
INVEST
rozdzielacz do ogrzewania / chłodzenia 
płaszczyznowego 

KARTA KATALOGOWA



Rodzielacz INVEST 

Akcesoria do rozdzielaczy:

Rozdzielacz INVEST

• Budowa: 

Rozdzielacze INVEST oraz ich osprzęt wykonane są z najlepszego gatunku 
mosiądzu pokrytego warstwą niklu co zapewnia odporność na korozję i nie-
korzystne parametry wody grzewczej oraz zwiększa walory estetyczne co 
odróżnia go od innych dostępnych na rynku produktów. Wyposażone są we 
wskaźniki przepływu, mające funkcję „pamięci nastawy wstępnej”. Dzięki tej 
właściwości raz prawidłowo wyregulowana instalacja zostanie „zapamięta-
na” przez rozdzielacz. Konstrukcja wskaźników umożliwia również oczysz-
czenie zabrudzonej fiolki bez odcinania całego rozdzielacza lub konieczno-
ści wymiany całego elementu. Kolektory rozdzielacza są umieszczone w 
uchwytach z tworzywa sztucznego.

• Osprzęt:

- wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej,

- wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych

z adapterem M30x1,5

- belki wyposażone w 2 korki zaślepiające

- kroćce przyłączeniowe z eurostożkiem i gwintem .”

- uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/
demontażu

UWAGA:

* po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworow kulo-
wych szerokość

rozdzielacza zwiększy się o 116 mm

zdjęcie opis wymiar
[mm]

kod 
zamówienia

Zawory odpowietrzająco-spustowe INVEST  
- zawory odpowietrzająco-spustowe zespolone mosiężne niklowane z gwintem ze-

wnętrznym 1”

Zawory spustowe INVEST  
- zawory spustowe mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1”

GZ1"x 19 mm

GZ1"x 19 mm

FBWAMDN000O440P0

FBWAMDN000O120P0

Zawory kulowe INVEST   
- zawory kulowe mosiężne niklowane 1” z gwintem wewnętrznym oraz dodatkowym 

nyplem 1” z ruchomą nakrętką
GZ1"-GW1" 

x 97 mm
FBWAMVNF34O440P0
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OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
SPECYFIKACJA



Ilość obiegów 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wymiar M [mm] 114 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614

Wymiar L [mm] 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730

3

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE 
SPECYFIKACJA



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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