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Ogrzewacze typu OPO 
 
Ogrzewacz typu OPO słu�y do 
ogrzewania pomieszcze� na statkach. 
Mo�e by� stosowany do ogrzewania 
pomieszcze� np. biur itp. Ogrzewacze 
typu OPO 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 aluminiowej zewn�trznie 
lakierowanej proszkowo. Rurkowy element grzejny jest poł�czony z puszk�. 
W puszce podł�czeniowej s� zainstalowane: 

• ł�cznik warstwowy słu��cy do zał�czania i wył�czania ogrzewacza 
• układ steruj�cy prac� ogrzewacza (nastawny elektroniczny regulator temperatury w zakresie 5 - 35°C) 
• wył�cznik temperatury zabezpieczaj�cy przed przegrzaniem 
• zacisk uziemiaj�cy M6 znajduje si� wewn�trz puszki podł�czeniowej  

Po podł�czeniu ogrzewacza do sieci wydzielaj�ce si� w elemencie grzejnym ciepło powoduje wzrost temperatury 
stykaj�cego si� z elementem powietrza. Konstrukcja ogrzewacza zapewnia naturalny przepływ powietrza, które owiewa 
element grzejny i ogrzane uchodzi na zewn�trz. Ogrzewacz wyposa�ony jest w wył�cznik termiczny powoduj�cy 
wył�czenie elementu grzejnego w przypadku przekroczenia dopuszczalnych przyrostów temperatury obudowy.  

 
Dane  techniczne ogrzewaczy  OPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

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  

Po umocowaniu ogrzewacza w miejscu pracy nale�y odkr�ci� lewy boczek, przesun�� �ciank� przedni� w lew� stron�, 
rozkr�ci� puszk� zaciskaj�c�, wprowadzi� przewód przez dławik, dokona� podł�czenia przewodu zasilaj�cego do 
zacisków oznaczonych L1 i N oraz przewodu uziemiaj�cego. Przykr�ci� pokryw� puszki, dławik przez który 
przeprowadzono przewód mocno dokr�ci�, przesun�� �ciank� przedni� w praw� stron�, przykr�ci� lewy boczek. Czujnik 
temperatury wprowadzony przez oddzielny otwór w dolnej cz��ci puszki wyprowadzi� z ogrzewacza obok dławika mo-
cuj�cego przewód zasilaj�cy. Czujnik temperatury przymocowa� do przewodu zasilaj�cego za pomoc� ta�my kablowej, 
tak aby jego odległo�� od dolnej powierzchni nie była mniejsza ni� 50 mm.  

 

OGRZEWACZE OKR�TOWE  OPO 
L.p moc 

[W] 
masa 
[kg] 

wysoko�� 
[mm] 

długo�� 
[mm] 

gł�boko�� 
[mm] 

napi�cie 
[V] 

1 250 2,5 300 400 97 
2 400 2,5 300 400 97 
3 500 3 435 400 97 
4 750 5 435 789 97 
5 1000 5 435 789 97 
6 1500 6 435 983 97 

230 
lub 400 
lub 440 
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Okrywanie grzejnika, stawianie na nim jakichkolwiek przedmiotów oraz ograniczenie 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 ogrzewacza nale�y ustawi� 
przeł�cznik wł�cznika w poz. „1”. Pokr�tłem potencjometru ustawi� ��dan� temperatur�. Zał�czenie elementu grzejnego 
sygnalizuje dioda �wiec�ca w kolorze czerwonym. Utrzymanie wła�ciwej temperatury powietrza w pomieszczeniu 
umo�liwia elektroniczny regulator temperatury. W przypadku zadziałania wył�cznika termicznego - przeł�czy� ł�cznik do 
poz. „0” i ponownie zał�czy� do poz. „1” oraz ustali� przyczyny zadziałania wył�cznika termicznego i je usun��. 
Sygnalizacja pracy za pomoc� �wiec�cej si� diody dotyczy wykonania o mocy od 500 W do 1500 W.  
 


