -
GE550Y090 1 1/4” x 3/4” 5ª zona para água sanitária quente / fria módulo GE550Y112 - 1 -
GE550Y091 1 1/4” x 3/4” 5ª zona de retorno aquecimento / arrefecimento módulo GE550Y144 - 1 -
GE550Y092 1 1/4” x 3/4” 5ª zona de ida aquecimento / arrefecimento módulo GE550Y145 - 1 -
GE550Y093 1 1/4” x 3/4” 5ª zona de retorno aquecimento / arrefecimento módulo GE550Y146 - 1 -
GE550Y094 1 1/4” x 3/4” 5ª zona de ida aquecimento / arrefecimento módulo GE550Y147 - 1 -
GE550Y095 1 1/4” x 3/4” 5ª zona para água de serviço módulo GE550Y148 - 1 -

Ramal multiutilização.

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y162 1 1/2” x 1” 4 - 1 -
GE550Y160 1 1/2” x 1” 3 - 1 -

IDA
Grupo de contabilização pré-montado 
para aquecimento/arrefecimento.
- Coletor com isolamento em EPS;
- válvula misturadora motorizada;
- válvula de interceção;
- válvula de interceção com porta-sonda 
do contador de entalpia;
- troço plástico para inserção de 
circulador com entre-eixo de 180 mm.
Dimensões (L x A x P):
730 x 975 x 240÷322 mm

 GE550Y162
 GE550Y160

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y163 1 1/2” x 1” 4 - 1 -
GE550Y161 1 1/2” x 1” 3 - 1 -

RETORNO
Grupo de contabilização pré-montado 
para aquecimento/arrefecimento.
- Coletor com isolamento em EPS;
- válvula de zona de duas vias 
motorizável;
- válvula de interceção;
- troço plástico, para contador de 
entalpia série GE552;
- caixa de ligações IP55.
Dimensões (L x A x P):
730 x 975 x 240÷322 mm

 GE550Y163
 GE550Y161

CÓDIGO LIGAÇÃO ZONAS €/peça

GE550Y149 1 1/4” x 3/4” 2÷4 - 1 -

Módulo metálico multiutilização 
com coletor isolado 1 1/4” x 3/4”.
Para 2 + 4 zonas, ligações de 3/4”, 
GE550, GE550-1, GE550-2.
Dimensões (L x A x P):
400 x 495 x 140 mm.

Nota: para as ligações coletor-
saídas, pedir separadamente o 
ligador com o código R189DY004.

 GE550Y149

Cap8_lk.indd   313 21/12/17   17:57



314

CAPÍTULO 8

raMais e liGações para Contabilização (Caixas, quadros, isolaMento e outros CoMponentes)

GE551   CAIXAS  

Caixa metálica para encastrar, em chapa 
pintada (RAL9010), constituída por:
- porta com fecho por chave;
- profundidade ajustável;
- orifícios frontais e laterais para os tubos de 

alimentação com tampões (para o caso de 
não serem utilizados);

- caixa para ligações elétricas.

CÓDIGO
DIMENSÕES

(L x A x P) mm
ZONAS PARA RAMAIS DE

AQUEC./ARREF.
GUIAS PARA 

LIGAÇÕES SANITÁRIAS €/peça

GE551Y031 750 x 1500 x 190 3÷4 3÷4 - 1 -
GE551Y038 500 x 500 x 110 1 2 - 1 -
GE551Y039 600 x 600 x 110 1 3 - 1 -
GE551Y040 600 x 1100 x 110 2 6 - 1 -

GE551-1   SUPORTE  

Suporte metálico, para a instalação dos ramais 
de contabilização para aquecimento e/ou 
arrefecimento e de ramais para água sanitária e/
ou de serviço.

CÓDIGO
DIMENSÕESÕES

(L x A x P) mm
ZONAS PARA RAMAIS DE

AQUEC./ARREF.
GUIAS PARA

LIGAÇÕES SANITÁRIAS €/peça

GE551Y154 500 x 500 x 10 1 3 - 1 -

GE551-2   QUADROS  

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES
(L x A x P) [mm]

N° DE VÁLV. DE
INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y081 3/4” 450 x 720 x 150 4 - 1 -
GE551Y082 3/4” 450 x 720 x 150 7 - 1 -
GE551Y083 Ø22 450 x 720 x 208 4 - 1 -
GE551Y084 Ø22 450 x 720 x 208 7 - 1 -

QUADRO PARA SATÉLITE COM PERMUTADOR 
DUPLO, GE556-1

Quadro para instalação em obra, 
incorpora válvulas de interceção 
e base metálica para o seu 
correto posicionamento.

GE551Y083, GE551Y084:
com sistema para ligações 
a partir de cima (com tubos 
vindos pela parte de trás do 
quadro).

 GE551Y081            GE551Y082
 GE551Y083            GE551Y084

QUADRO PARA SATÉLITE COM REGULAÇÃO 
ELETRÓNICA, GE556-2

Quadro para instalação em obra, 
incorpora válvulas de interceção 
e base metálica para o seu correto 
posicionamento.

 GE551Y074
CÓDIGO LIGAÇÃO N° DE VÁLV. DE

INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y074 3/4" 6 - 1 -

CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES
(L x A x P) [mm]

N° DE VÁLV. DE
INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y070 3/4” 700 x 750 x 110÷140 4 - 1 -
GE551Y071 3/4” 700 x 750 x 110÷140 6 - 1 -

 GE551Y070
 GE551Y071

Quadro para instalação em 
obra de módulo e/ou satélites 
de utilização, para sistema de 
contabilização.

Advertência.
o quadro deverá ser regulado 
para a espessura de 140 mm, no 
caso da utilização do isolamento 
GE551Y174.

QUADRO PARA MÓDULO DE UTILIZAÇÃO COM 
SEPARADOR HIDRÁULICO, GE555-3 QUADRO PARA SATÉLITE STANDARD, GE556

Quadro para instalação 
em obra, com fechadura.

GE551Y072:
versão exterior

GE551Y073:
versão de encastre

 GE551Y072
 GE551Y073
CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES

(L x A x P) [mm]
N° DE VÁLV. DE
INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y072 3/4” 560 x 570 x 165 7 - 1 -
GE551Y073 3/4” 570 x 770 x 165 7 - 1 -

 
CAIXA PARA SATÉLITE COM VÁLVULA DE 
PRESSÃO DIFERENCIAL, GE556-4

Caixa para instalação  em obra com 
válvulas de interceção e base metálica 
para o seu correto posicionamento.

 GE551Y075
CÓDIGO LIGAÇÃO DIMENSÕES

(L x A x P) mm
N° DE VÁLV. DE
INTERCEÇÃO €/peça

GE551Y075 3/4" 450 x 292 x 72 7 - 1 -
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GE551-3   ABRAÇADEIRA   

Abraçadeira em plástico, para fixação das ligações de contabilização para aquecimento e/ou arrefecimento e 
de ramais para água sanitária e/ou de serviço.

CÓDIGO DIMENSIÕES APLICAÇÕES €/peça

GE551Y002 DN25 Para ramais de 3/4” - 1 -
GE551Y003 DN32 Para ramais de 3/4” - 1 -
GE551Y004 DN40 Para ramais de 1” - 1 -

GE551-4   ISOLAMENTO  

Isolamento para ramal de ida 
GE550Y136.

Dimensões:
465 x 125 x 90 mm (LxAxP).

CÓDIGO €/peça

GE551Y171 - 1 - GE551Y171

Isolamento para contador de água 
sanitária, série GE552-2, apenas 
para a medida de 3/4”.

Dimensões:
170 x 90 x 65 mm (LxAxP). 

CÓDIGO €/peça

GE551Y173 - 1 - GE551Y173

Isolamento para módulo de 
utilização com separador 
hidráulico, série GE555-3.

Dimensões:
410 x 560 x 115 mm (LxAxP).

 GE551Y174
CÓDIGO €/peça

GE551Y174 - 1 -

Isolamento para módulo 
GE555Y461 e ramal de ida e 
retorno GE550Y166.

Dimensões:
450 x 250 x 90 mm (LxAxP).

 GE551Y177
CÓDIGO €/peça

GE551Y177 - 1 -

Isolamento para módulos 
GE555Y462, GE555Y463, 
GE555Y468, GE555Y469 e ramais 
de ida e retorno para aquecimento 
e/ou arrefecimento GE550Y167, 
GE555Y168, GE555Y169, 
GE555Y170, GE555Y171.

Dimensões:
530 x 250 x 90 mm (LxAxP).

 GE551Y178
CÓDIGO €/peça

GE551Y178 - 1 -

Isolamento para ramais de 
contabilização GE550-3 com 
entre-eixo de 70 mm (códigos 
GE550Y112, GE550Y113, 
GE550Y114, GE550Y116, 
GE550Y117, GE550Y144, 
GE550Y146, GE550Y147).

Dimensões:
300 x 110 x 80 mm (LxAxP).

 GE551Y179
CÓDIGO €/peça

GE551Y179 - 1 -

Isolamento para satélites 
GE556Y172-173.

Dimensões:
300 x 430 x 100 mm (LxHxP).

 GE551Y180
CÓDIGO €/peça

GE551Y180 - 1 -

Isolamento para satélite 
GE556Y152.

Dimensões:
370 x 300 x 140 mm (LxHxP).

 GE551Y181
CÓDIGO €/peça

GE551Y181 33,81 1 -

Isolamento em polietileno 
expandido para módulo de 
utilização  GE555Y472.

CÓDIGO €/peça

GE551Y182 - 1 - GE551Y182
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Contadores de entalpia, Contadores de áGua sanitária e 
sisteMas de Centralização de dados

VERSÃO VOLUMÉTRICA
CENTRALIZAÇÃO M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y158 3/4” 0,6 1,2 bateria 110 Cablado M-Bus 472,43 1 -
GE552Y159 3/4” 1,5 3,0 bateria 110 Cablado M-Bus 443,51 1 -
GE552Y160 1” 2,5 5,0 bateria 130 Cablado M-Bus 485,25 1 -

Contador de entalpia volumétrico de duplo registo, para 
medição dos consumos de aquecimento/arrefecimento. 
Constituído por:

- display navegável da parte volumétrica;
- dotado de três entradas por impulsos para contadores de água 

sanitária e duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.

GE552Y158
GE552Y159
GE552Y160

CENTRALIZAÇÃO M-BUS PREPARADO PARA  LIGAÇÃO WIRELESS M-BUS
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y215 3/4” 0,6 1,2 bateria 110 Cablado M-Bus / Predisposto Wireless M-Bus 234,78 1 -
GE552Y216 3/4” 1,5 3,0 bateria 110 Cablado M-Bus / Predisposto Wireless M-Bus - 1 -
GE552Y217 1” 2,5 5,0 bateria 130 Cablado M-Bus / Predisposto Wireless M-Bus 243,22 1 -

Contador de entalpia volumétrico de duplo registo, apto para 
centralização M-Bus através do adaptador GE552Y027, para 
Wireless M-Bus. Constituído por:
- display fixo, não navegável.
- dotado de duas entradas por impulsos para contadores de 
água sanitária  e duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Temperatura máxima: 90 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.

GE552Y215
GE552Y216
GE552Y217

GE552   CONTADORES DE ENTALPIA  

KIT DE CONTABILIZAÇÃO COM VISUALIZADOR REMOTO
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y192 Contador volumétrico 3/4” 1,5 3,0 110 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y193 Contador volumetrico 1” 2,5 5,0 130 Cablado M-Bus - 1 -
GE500Y308 Unidade de cálculo - 1 -
GE500Y309 Display - 1 -
GE500Y310 Sonda de temperatura - 1 -

Kit de  contabilização de entalpia constituído por: contador volumétrico, 
unidade de cálculo, sondas de temperatura e display.
Os contadores volumétricos GE552Y192 ou GE552Y193, em combinação com 
a unidade de cálculo GE500Y308 e as sondas de temperatura GE500Y310, 
permitem a medição da entalpia em aquecimento e arrefecimento.
Em combinação com o display GE550Y309, este permite a visualização dos 
dados de consumo no interiro da habitação.

GE552Y192
GE552Y193 GE500Y308 GE500Y309GE500Y310

VERSÃO ULTRASSÓNICA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y122 3/4” 1,5 3,0 bateria 110 Cablado M-Bus 616,61 1 -
GE552Y123 1” 2,5 5,0 bateria 130 Cablado M-Bus 641,91 1 -

Contador de entalpia de duplo registo, para medição dos consumos de 
aquecimento/arrefecimento. Constituído por:
- unidade de processamento eletrónica;
- secção de medição do caudal;
entrada dupla por impulsos para contadores de água sanitária;
- duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Transmissão de dados via M-Bus EN 1434 ou Wireless M-Bus EN 13757.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.

GE552Y122
GE552Y123
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GE552-1   CONTADORES DE ENTALPIA PARA CENTRAL  

VERSÃO VOLUMÉTRICA

LIGAÇÃO ROSCADA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y231 1 1/4" 6 12,5 bateria 260 Cablado M-Bus 916,39 1 -
GE552Y233 1 1/2" 6 12,5 bateria 260 Cablado M-Bus 920,42 1 -
GE552Y235 2" 10 20 bateria 300 Cablado M-Bus 952,80 1 -

LIGAÇÃO FLANGEADA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y243 DN50 15 60 bateria 200 Cablado M-Bus 1819,23 1 -
GE552Y245 DN65 25 60 bateria 200 Cablado M-Bus 1958,89 1 -
GE552Y247 DN80 40 90 bateria 225 Cablado M-Bus 1819,39 1 -
GE552Y249 DN100 60 180 bateria 250 Cablado M-Bus 1880,75 1 -
GE552Y251 DN125 100 250 bateria 250 Cablado M-Bus 2320,26 1 -
GE552Y253 DN150 150 300 bateria 300 Cablado M-Bus 3097,37 1 -
GE552Y255 DN200 250 500 bateria 350 Cablado M-Bus 3833,39 1 -

Contador de entalpia de duplo registo para central, para medição dos consumos de aquecimento/arrefecimento. Constituído por:
- unidade de processamento eletrónica;
- secção de medição do caudal;
- roscado ou flangeado;
- entrada dupla por impulsos para contadores de água sanitária;
- duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Grau de proteção IP65.
Alimentação: bateria de lítio (duração > 6 anos). 
Campo de temperatura do fluido: 1÷90 °C (versão roscada). 
Campo de temperatura do fluido: 1÷120 °C (versão flangeada). 
Transmissão de dados via M-Bus EN 1434. 
Marcação CE. 
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.

VERSÃO ULTRASSÓNICA

LIGAÇÃO ROSCADA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y131 1 1/4” 3,5 7 bateria 260 M-Bus 1049,36 1 -
GE552Y133 1 1/4” 6,0 12 bateria 260 M-Bus 1073,01 1 -
GE552Y135 2” 10,0 20 bateria 300 M-Bus - 1 -

LIGAÇÃO FLANGEADA
CÓDIGO LIGAÇÃO CAUDAL NOMINAL [m3/h] CAUDAL MÁXIMO [m3/h] ALIMENTAÇÃO ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y139 DN25 6,0 12 bateria 260 M-Bus - 1 -
GE552Y141 DN40 10,0 20 bateria 300 M-Bus 2811,81 1 -
GE552Y143 DN50 15,0 30 bateria 270 M-Bus - 1 -
GE552Y145 DN65 25,0 50 bateria 300 M-Bus - 1 -
GE552Y147 DN80 40,0 80 bateria 300 M-Bus - 1 -
GE552Y149 DN100 60,0 120 bateria 360 M-Bus - 1 -

Contador de entalpia de duplo registo para central, para medição dos consumos de aquecimento/arrefecimento. Constituído por:
- unidade de processamento eletrónica;
- secção de medição do caudal;
- roscado ou flangeado;
- entrada dupla por impulsos para contadores de água sanitária;
- duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Grau de proteção IP64.
Alimentação: bateria de lítio (duração > 12 anos).
Campo de temperatura do fluido: 1÷150 °C.
Transmissão de dados via M-Bus EN 1434.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.
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KIT DE CONTABILIZAÇÃO WIRELESS PARA CENTRAL

CALCULADOR DE ENTALPIA E ACESSÓRIOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO €/peça

GE500Y306 Calculador de energia térmica - 1 -
GE500Y406 Baínha para alojamento da sonda - 1 -
GE500Y307 Par de sondas de temperatura PT1000 - 1 -

A unidade GE500Y306 é um calculador de entalpia separado, que mede 
a entalpia em aquecimento e arrefecimento mesmo em instalações com 
tubagem de grandes dimensões e que não permitem a montagem da 
versão compacta.
Deverá ser ligado a um contador de água sanitária para a medição do 
caudal de água.
A unidade GE500Y306 com base na diferença entre as temperaturas de ida 
e de retorno e no valor do caudal de água calcula a energia efetivamente 
utilizada.

 
CONTADORES DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CENTRAL
CÓDIGO LIGAÇÃO TIPO DE ÁGUA CAUDAL PERMANENTE Q3 m3/h TEMPERATURA MÁX. ÁGUA ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y166 1” Calda 6,3 90°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y167 1 1/4” Calda 10 90°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y168 1 1/2” Calda 16 90°C 300 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y169 2” Calda 25 90°C 300 Cablado M-Bus - 1 -

GE500Y306

GE552Y166
GE552Y167
GE552Y168
GE552Y169

GE500Y307

GE500Y406

GE552-3   CONTADORES DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA CENTRAL  

CÓDIGO LIGAÇÃO TIPO DE ÁGUA CAUDAL PERMANENTE
Q3 [m3/h]

TEMPERATURA MÁX.
ÁGUA ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y161 1” fria 6,3 30°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y162 1 1/4” fria 10 30°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y163 1 1/2” fria 16 30°C 300 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y164 2” fria 25 30°C 300 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y166 1” quente 6,3 90°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y167 1 1/4” quente 10 90°C 260 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y168 1 1/2” quente 16 90°C 300 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y169 2” quente 25 90°C 300 Cablado M-Bus - 1 -

Contador de água sanitária para central, para medição dos consumos da água quente ou fria 
sanitária, caraterizado por:
- secção de medição do caudal e mostrador circular.
Temperatura máxima:
 30 °C para água fria sanitária;
 90 °C para água quente sanitária.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Predisposição de transmissão de dados via M-Bus.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.
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GE552-2   CONTADORES DE ÁGUA SANITÁRIA  

CENTRALIZAÇÃO M-BUS

CÓDIGO LIGAÇÃO TIPO DE ÁGUA
SANITÁRIA

CAUDAL NOMINAL
Qn [m3/h]

CAUDAL PERMANENTE
Q3 [m3/h]

TEMPERATURA MÁX.
ÁGUA ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y190 3/4” Fria - 2,5 30°C 110 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y112 1” Fria 2,5 - 30°C 130 Cablado M-Bus - 1 -
GE552Y191 3/4” Quente - 2,5 90°C 110 Cablado M-Bus 68,52 1 -
GE552Y114 1” Quente 2,5 - 90°C 130 Cablado M-Bus - 1 -

Contador de água sanitária simples, para medição dos consumos da água quente ou fria 
sanitária. Preparado para centralização M-Bus através de saída por impulsos (contacto REED). 
caraterizado por:
- secção de medição do caudal e mostrador circular.
Temperatura máxima:
 30 °C para água fria sanitária;
 90 °C para água quente sanitária.
Pressão máxima de trabalho: 10 bar.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC (exceto GE552Y112-4).

PREDISPOSIÇÃO PARA CENTRALIZAÇÃO M-BUS OU WIRELESS M-BUS

CÓDIGO LIGAÇÃO TIPO DE ÁGUA
SANITÁRIA

CAUDAL NOMINAL
Qn [m3/h]

CAUDAL PERMANENTE
Q3 [m3/h]

TEMPERATURA MÁX.
ÁGUA ENTRE-EIXO [mm] CENTRALIZAÇÃO €/peça

GE552Y124 3/4” Fria - 2,5 30°C 110 Predisposto Wireless M-Bus - 1 -
GE552Y125 1” Fria - 4,0 30°C 130 Predisposto Wireless M-Bus 40,06 1 -
GE552Y126 3/4” Quente - 2,5 90°C 110 Predisposto Wireless M-Bus 44,44 1 -
GE552Y127 1” Quente - 4,0 90 °C 130 Predisposto Wireless M-Bus - 1 -

Contador de água sanitária simples, para medição dos consumos da água quente ou fria sanitária.
Preparado para centralização M-Bus em combinação com o módulo GE552Y014
ou Wireless M-Bus em combinação com o módulo GE552Y016.
- Temperatura máxima:
  30 °C para água fria sanitária;
  90 °C para água quente sanitária.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.

R37

NÃO CROMADO
CÓDIGO MEDIDA €/peça

R37Y003 1/2” x 3/4” 2,24 25 250
R37Y004 3/4” x 1” 3,66 10 100

CROMADO
CÓDIGO MEDIDA €/peça

R37X003 1/2” x 3/4” 2,33 25 250
R37X004 3/4” x 1” 3,80 10 100
Acessório para a ligação ao contador. 

aCessórios de substituição

GE500
CÓDIGO CARACTERÍSTICAS €/peça

GE500Y401 em latão - 1 -
GE500Y402 em plástico - 1 -

Kit portasonda de substituição M10x1 para 
contador de entalpia.

Cap8_lk.indd   319 21/12/17   17:57



320

CAPÍTULO 8

Contadores de entalpia, Contadores de áGua sanitária e sisteMas de Centralização de dados

GE552-4   CENTRALIZAÇÃO M-BUS  

O sistema modular de centralização M-Bus é formado por duas soluções e permite colocar vários dispositivos em série, possibilitando a leitura de 60 a 
250 dispositivos..
A solução base consiste em utilizar um concentrador local M-Bus que gere até 60 dispositivos e permite a consulta e aquisição de dados no local, através 
de um PC com software específico e ligação USB. É possível instalar até um número máximo de 4 concentradores e gerir em simultâneo até 240 dispositivos.

A solução completa é constituída por um datalogger com Web server integrado, que permite gerir até 4 concentradores locais, expandindo a rede a 
250 dispositivos.

Vantagens:
- O Web server integrado permite o setup, a pesquisa e a consulta dos dados de todos os dispositivos que compõem a rede M-Bus diretamente no display 

do dispositivo.
- Através da ligação remota  pelo router é possível gerir e visualizar todos os dados no PC ou smartphone.
- Gestão de alarmes por falha, adulteração ou superação dos limites impostos e aviso por e-amail.
- Planificação para a geração e envio de relatórios sobre os dados guardados.  

Concentrador local

CÓDIGO €/peça

GE552Y050 807,23 1 -
GE552Y056    software gratuito 1 -

Concentrador local para aquisição, consulta e registo 
dos dados provenientes dos dispositivos da rede 
M-Bus. Capaz de gerir até 60 dispositivos.

Utilizar com o software para aquisição de dados 
GE552Y056.
O código do software refere-se a uma licença.

Datalogger com web server

CÓDIGO €/peça

GE552Y051 1547,79 1 -

Datalogger M-Bus para aquisição, consulta e registo 
dos dados provenientes dos concentradores locais 
GE552Y050 (máx. 4 concentradores).
Gere diretamente até 20 dispositivos e é expansível 
a rede M-Bus até a 250 dispositivos.

Modem router

CÓDIGO €/peça

GE552Y055 - 1 -

Modem router 3G/EDGE/GPRS - wireless per ligação 
remota ao datalogger GE552Y051.

Módulo M-Bus para contadores de água sanitária.

CÓDIGO €/peça

GE552Y014 - 1 -

Módulo M-Bus para contadores de água sanitária, 
GE552Y124, GE552Y125, GE552Y126, GE552Y127.

ESQUEMA DE EXEMPLO

M-Bus

Impulso

M-Bus

Impulso

Impulso

M-Bus

Impulso

ETH M-Bus

M
-B

us

1...60 dispositivos cablados
por cada GE552Y050 ligado
(máx n°4 GE552Y050)

1...20 dispositivos cablados
ETH
3G

MÁX 250 DISPOSITIVOS
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GE552-W   CENTRALIZAÇÃO WIRELESS M-BUS  

A centralização Wireless M-Bus (868 MHz) encontra-se em conformidade com a norma EN 13757. Os dados de consumo podem ser transmitidos na 
modalidade remota ou em walk-by.

MODALIDADE REMOTA
O sistema modular de centralização M-Bus Wireless é composto por um datalogger GE552Y052 (com web server integrado) e antena repetidora de 
sinal radio GE552Y053. O sistema permite:
- colocar em série os vários dispositivos wireless e cablados, ampliando a possibilidade de leitura até 500 dispositivos.
- gerir diretamente 500 dispositivos wireless ou 20 dispositivos cablados e 480 wireless.

É possível expandir o número de dispositivos cablados até 250, ligando mais concentradores locais GE552Y050 ao datalogger GE552Y052, mantendo 
a possibilidade de gerir até 250 dispositivos wirelss.

Vantagens:
- O Web server integrado permite o setup, a pesquisa e a consulta dos dados de todos os dispositivos que compõem a rede M-Bus / M-Bus Wireless 

diretamente no display do dispositivo.
- Através da ligação remota  pelo router é possível gerir e visualizar todos os dados no PC ou smartphone.
- Gestão de alarmes por falha, adulteração ou superação dos limites impostos e aviso por e-amail.
- Planificação para a geração e envio de relatórios sobre os dados guardados.  

Modem router

CÓDIGO €/peça

GE552Y055 - 1 -

Modem router 3G/EDGE/GPRS - wireless per ligação 
remota ao datalogger GE552Y052.

Datalogger wireless

CÓDIGO €/peça

GE552Y052 1644,08 1 -

Datalogger M-Bus / Wireless M-Bus para aquisição, 
processamento, registo dos dados dos dispositivos 
M-Bus cablados ou wireless.
Gestão direta de até 500 dispositivos wireless e 20 
dispositivos cablados.
Alimentação: 24 V (não incluída).

Antena repetidora de sinal wireless

CÓDIGO €/peça

GE552Y053 - 1 -
GE552Y056    software gratuito 1 -

Repetidor e concentrador wireless para aumentar a 
distância da cobertura wireless e enviar a informação 
ao datalogger GE552Y052. Alimentação 230 V. 

Utilizar o software GE552Y056 para configurar o 
repetidor GE552Y053.

MODALIDADE WALK-BY
Dados enviados a computador pessoal, receção obtida através da antena GE552Y043 ligadaàa porta USB.

Antena recetora de dados wireless

CÓDIGO €/peça

GE552Y043 - 1 -

Recetor de dados wireless para os dispositivos 
instalados (repartidores e módulos Wireless para 
contadores). Ligação a PC por USB. 
Comunicação até 400 m.

O funcionamento é garantido pelo software 
GESWY001 utilizado para a programação dos 
repartidores.
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DISPOSITIVOS WIRELESS

Módulo Wireless para contadores de entalpia

CÓDIGO €/peça

GE552Y027 - 1 -

A instalar no interior  do contador de entalpia  
GE552Y215, GE552Y216, GE552Y217.

Módulo Wireless para contadores de água sanitária.

CÓDIGO €/peça

GE552Y016 79,93 2 -

Para instalar no mostrador do contador de água 
sanitária, GE552Y124, GE552Y125, GE552Y126, 
GE552Y127.

Software para centralização de dados Wireless

CÓDIGO UTILIZAÇÃO €/peça

GESWY001 para todos os dispositivos - 1 -

Com o software é possível configurar e gerir de uma forma simples o 
sistema de contabilização Wireless.

O código apenas permite uma licença de utilização e é válido para todos os 
dispositivos. (contadores de água, contadores de entalpia e repartidores).

ESQUEMA DE EXEMPLO

ETH
3G

ETH
WI-FI M-Bus

Wireless 
M-Bus

M
-B

us

M-Bus

1...250 dispositivos wireless

MÁX 500 DISPOSITIVOS

Impulso

M-Bus

Impulso

1...20 dispositivos cablados

Impulso

M-Bus

Impulso

1...60 dispositivos cablados
por cada GE552Y050 ligado
(máx n°4 GE552Y050)
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