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Ogrzewacze typu OMP  
 

Ogrzewacze typu OMP słu�� do ogrzewania pomieszcze� 
na statkach. Mo�e by� stosowany do ogrzewania 
pomieszcze� np. biur itp. Ogrzewacze typu OMP spełniaj� 
wymagania PN-93/E-03217/01. Stopie� ochrony puszki 
podł�czeniowej IP 55, wg PN-92/E-08106. 

Budowa  ogrzewacza 

Obudowa ogrzewacza jest wykonana z blachy stalowej 
cynkowanej zewn�trznie lakierowanej. Rurkowe elementy 
grzejne s� poł�czone szczelnie z obudow�.  
W puszce podł�czeniowej s� zainstalowane: 

• ł�cznik warstwowy słu��cy do przył�czania i wył�czania 
ogrzewacza oraz umo�liwiaj�cy stopniowanie mocy 

• nie samoczynny, bimetalowy ogranicznik temperatury 
• zł�czki gwintowe słu��ce do poł�cze� wewn�trznych i podł�czenia przewodu zasilaj�cego. 

 
Wszystkie aparaty w puszce podł�czeniowej s� w wykonaniu morskim. 

Ogrzewacz jest wyposa�ony w dwie dławice, z których jedna jest przeznaczona dla przewodu zasilaj�cego, a 
druga do  zasilania ogrzewacza zabudowanego obok. Zacisk uziemniaj�cy M6 znajduje si� na zewn�trz 
ogrzewacza pod puszk� podł�czeniow�. 
Po podł�czeniu ogrzewacza do sieci, wydzielaj�ce si� w elementach grzejnych ciepło powoduje wzrost 
temperatury stykaj�cego si� z elementami powietrza. 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. 
 
Dane  techniczne ogrzewaczy  OMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalacja  ogrzewacza 

Po umocowaniu ogrzewacza w miejscu pracy nale�y odkr�ci� przykrywk� puszki podł�czeniowej. Przez dławik 
wprowadzi� przewód podł�czeniowy i przył�czy� go do zacisków, zgodnie z informacj� na nalepce umieszczonej 
na wewn�trznej stronie przykrywki.  
W ogrzewaczach o mocy 750 W i 1500 W nale�y dokona� poł�cze� w zale�no�ci od wymaganego napi�cia 
zasilania (sposób poł�cze� jest pokazany na nalepce). Po wykonaniu 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 dokonanymi przył�czeniami. 

OGRZEWACZE OKR�TOWE  OMP L.p 
moc 
[W] 

napi�cie 
[V] 

wysoko�� 
[mm] 

długo�� 
[mm] 

gł�boko�� 
[mm] 

masa 
[kg] 

1 250 230 465 610 170 9,5 
2 500 230 465 610 170 9,8 

230 465 610 170 10,4 
3 x 230 465 610 170 10,4 3 750 
3 x 440 465 610 170 10,4 
3 x 400 465 610 170 11,2 4 1500 
3 x 440 465 610 170 11,2 
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Przewód obwodu ochronnego nale�y przykr�ci� do zacisku ochronnego ogrzewacza. Okrywanie grzejnika, 
stawianie 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 mi�dzy doln� kraw�dzi� ogrzewacza, 
a podło�em. W celu uruchomienia nale�y w ogrzewaczu ustawi� przeł�cznik na ��dan� moc. Ogrzewacze o 
mocach 250 W i 500 W  na I stopniu - całkowita warto�� mocy. Ogrzewacze o mocach 750 W i 1500 W zasilanie 
napi�ciem 230 V i 3x230 V - na I stopniu - 1/3 całkowitej warto�ci mocy, - na II stopniu - 2/3 całkowitej warto�ci 
mocy, - na III stopniu - całkowita warto�� mocy. Zsilanie napi�ciem 3x400 V lub 3x440 V - na I stopniu - 1/2 
całkowitej warto�ci mocy, - na II stopniu - 1/2 całkowitej warto�ci mocy, na III stopniu - całkowita warto�� mocy.  
Ogrzewacze 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 i odblokowa� ogranicznik 
przez wci�ni�cie wł�cznika ogranicznika. Odblokowanie to jest mo�liwe po odkr�ceniu przykrywki puszki 
podł�czeniowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


