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Ogrzewacze typu EOO 

Elektryczny ogrzewacz przewiewowy okr�towy typu EOO słu�y do ogrzewania, osuszania pomieszcze� na statkach, w 
łazienkach, prysznicach, biurach. Ze wzgl�du na sw� specyficzn� budow� u�ywany jest w pomieszczeniach o ograniczonej 
przestrzeni i du�ej wilgotno�ci. 
Ogrzewacz typ EOO spełnia wymagania PN-EN-60335-2-30/1999. Stopie� ochrony puszki podł�czeniowej IEC- 529 od-
powiednik polski IP 65 wg PN - 92/E-08106. 
 
Budowa  ogrzewacza  

Obudowa ogrzewacza wykonana jest z blachy stalowej pokrywanej galwanicznie oraz lakierowanej proszkowo RAL nr 
70004. Puszka podł�czeniowa wykonana jest z aluminium lub poliw�glanu o szczelno�ci IP 65. 

Elementy grzejne rurkowe s�  poł�czone szczelnie z puszk� podł�czeniow� w której znajduje si�: 
• ł�cznik warstwowy słu��cy do wł�czania i wył�czania ogrzewacza oraz umo�liwiaj�cy stopniowanie mocy 
• zł�czka gwintowana słu��ca do poł�cze� wewn�trznych.  

W puszce II umieszczony jest nie samoczynny ogranicznik temperatury. 
Wszystkie aparaty znajduj�ce si� w puszce I i II s� w wykonaniu morskim. 
Ogrzewacz wyposa�ony jest w dławice przeznaczon� do przeprowadzenia przewodu podł�czeniowego. Zacisk uziemiaj�cy 
znajduje si� wewn�trz puszki podł�czeniowej. 
 

Dane  techniczne ogrzewaczy  EOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogrzewacze s� wykonane na napi�cie 230 V ±10 V, 50 = 60 Hz. W/w ogrzewacze mog� te� by� wykonane na 
inne napi�cia jednofazowe np. 1 x 230 V, 1 x 400 V.  
 
Instalacja  ogrzewacza, eksploatacja 

Po podł�czeniu ogrzewacza do sieci, wydzielaj�ce si� w elementach grzejnych ciepło powoduje wzrost temperatury 
stykaj�cego si� z elementami powietrza. Ogrzewacz przeznaczony jest do pracy tylko w pozycji pionowej. Konstrukcja 
ogrzewacza zapewnia naturalny przepływ powietrza, które owiewa elementy grzejne i ogrzane uchodzi na zewn�trz. 
Ogrzewacz jest wyposa�ony w ogranicznik temperatury, powoduj�cy wył�czenie elementów grzejnych w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych przyrostów temperatury obudowy. 
 
Aby umocowa� ogrzewacz w miejscu jego pracy nale�y: 

• zdj�� osłon� ogrzewacza 
• odrysowa� cztery otwory do mocowania grzejnika  

 
Po mocowaniu ogrzewacza w miejscu pracy nale�y odkr�ci� pokryw� puszki podł�czeniowej. Przez dławik wprowadzi� 
przewód przył�czeniowy przył�czy� go do zacisków wg oznacze�. 
Przewód obwodu ochronnego nale�y przykr�ci� do zacisku ochronnego ogrzewacza znajduj�cego si� w puszce Po wy-
konaniu poł�cze� nale�y przykr�ci� pokryw� puszki, a dławik przez który wprowadzono przewód mocno dokr�ci�. Przewód 
zasilaj�cy nale�y przył�czy� do sieci o napi�ciu zgodnym z napi�ciem grzejnika. 
 
 
 
 
 
 

OGRZEWACZE OKR�TOWE  EOO 
L.p moc 

[W] 
masa 
[kg] 

wysoko�� 
[mm] 

szeroko�� 
[mm] 

gł�boko�� 
[mm] 

napi�cie 
[V] 

1 500 9 1000 200 150 
2 1000 9,5 1000 200 180 
3 1500 9,5 1000 200 180 
4 2000 10,3 1000 310 180 

230 
lub 400 
lub 440 
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Zakrywanie grzejnika, stawiacie na nim jakichkolwiek przedmiotów oraz ograniczanie swobodnego przepływu powietrza 
wewn�trz lub na zewn�trz ogrzewacza jest niedopuszczalne. Ogrzewacz nale�y instalowa� z zachowaniem co najmniej 100 
mm odst�pu miedzy kraw�dzi� ogrzewacza, a podło�em. W celu uruchomienia nale�y w ogrzewaczu ustawi� przeł�cznik na 
��dan� moc. 
 
 
Ogrzewacz o mocy 500 W 

• Na l stopniu - całkowita warto�� mocy. 

Ogrzewacz o mocy 1000-1500-2000 W 

• Na l stopniu - 1/2 całkowitej warto�ci mocy. 
• No II stopniu - całkowita warto�� mocy. 
• Na III stopniu - 1/2 całkowitej warto�ci mocy. 

Ogrzewacz wył�cza si� przez ustawienie przeł�cznika w pozycji „0” 

W przypadku zadziałania ogranicznika temperatury nale�y po odł�czeniu ogrzewacza od sieci usun�� przyczyn� 
zadziałania. 
Naje�y zdj�� osłon� ogrzewacza, nast�pnie zdj�� pokryw� puszki II i wcisn�� przycisk w ograniczniku temperatury.
 


