
Parametry techniczne:

Rozstaw przyłączy: 180 mm
Rozmiar przyłączy: 6/4”
Max. wysokość podnoszenia: 4,0 m / 6,0 m
Max. przepływ: 2.800 l/h / 3.600 l/h
Pobór mocy P1: 3-23 W / 3-42 W
Napięcie zasilania: 1 x 230V 50 Hz
Poziom hałasu: < 40 dB (A)
Rodzaj ochrony: IP 42
EEI: ≤ 0,18 / ≤ 0,20
Klasa cieplna: TF 110
Temp. otoczenia: 0°C do 40°C
Temp. medium: +5 do 110°C
Max. ciśnienie instalacji: 10 bar (1MPa)
Dopuszczalne media: woda inst. grzewczej wg
VDI 2035 mieszanka woda/ glikol 1:1

Instalacje 

Pompa obiegowa elektroniczna do C.O.
INVENA PROV

CP-64-040 -25/40
CP-64-060 -25/60

W komplecie:

styropianowa osłona izolacyjna, 
komplet uszczelek,
wtyczka do podłączenia kabla (bez kabla), 
instrukcja

Zastosowanie:

do zabudowy w instalacjach gazowych budynków, do
przesyłania gazów wg PNC-04750:2011 przeznaczone
do zabezpieczania armatury regulacyjnej przed
zanieczyszczeniami stałymi w instalacjach gazowych.

Filtr do gazu 

Parametry techniczne:

Zakres temperatury pracy - T2 (-20°C ÷ +60°C)
Maksymalne ciśnienie pracy - MOP 5 (0.5 MPa)
Próba ciśnieniowa zgodnie z - PN-EN 12266-1:2012
Wytwarzanie zgodnie z - PN-EN 331
Średnica otworów wkładu filtracyjnego - 0,2 ± 0,02 mm



Przewód gazowy 
elastyczny rozciągliwy

Zastosowanie:
w podłączenie kotłów, nagrzewnic czy podgrzewaczy zasilanych
paliwem gazowym.

GW-22

GZ-10

GZ-20

GZ-30

Zastosowanie:
produkt do użytku w instalacjach gazowych w
budynkach. Zawór w wersjach z izolowaną rączką lub
motylem w wariantach GW/GW oraz GW/GZ.

Kurek gazowy gwintowany



CZ-87-015
kolor: chrom

ZESTAW DO DOLNEGO PODŁĄCZENIA
TYPU DUOPLEX
JEDNOOTWOROWY, PROV, 
UNIWERSALNY KĄTOWY I PROSTY

Zastosowanie:
-zestaw do dolnego podłączenia grzejnika,
kątowy lewy/prawy oraz prosty lewy/prawy,
z możliwością zastosowania
w konfiguracji z grzałka elektryczną

W komplecie:
- przyłącze do grzejnika dekoracyjnego 1/2”
z rozstawem 50 mm, do instalacji z miedzi
15 mm i PEX 16 mm
- głowica termostatyczne M30 x 1,5
- wielkość nominalna: DN 15

CZ-87-B15
kolor: biały

CZ-87-G15
kolor: grafit 

CZ-87-C15
kolor: czarny

Zastosowanie:
do wodnych, zamkniętych lub instalacji c.o.
wykonanych z rur stalowych, miedzianych lub 
z tworzywa; w przypadku systemu otwartego
należy zastosować inhibitor korozji. 
Grzejnik jest szerokości 540 mm
przystosowanym do podłączenia osiowego w
rozstawie 500 mm oraz do podłączenia dolnego
środkowego w rozstawie 50 mm. 
W zależności od wariantu grzejnik występuje 
w 3 wysokościach 800, 1000 i 1200 mm.

Parametry techniczne
Minimalna temperatura robocza: 4°C
Maksymalna temperatura robocza: 95°C
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

Zestaw montażowy grzejnika składa się z:
- 3 korków mosięznych niklowanych z o-ringiem
- 1 odpowietrznik
- 4 zaślepek na korki i odpowietrznik w kolorze
grzejnika

Zestaw montażowy do ściany składa się z:
- 4 podkładki 16x6,5
- 4 kołki 8 x 63 mm
- 4 śruby M6 x 73
- 4 zaślepek na śruby w kolorze czarnym
- 1 klucz oczkowy z grzechotką rozmiar 10

Grzejnik łazienkowy biały

Kolor: biały
UG-01-080 - 550 x 800 mm
UG-01-100 - 550 x 1000 mm
UG-01-120 - 550 x 1200 mm

Grzejnik łazienkowy grafit

Kolor: grafit
UG-02-080 - 550 x 800 mm
UG-02-100 - 550 x 1000 mm
UG-02-120 - 550 x 1200 mm

Grzejnik łazienkowy czarny

Kolor: czarny
UG-03-080 - 550 x 800 mm
UG-03-100 - 550 x 1000 mm
UG-03-120 - 550 x 1200 mm



kolor: chrom

ZAWORY
KĄTOWE Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ

Zastosowanie:
zawór kątowy do podłączenia elastycznego
baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki

KOMPLET STOJAKÓW DO
GRZEJNIKA PŁYTOWEGO

Zastosowanie:
wszędzie tam, gdzie pojawia się
trudność w montażu ściennego grzejnika 
i jedynym rozwiązaniem zostaje montaż
podłogowy.

UA-90-002

ZW-49-010 - 1/2×3/8”
ZW-49-Z10 - 1/2×3/8”
ZW-49-015 - 1/2×1/2”
ZW-49-Z15 - 1/2×1/2”
ZW-49-020 - 1/2×3/4”
ZW-49-Z20 - 1/2×3/4”

kolor: biały

ZW-49-00B - 1/2×3/8”
ZW-49-Z0B - 1/2×3/8”
ZW-49-01B - 1/2×1/2”
ZW-49-Z1B - 1/2×1/2”

kolor: złoty

ZW-49-00Z - 1/2×3/8”
ZW-49-Z0Z - 1/2×3/8”
ZW-49-01Z - 1/2×1/2”
ZW-49-Z1Z - 1/2×1/2”

kolor: czarny

ZW-49-00C - 1/2×3/8”
ZW-49-Z0C - 1/2×3/8”
ZW-49-01C - 1/2×1/2”
ZW-49-Z1C - 1/2×1/2”



INVENA S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin

NIP: 6692205878
Infolinia

801 108 072

www.invena.pl


