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R580CY062, R580CY063, 
R580CY064, R585CY062, 
R585CY063, R585CY064 
rozdzielacze zgodne są 
ze standardem przyłącza 
złączek Eurocono R179E i 
RM179  (rozmiar 1/2").

F  Pokrętła wyposażone są w 
dwie nakładane na siebie wkładki 
umożliwiające instalatorowi 
oznaczenie ciepłej lub zimnej 
wody kolorem czerwonym 
lub niebieskim, a także nazwę 
odbiornika (toaleta, umywalka itp.)

E  R179E – RM179  
 złączki zaciskowe

skręcane 1/2”E do 
podłączenia rur

A  R585C 
B  R259D 
C  R598K  
D  R599

DYSTRYBUCJA WODY



Rozdzielacze modułowe do systemów 
dystrybucji wody użytkowej i sanitarnej bazują na 
wieloletnich doświadczeniach firmy Giacomini 
w produkcji kutych, mosiężnych elementów 
przeznaczonych do systemów dystrybucji wody.
Charakteryzują się przede wszystkim wygodą i 
elastycznością w użytkowaniu, w szczególności 
w przypadku montażu w kompaktowych 
szafkach z tworzywa sztucznego dostępnych 
w naszej ofercie. Rozdzielacze z dwoma, trzema 
lub czterema wyjściami można w łatwy i szybki 
sposób łączyć z kolejnymi rozdzielaczami za 
pomocą gwintowanych połączeń, co pozwala 
użytkownikowi uzyskać wiele wyjść.
Rozdzielacze wykonane są z żółtego mosiądzu, 
bez powłoki chromowej czy niklowej, zgodnie z 
najnowszymi dyrektywami UE w zakresie zdrowia 
publicznego i wody pitnej.

Dostępne są w różnych wersjach:
• ze skośnymi zaworami odcinającymi na 

wyjściu i gwintowanymi połączeniami 
kolektorów G 3/4",

• proste, bez zaworów odcinających z 
gwintowanymi połączeniami kolektorów G 
3/4" lub G 1"

Wszystkie produkty dostępne są w wersjach 
w 2, 3 lub 4 wyjściowych, z gwintowanymi 
połączeniami na złączkę eurocono 1/2”E (do 
rozdzielaczy 3/4”) lub 3/4”E (do rozdzielaczy 1”).

Oprawa zaworów kolektorów została 
zaprojektowana tak, aby uzyskać jak największy 
przepływ. Gwarancję niezawodności otwarcia 
i zamknięcia kolektorów zapewnia przesłona z 
uszczelką z EPDM.

Rozdzielacze modułowe do systemów 
dystrybucji wody użytkowej i sanitarnej 



BIDET

Najwyższa jakość — Rozdzielacze są kute, a nie spawane. Eliminuje to nieszczelności 
spowodowane powstawaniem pęcherzy, wady charakterystycznej dla procesu spawania. 
W związku z tym wytrzymałość produktów na obciążenia mechaniczne i termiczne jest 
znacząco wyższa.

Brak wibracji — zawór odcinający jest precyzyjnie dopasowany do przepustnicy. Takie 
rozwiązanie eliminuje wibracje, a tym samym irytujący hałas. 

Łatwa identyfikacja odbiornika/użytkownika — W pokrętle można 
umieścić kolorową wkładkę oznaczającą ciepłą lub zimną wodę, a także nazwę 
odbiornika (np. umywalka, toaleta itp.)

Ergonomia — Skośne umiejscowienie pokrętła ułatwia obsługę.

Połączenia — Gwint 1/2” eurocono do połączeń za pomocą złączek zaciskowych skręcanych 
lub zaprasowywanych Giacomini.

Bezpieczeństwo — Rozdzielacze modułowe  R585C i R580C nie są chromowane ani 
niklowane, zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie EC 98/83.

Charakterystyka



Rozdzielacz modułowy z zaworem odcinającym kod R585CY062 3/4” N-W × 1/2” /2

kod R585CY063 3/4” N-W × 1/2” /3

kod R585CY064 3/4” N-W × 1/2” /4

bez zaworu kod R580CY062 3/4” N-W × 1/2" /2

kod R580CY063 3/4” N-W × 1/2” /3

kod R580CY064 3/4” N-W × 1/2”/4

Produkty powiązane Złączki kod R179EY055 1/2” × (16 × 2)

kod R179EY056 1/2” × (16 × 2,2)

kod R179EY058 1/2” × (16,2 × 2,6)

kod RM179Y113 1/2” × (16 × 2)

Szafki i uchwyty kod R595AY001 370 × 300 × 90

kod R595BY001 520 × 300 × 90

kod R595CY001 670 × 300 × 90

kod R598Y007
3/4” uchwyt 
rozdzielacza do szafki 
R595

kod R599Y001 400 × 300 × 90

kod R598KY001
3/4” uchwyt 
rozdzielacza do szafki 
R599



W002PL - Marzec 2016

 Giacomini Sp. z o.o. 
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń

Tel. (+48) 56 646 20 40 polska@giacomini.com

G I A C O M I N I . C O M

• Rozdzielacze modułowe bez 
zaworu odcinającego 

• Rozdzielacze modułowe z 
zaworem odcinającym

DYSTRYBUCJA WODY

Rozdzielacze modułowe do
systemów dystrybucji wody
użytkowej i sanitarnej


