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- grupy GE556-1 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z podwójnym wymiennikiem, modulowaną pompą 
i naczyniem przeponowym dla użytkownika bezpo-
średniego pomiaru 
- grupy GE556-2 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z elektroniczną regulacją dla użytkownika bezpo-
średniego pomiaru 
- grupy GE553-3do obsługi systemów c.o. ze sprzę-
głem hydraulicznym 
- grupy GE556-3 do obsługi systemów c.w.u. z wy-
miennikiem i zaworem równoważącym 
- jednostki GE550-3 do obsługi systemów c.o. i c.w.u. 
dla wielu użytkowników 
- moduły wielofunkcyjne GE555-2 do c.o. i/lub klima-
tyzacji dla wielu użytkowników 

Grupy GE556

Grupy GE556 są idealnym rozwiązaniem umożliwia-
jącym zmianę parametrów i rozdział czynnika grzew-
czego z centralnej sieci ciepłowniczej lub centralnej 
kotłowni obiektu na parametry odpowiadające ak-
tualnemu zapotrzebowaniu poszczególnych odbior-
ców. Grupy GE556 zapewniają również możliwość 
pomiaru zużycia energii cieplnej oraz równoważenie 
obwodów zasilających. Kompletne grupy dostarcza-
ne są na solidnym metalowym stelażu, który można 

uniwersalnie zamontować w szafkach, wnękach lub 
dedykowanych szablonach. 

Zasada działania GE556
Wejścia zasilania grupy z centralnego źródła znaj-
dują się u góry, natomiast wyjścia dla potrzeb użyt-
kownika u dołu. Pierwsze wejście widoczne na sche-
macie w lewym górnym rogu (G) służy do obsługi 
wody sanitarnej. Woda sanitarna przechodzi przez 
wodomierz i dalej bezpośrednio do zasilania zimną 
wodą użytkownika (L) oraz wymiennika i mieszacza 
termostatycznego. W chwili poboru ciepłej wody – 
precyzyjny czujnik przepływu mierzący całkowite 
natężenie przepływu, wysyła sygnał do napędu za-

  W segmencie mieszkaniowym proponujemy 
profesjonalne i konkurencyjne rozwiązania, dla któ-
rych publikujemy odpowiednie dokumentacje tech-
niczne i poradniki. 

Do najważniejszych i najpopularniejszych należą:
- grupy GE556 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z wymiennikiem dla użytkownika bezpośrednie-
go pomiaru 

Coraz większa świadomość w kontekście racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią cieplną spowodowała 
dynamiczny rozwój sektora kompaktowych węzłów cieplnych. Firma Giacomini w segmencie małych węzłów  
ciepłowniczych oferuje wiele modeli dostosowanych do miejsca przeznaczenia, funkcji węzła, sposobu zasilania 
 i wielu innych kryteriów właściwych dla indywidualnych potrzeb klienta i projektów. 

Kompaktowe węzły Giacomini
Sławomir GrzeSik

Budowa grupy GE556:
1a –szablon montażowy 
natynkowy lub 
podtynkowy
1b – zawory odcinające 
integralne z szablonem
2 – puszka z listwą dla 
podłączeń elektrycznych 
3 – izolowany wymiennik 
c.w.u.
4 – termostatyczny zawór 
mieszający
5 – filtr skośny 
6 – zawór pierwszeństwa  
z napędem elektrycznym
7 – strefowy zawór 
trójdrogowy
8 – napęd zaworu 
strefowego
9 – licznik energii cieplnej
10 – wodomierz zimnej 
wody sanitarnej
11 – czujnik przepływu
12 – statyczny zawór 
równoważący po stronie 
grzewczej

Grupa GE556: 
A – zasilanie z sieci, B – powrót po stronie pierwotnej, 
C – zasilanie c.o. użytkownika, D –powrót systemu 
grzewczego użytkownika, G – centralne zasilanie 
wody sanitarnej, H – wylot termostatycznie 
zmieszanej ciepłej wody użytkowej, L – zasilanie 
użytkownika zimna woda, S – zawór spustowy
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- modulowana pompa zgodna z dyrektywą ErP 
(2009/125/EC),
- zbiornik wyrównawczy ciśnienia (naczynie prze-
ponowe),
- zawór bezpieczeństwa, manometr, czujnik ciśnienia, 
automatyczny odpowietrznik po stronie grzewczej,
- termostatyczna regulacja temperatury ogrzewania 
(możliwość wysokiej i niskiej strefy),
- automatyczny zawór strefowy po stronie grzewczej,
- certyfikowany mieszacz anty-oparzeniowy TVM2 
+ TVM3 + WARS,
- regulowany by-pass, dynamiczny zawór równowa-
żący po stronie pierwotnej,
- obudowa wyposażona w szablony montażowe  
z zaworami,
- przygotowana do montażu licznika energii ciepl-
nej i wodomierza,

- hermetyczna puszka z listwą zaciskową połączeń 
elektrycznych.

Charakterystyka techniczna grupy: 
- maks. temperatura pracy w obiegu pierwotnym  
i obwodach wtórnych (ogrzewanie i ciepła woda) 90°C
- maks. ciśnienie robocze obwodu pierwotnego  
i wtórnego c.w.u 16 bar
- maks. ciśnienie robocze obiegu wtórnego c.o. 3 bar 
(nastawa zaworu bezpieczeństwa)
- przepływ nominalny: 975 l/h (GE556Y172), 970 l/h 
(GE556Y173)
- moc wymiennika 17,4 kW/49 kW (GE556Y172), 17,4 kW 
/58 kW (GE556Y173)
- zgodność z normami: UNI EN 1434, EN60751, EN61107, 
Dyrektywa ErP 2004/22 CE, Directive 2004/22/CE  
(MID)  

woru pierwszeństwa, uruchamiając przepływ gorą-
cej wody przez wymiennik i produkcję ciepłej wody 
użytkowej. Nad właściwą temperaturą c.w.u. czu-
wa termostatyczny zawór mieszający zasilany bez-
pośrednio zimną wodą z sieci.
Zasilanie energią cieplną odbywa się poprzez wej-
ście (A) następnie czynnik grzewczy przechodzi przez 
filtr oraz kontrolny termometr i manometr. Gdy nie 
ma żądania produkcji c.w.u. zawór pierwszeństwa 
kieruje gorący czynnik na strefowy zawór 3-drogo-
wy, gdzie możliwe jest przygotowanie odpowiedniej 
temperatury dla potrzeb zasilania c.o. (zamiast za-
woru 3-drogowego istnieje możliwość zastosowania 
2-drożnego z by-pasem z możliwością równoważenia 
i regulacji obwodu). Czynnik zasilający po odpowied-
niej wymianie ciepła kierowany jest z powrotem do 
sieci przez wyjście (E) przechodząc przez licznik ener-
gii cieplnej z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Charakterystyka techniczna GE556: 
- obieg pierwotny: maks. temperatura pracy 90°C, 
maks. ciśnienie robocze 16 bar, przepływ nominal-
ny na obwodzie pierwotnym: 1000 l/h
- obieg grzewczy: maks. moc grzewcza regulowana 
poprzez natężenie przepływu
- obieg sanitarny produkcji c.w.u.: moc wymiennika 
44 kW dla GE556Y301, 58 kW dla GE556Y302; wydaj-
ność/natężenie przepływu ciepłej wody 18 l/min dla 
GE556Y301, 24 l/min dla GE556Y302; min. przepływ 
ciepłej wody 2,5 l / min

Grupy GE556-1 

Seria GE556-1 jest innowacyjnym rozwiązaniem po-
zwalającym na ciągłą równoległą i nieprzerwalną pracę 
systemu przygotowania c.w.u., jak i centralnego ogrze-
wania. Zasilanie czynnikiem grzewczym odbywa się 
analogicznie, jak w przypadku standardowych grup  
z jednym wymiennikiem, natomiast konfiguracja z po-
łączonymi równolegle dwoma wymiennikami ciepła 
daje możliwość zbudowania niezależnego zamknięte-

go obiegu z własnym czynnikiem grzewczym. Zwięk-
sza to bezpieczeństwo użytkowania, w przypadku 
jakichkolwiek nieszczelności wycieka tylko niewielka 
ilość wody (do czasu opróżnienia zładu). Własny czyn-
nik w układzie grzewczym pozwala zwiększyć żywot-
ność zasilanych odbiorników c.o. (ze względu na spe-
cyfikę przepływu w sieci centralny czynnik zasilający 
niesie za sobą dużo zanieczyszczeń chemicznych, jak 
i mechanicznych). Grupa ma automatyczną regulację 
temperatury ogrzewania, co daje możliwość zasilania 
strefy wysokiej/grzejnikowej, jak i niskiej/podłogowej. 

Wyposażenie grupy: 
- wymiennik do rozdzielenia wtórnego obwodu grzej-
nego od pierwotnego obwodu mieszkaniowego,
- wymiennik do ciągłego wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej,

Atuty węzłów Giacomini

Grupy Giacomini oprócz komfortu i oszczędności 
energii, dzięki zastosowaniu termoregulacji dla 
poszczególnych użytkowników dają możliwość 
indywidualnego rozliczenia użytkownika, łącząc 
zalety dystrybucji sieciowej i wygody indywidu-
alnego sterowania zapotrzebowaniem energii.  
Zastosowany system grup (małych węzłów ciepl-
nych) zachęca użytkownika do indywidualnego 
oszczędzania energii, płacąc tylko za to, co fak-
tycznie zużywa. Każdy użytkownik ma motywa-
cję wyeliminowania strat cielnych i regulacji tem-
peratury pomieszczeń wg aktualnych potrzeb. 
Użytkownik tym samym nie będzie przegrzewał 
pomieszczeń, czy regulował temperatury otwar-
tymi oknami, co przedłoży się korzyścią dla śro-
dowiska i dla rachunku za energię.
Z pośród wielu modeli i akcesoriów oferowanych 
grup Giacomini mamy możliwość rozbudowania 

instalacji o regulację pogodową, sterowanie stre-
fowe, równoważenie, czy też podmieszanie dla 
instalacji niskotemperaturowych.
Grupy Giacomini wyposażone w dedykowane akce-
soria regulacji elektronicznej, dają możliwość nie-
ograniczonej zaawansowanej regulacji i nastaw.
Rozbudowane o elektronikę grupy mogą również 
przesyłać dane o zużyciu na odległość na wiele 
sposobów po przez: pasmo częstotliwości ra-
diowej (ISM 868 MHz), przesył danych M-Bus (EN 
13757), modułem GSM czy też serwerem danych 
po przez Router 3G/EDGE/GPRS.
Wiele modeli i akcesoriów węzłów Giacomini daje 
możliwość nieograniczonego zastosowania dla 
potrzeb inwestycji, czy użytkownika. Dodatko-
wo producent oferuje niezbędną pomoc na eta-
pie projektu, montażu, wdrażania systemów jak 
obsługi serwisowej.
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