
الشكل 1 

1- التطبیق
تتنــاول ھــذه التعلیمــات الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي یجــب مراعاتھــا عنــد تثبیــت أســالك التســخین المتوازیــة بالقــدرة الكھربائیــة مــن أجــل تحســین الســالمة. ھــذه تعلیمــات عامــة، 

وحسب تطبیق كابل التسخین سیتم استكمالھا بتعلیمات محددة. 

تنبیھ:
یجب إجراء تصمیم یعتمد على تعلیمات وأوراق البیانات الخاصة بـ AKO لكل عملیة تركیب للتسخین الكھربائي. یجب إجراء التركیبات والتحققات والوصالت بمصدر الطاقة 

والتنسیق بواسطة موظفین مؤھلین.

التكوین 

یمكن تركیب كابالت التسخین حسب أحد الخیارات الثالثة التالیة: 

(1) FEP أ) عزل سیلیكون (3)، جدیلة معدنیة (2)، صفیحة خارجیة من
ب) العزل (3)، جدیلة معدنیة (2) 

ج) العزل (3)

توخي السالمة لتركیب كابالت التسخین المتوازیة
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بالنســبة للكابــالت المعتمــدة المســتخدمة فــي المناطــق الخطــرة وفقــاً لتوجیھــات منتجــات ATEX ألنظمــة تتبــع الحــرارة الكھربائیة في األنابیــب والخزانات، ســیتم أخذ تعلیمات ورقــة البیانات 
7210H051 فــي االعتبــار، وســتكون ســائدة علــى أي تعلیمــات عامــة أخــرى. تتوفــر إعالنــات المطابقــة األوروبیــة 7421H001 و7421H002 لھــذه الكابــالت علــى الموقــع التالــي

.www.ako.com

2- الوصف

لكبــالت التســخین المتوازیــة AKO قــدرة خــرج كھربائیــة ثابتــة لــكل متــر خطــي حتــى عندمــا یتــم قطعھــا بالطــول فــي الموقــع. تتمیــز بســلك تســخین ملفــوف بشــكل لولــب حــول الموصلیــن 
المعزولیــن اللذیــن تتصــل بھمــا بالتنــاوب عنــد نقــاط زمنیــة منتظمــة. داخلیــاً، یشــكل الكابــل نظــام للعدیــد مــن المقاومــات فــي نفــس الوقــت، ویتــم تشــغیلھ بواســطة الموصلیــن مــن خــالل 

نقاط االتصال. 

الشكل 1 یمثل تكوین الخیار أ).
باإلضافة إلى ذلك، تتكون كابالت التسخین من عنصر التسخین (4)، عزل الموصالت (5) والموصالت (6). 

3- التركیب

عند سحب كابل التسخین وتركیبھ، نوصي بما یلي: 
تجنب الحواف المسننة أو قوة السحب أو التجعید أو الكسر أو المشي علیھا أو الركض باستخدام المعدات. 

تجنب تقاطعھا أو تالمسھا. 
تجنب التعرض للمنتجات التي قد تلحق الضرر بالعزل. 

ــن  ــال للقوانی ــان االمتث ــبة لضم ــات مناس ــات وملحق ــات مكون ــات والملحق ــب المكون ــاء تركی ــتخدام أثن ــد. یجــب اس ــن الش ــل م ــع القلی ــة م ــة سلس ــرة ذو حرك ــل بك ــتخدام حام نوصــي باس
والممارسات المحلیة للبیئة. تم تعریف المكونات التي سیتم استخدامھا في كل نوع من ورقة بیانات الكابل. 



www.ako.com

ألي استفسار أو تفسیر مطلوب فیما یتعلق بورقة البیانات ھذه، یمكنك التواصل مع
AKO ELECTROMECANICA (ako@ako.com)

نحن نحتفظ بالحق في توفیر المواد التي قد تختلف قلیالً عن تلك الموضحة في أوراقنا الفنیة. المعلومات المحدثة متاحة على موقعنا.

AKO ELECTROMECÁNICA
Avda. Roquetes, 30-38

.Sant Pere de Ribes • 08812
.Barcelona • Spain

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054

الحمایة من شدة التیار العالي 

4- إمدادات الطاقة والحمایة

یجــب أن یتوافــق تركیــب إمــداد الطاقــة الكھربائیــة لــدارات التســخین مــع القوانیــن والممارســات المحلیــة للبیئــة وخصائــص التركیــب. یجــب توصیــل ســخان واحــد فقــط فــي كل دارة مــع 
حمایة مناسبة. إذا كان لكابل التسخین جدیلة للحمایة، فیجب أن یكون مؤرض بشكل صحیح. یجب تثبیت الكابالت بدون جدیلة بطریقة تحمیھا من االتصال المباشر. 

5- التعریف

بمجرد اكتمال التثبیت، یجب وضع ملصق على الغطاء الواقي یشیر إلى وجود دارات كھربائیة تحتھا. 

6- بدء التشغیل

قبل البدء، تأكد من أن تركیب اإلمداد بالطاقة متوافق مع القوانین والمعاییر المحلیة.

تأكد في كل دارة مما یلي: 

7- اإلصالح والصیانة

إصالح كابل التسخین 

یجب أن یتم إصالح كابل التسخین فقط مع مجموعات AKO األصلیة ومكوناتھا، وذلك باتباع اإلرشادات الواردة فیھا. 

الصیانة 

فحص الحمایة الكھربائیة بانتظام للتأكد من أنھا عملھا بشكل صحیح.

یجب تبني الحمایة الكھربائیة مع التیار المناسب لكل دارة. قد یتم ذلك مع قواطع الدوائر الكھربائیة أو المصھرات.

التأریض 

من أجل التأریض الفعال (مع رصاص األرض)، استخدم كبل التسخین المجدول البدیل أ) أو ب) في: 

الحمایة المیكانیكیة

یجب حمایة كابل التسخین من أجل: 

 األسطح البالستیكیة 
 أسطح الفوالذ 

 األسطح المطلیة أو تلك ذات الموصلیة الكھربائیة الضعیفة. 

 حمایتھ من التلف
 منع األشخاص أو الحیوانات من االتصال بدرجات الحرارة العالیة إذا كانت الحمایة معدنیة، فینبغي أن تكون مرتبطة باألرض. 

 مقاومــة العــزل، التــي ســیتم قیاســھا بیــن الموصــالت والجدیلــة أو ســطح المعــدن. یجــب أن یؤخــذ القیــاس بمصــدر تیــار مســتمر یبلــغ 500 فولــت =، ویجــب أن یكــون لدیــھ 
مقاومة عزل ال تقل عن MΩ 20 للكابالت التي یقل طولھا عن 75 متر، أو [(MΩ.m 1500 / الطول بالمتر].

 تأكد من أن حمایة التیار المتبقي تعمل بشكل صحیح.

الحمایة ضد التیار الزائد (التأریض) 

بالنسبة للتركیبات التي تحتوي على كابالت تسخین غیر مجدولة، ج) استخدم جھاز شدة التیار الزائد ذو حساسیة 30 میلي أمبیر. 

بالنسبة للتركیبات التي تحتوي على كابالت تسخین مجدولة للخیار أ) أو ب)، یمكنك استخدام حساسات أخرى، مع االمتثال دائماً للقوانین والمعاییر المحلیة.
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