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Sektorowe przewody grzejne dla ch odni 
przemys owych 

 
Przewody sektorowe ze sta  moc  na ka dy metr d ugo ci stosowane s  
g ównie do ochrony przeciwzamarzaniowej rur odprowadzaj cych oraz 
przeciwdzia aj  kondensacji pary na powierzchniach metalowych. Ww. 
przewody mog  by  przycinane do danej d ugo ci w miejscu monta u.  
Instrukcje u ytkowania zawarte s  w opisie 7210H000. 
 
AKO – 5234 
Ten typ przewodu nie posiada metalowego uziemiaj cego oplotu 
ochronnego . Instalacja mo e by  przeprowadzona pod warunkiem istnienia 
odpowiedniej ochrony przed bezpo rednim dotykiem.  W tej sytuacji nale y 
stosowa  obowi zuj ce normy oraz lokalne przepisy i praktyki. 
 
AKO – 5234  
Ten typ przewodu posiada metalowy oplot ochronny, który powinien by  
uziemiony. 
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W a ciwo ci:  

 
Opisywane kable posiadaj  spiralny drut grzewczy nawini ty na dwóch 
izolowanych y ach przewodz cych. czony jest on w równych odst pach 
pomi dzy przewodem fazowym a neutralnym tworz c system wielu 
równoleg ych rezystorów zasilanych poprzez punkty po czeniowe. 
Rozwi zanie to pozwala na docinanie kabla do danej d ugo ci w miejscu 
instalacji. 
Po podaniu napi cia na y y przewodz ce elementy grzewcze zasilane s  z 
punktów A-B, B-C, C-D, itd. Rozwi zanie to zapewnia sta  moc na 
jednostk  d ugo ci niezale nie od d ugo ci kabla.   

 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
Moc jednostkowa dla 230V W/m 30 

Max temp. nara enia w stanie w czonym [ºC ] 55 
Max temp. nara enia w stanie wy czonym [ºC ] 70 

Maksymalna d ugo  obwodu [m] 60 
y y zasilaj ce (cynowana mied ) [mm²] 2 x 0,75 

Element grzewczy  drut chromowo-niklowy 
Materia  izolacyjny  kauczuk silikonowy 

Oplot metalowy (AKO-5234 )  mied  cynowana>1mm²
Test wytrzyma o ci elektrycznej [V ~] 1500 

Tolerancja zasilania  ±7% 
Nominalne wymiary zewn trzne (AKO-

5234 ) 
[mm] 8,2 x 5,7 

Wymiary zewn trzne (AKO-5234 ) max:  9,0 x 7,0 
Minimalny promie  gi cia przy - 25ºC [mm]  20 

 
AKCESORIA: 
 
Do czenia oraz zarabiania zimnych ko ców kabla nale y stosowa  zestaw 
AKO-52383 
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