
حلول استشعار األلياف البصرية املوزعة ألغراض 
كشف التسرب ومراقبة تدخل األطراف الثالثة

مراقبة خطوط األنابيب

Leading the Way with Passion.



 خبراتنا: 
حلول تناسب احتياجاتك

خطوط األنابيب هي هياكل طويلة حتت األرض، معرَّضة ألفعال سرقة خطوط األنابيب املعقدة، 

أو لإلعاقات الكيدية أو ألعمال البناء غير املصرَّح بها.

في اإلدارة العصرية خلطوط األنابيب، من املهم ضمان سالمة خطوط األنابيب والكشف 

الفوري عن التسرب والتخفيف من املخاطر. يوفر حل مراقبة خطوط أنابيب من شركة 
AP Sensing إمكانات مراقبة عملية التصريف بأكملها على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع.

تستند حلول املراقبة لدينا إلى حلول استشعار األلياف البصرية املوزعة، التي سرعان ما تصبح 

طريقة الكشف املختارة حلماية خطوط األنابيب والكشف عن التسريب.
 

ومن خالل حلولنا، ميكن ملشغلي خطوط األنابيب حتويل كبالت األلياف البصرية احلالية 
املخصصة لالتصاالت إلى كبالت استشعار أو تركيب كبالت مخصصة جديدة في اجلوار 

حلماية خطوط األنابيب.

DFOS مزايا حلول استشعار األلياف البصرية املوزعة 

 تُستخدم كابالت األلياف البصرية في استشعار 
درجات احلرارة املوزعة واالستشعار الصوتي املوزع 

ملراقبة خط األنابيب بالكامل

احلصول على بيانات دقيقة وفي الوقت احلقيقي 
على طول كبل االستشعار البصري بأكمله

ا ومحصنة من التداخل  فاأللياف سلبية متامً
الكهرومغناطيسي وغير متداخلة

نطاق قياس طويل املدى، ال تتطلب فعليًا الصيانة 
لعقود

ال تتأثر تقنيات استشعار درجات احلرارة املوزعة/ 
االستشعار الصوتي املوزع (DAS/DTS) بالظروف 
الهيدروليكية خلط األنابيب، مثل الظروف العابرة أو 

التدفق الراكد أو ظروف التدفق متعدد املراحل.

تطبيقات حلول استشعار األلياف البصرية املوزعة 
(DFOS) 

FOLDS - نظام كشف التسرب باستخدام 
األلياف البصرية الكتشاف/ حتديد موضع الغازات، 
واملياه، والهيدروكربونات السائلة، والغاز الطبيعي 

 ،(LGP) وغاز النفط السائل ،(LNG) السائل
وخطوط األنابيب متعددة املراحل

حتول مراقبة تداخل األطراف الثالثة دون حدوث 
اإلضرار بخط األنابيب أو سرقته

الكشف عن متزق خط األنابيب واشتعاله

مراقبة درجة حرارة جدار األنابيب خلطوط األنابيب 
الساخنة 

اكتشاف التسريب ومتابعة احلركة البطيئة في 
اخلطوط متعددة املراحل

تعقب كشط األنابيب

مراقبة خطوط أنابيب  املنشآت الصناعية

 خطوط األنابيب فوق األرض

تدخل األطراف الثالثة- أمن املنطقة احمليطة

خطوط أنابيب تعقب احلرارة

أنابيب رصيف
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 :AP Sensing شركة 
شريكك املوثوق به حلماية خطوط 
األنابيب



أداة منذجة العناصر احملدودة حملاكاة اكتشاف 
التسرب

خصائص األداة

 - (DTS) حلول استشعار درجة احلرارة املوزعة
اكتشاف التسريب:

تكشف التسريبات في خطوط األنابيب من خالل 
حتليل درجة احلرارة والكشف عن أي بقعة ساخنة 

أو باردة وحتديد موضعها بدقة.

 - (DAS) حلول استشعار األصوات املوزعة
اكتشاف التسريب:

تكشف التسريبات من خالل الضوضاء/ االهتزازات 
املصاحبة للتسريب

تكشف التغيير في درجة احلرارة الناجت عن 
التسريب 

تكشف موجة الضغط العكسي الناجتة عن بداية 
التسريب

ل  حلول استشعار األصوات املوزعة DAS - تدخُّ
طرف ثالث:

تكشف احلفر اليدوي أو امليكانيكي، وأعمال البناء، 
 وحفر خطوط األنابيب

تكشف األشياء الساقطة، وتأثير إسقاط/ سحب 
املرساة، وتأثير عتاد شباك اجلر.

 وأعمال الكسح والتجريف

تتبع الكشط في الوقت احلقيقي

ضمانات التدفق

أقصى قدر من السالمة واحلماية 
خلطوط األنابيب لديك
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الكشف عن تسرب وحتديد موضعه باستخدام 

™SmartAlarm

 AP Sensing حلول شركة
خلطوط األنابيب

ميكن استخدام أنظمة الكشف عن التسرب في خطوط األنابيب التي نوفرها إما وحدها أو باالقتران مع طرق 

الكشف الداخلي عن التسرب. تعمل األنظمة على تقليل وقت االستجابة من خاللإرسال تأكيد إنذار 

سريع بحدوث تسرب، والكشف الدقيق عن مواضع األحداث واملساعدة في إغالق اإلنذارات الكاذبة الناجتة عن 
نظام الكشف الداخلي عن التسرب.

وبفضل القياس املوزع ونطاق القياس الرائد حللول خطوط األنابيب من AP Sensing، يتم الكشف عن 

حوادث التسرب أو التداخل بدقة، وحتديد مواضعها على طول خطوط األنابيب التي يبلغ طولها مئات 

الكيلومترات.. 

يتم الكشف عن تهديدات األطراف الثالثة على خط من خطوط األنابيب - إما عرَضيًا أو عن قصد - 

باستخدام املعلومات الصوتية املوزعة، فيما يتم الكشف عن التسريبات باستخدام مزيج فريد من 

القياسات الصوتية املوزعة وقياسات درجات احلرارة املوزعة.

 (SIL-2) إن تصنيف مستوى كمالية السالمة"
الذي حققته شركة AP Sensing فيما يتعلق 
بحلولها الستشعار درجات احلرارة املوزعة مينحنا 

الثقة في أن حلولها ستعمل حسبما هو مخطط 
ا بعد يوم، في البيئات شديدة اخلطورة.  له، يومً

سيتسنى ملشغلي محطات الغاز الطبيعي السائل 

لدينا النوم بشكل أفضل ليالً لعلمهم أن أصولنا 
محمية وأن معايير األمان متت تلبيتها." 

 
GESO ،د. ستيفان غروسويج



اجليل اخلامس من أجهزة 

DAS االستشعار الصوتي املوزع

 - (DTS) حلول استشعار األصوات املوزعة
سلسلة N45 على حامل

ملاذا علينا أن نختار AP Sensing؟

أفضل أداء في القياس بفضل التكنولوجيات 
الفريدة، مثل الربط بني األكواد وتقنية 2P املربعة

ال انحرافات، وال إعادة معايرة، وتكاليف صيانة 
منخفضة بفضل ميزات مثل تصميم املستقبِل 

ل ببراءة اختراع األحادي املسجَّ

تضمن االستثمارات الكبيرة في االبتكار وتطوير 
املنتجات توفير جودة عالية وعمر طويل للمنتج

 أكثر مجموعة اكتماالً في السوق من تقارير

االختبارات وشهادات االعتماد

دعم ملراحل تخطيط املشروع وتصميمه وتركيبه 
واالختبار النهائي لتشغيله

م حكَ إدارة وتنفيذ للمشاريع على نحوٍ مُ

 شبكة تغطي أرجاء العالم من الشركاء واخلبراء

اإلقليميني

ت إلى  شركة AP Sensing هي شريكك على املدى الطويل ملراقبة خطوط األنابيب. ننصِ

حتدياتك ونبذل كل ما في وسعنا لنوفر أفضل حلول األلياف البصرية املوزعة املالئمة ملشروع 

خطوط األنابيب اخلاص بك. يناسب عرضنا الكامل متطلباتك ملراقبة خطوط األنابيب، ويحمي 

أصولك القيِّمة.

توفر شركة AP Sensing حزمة متكاملة بنظام تسليم املفتاح، والتي تتضمن: تصميم 
رة، ووظيفة برمجيات مخصصة، ورسومات حسب احلاجة؛  للنظام مبني على أساس مكونات مختبّ

وإدارة املشاريع وهندستها؛ والتركيب واالختبار النهائي للتشغيل باإلضافة إلى توفير الدعم طوال 
احلياة.

تتألف فرق املشاريع العاملية لدينا من مهندسني متعددين من ذوي املهارات املتعددة، ومن ذوي 

املهارات العالية، ومن الدعم امليداني، الذين يجمعون بني خبرتهم ومهاراتهم للوفاء بالتزاماتنا.

مزوِّد احللول الكاملة لك
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تقليل وقت االستجابة من خالل 
عرض البيانات وإدارتها بامتياز

تبنيِّ مجموعة إدارة SmartVision™ من شركة AP Sensing حالة الدوائر الكهربية لديك في حملة، 

حيث يُتحكم فيها باستخدام واجهة رسومية سهلة االستخدام. إنها تدمج بسالسة العديد من حلول 

استشعار درجة احلرارة املوزعة (DAS) وحلول استشعار األصوات املوزعة (DTS) والدوائر التليفزيونية 

 املغلقة (CCTV) وغيرها من أجهزة االستشعار في منصة واحدة. 

يقلل التصوير الفائق لألحداث من الوقت الالزم للوصول إلى قرارات مدروسة ومستنيرة، كما يقلل من أوقات 

االستجابة من خالل حتديد مواقع دقيقة. 

ا بيانية  ا لألصول ورسومً توفر مجموعة SmartVision™ نظرة عامة واضحة مع خريطة متكاملة، وعرضً
ل، فضالً عن العديد من الوظائف التحليلية. تتيح الهندسة املعمارية احلديثة املرتبطة  على شكل شالّ

بخادم العميل إمكانية التثبيت على شبكات تكنولوجيا املعلومات االفتراضية، وتوفر مجموعة شاملة من 

م اإلشرافي وحتصيل البيانات. البروتوكوالت ألنظمة التحكّ

توفر تقنية SmartAlarm™ التي نقدمها لك أساليب وخوارزميات فريدة للكشف حتى عن النقاط 
الساخنة الصغيرة. وحتلل تقنية SmartAlarm™ األمناط الصوتية، مما يوفر سرعة تصنيف األحداث 

والتحذير من وقوعها على نحوٍ ميكن االعتماد عليه.

"من خالل معرفتي بالتكنولوجيا والسوق، من 
 AP Sensing الواضح بالنسبة لي أن شركة

هي السبَّاقة في حلول االستشعار البصري املوزع. 

ا من اخلبرة واإلبداع. تأتي  وتعكس حلولها مزيجً

 ،HP/Agilent اخلبرة من تراث إتش بي/أجيالنت

الشركة الرائدة في االختبار ومعدات القياس، بفضل 

خبراتها على مدار عقود في تطوير وتصنيع منتجات 

موثوقة للغاية وعالية اجلودة. ينطلق اإلبداع 
من شغفهم والتزامهم بحل مشكالت العمالء 

احلقيقية." 

Protex Systems ،ديفيد أور

™SmartVision مميزات

حل إدارة متكامل

تصوير األصول للحصول
على نظرة شاملة للمصنع على مدار الساعة

 إمكانات إعداد التقارير والتحليل

 إدارة اإلنذارات

قاعدة بيانات مركزية

سهولة الدمج في أنظمة التحكم واإلدارة

تقنية SmartVision™ لتصوير األصول وحتليل التسريب
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انطالقًا من تراث إتش بي/أجيالنت HP/Agilent املتوافر لدينا في االختبارات البصرية، 

فقد احتللنا موقعنا الرائد كأحد الرواد في مجال تزويد احللول لالستشعار البصري 
املوزع.

ا لعمالئنا. ا جيدً إننا ملتزمون بتقدمي حلول شاملة، ومصممة تصميمً

ا من الشركاء واخلبراء من ذوي الكفاءات  لدينا مكاتب في جميع أنحاء العالم تضم طاقمً
العالية، واملوظفني املتحمسني، وشبكة من الشركاء اإلقليميني من ذوي اخلبرات.

في شركة AP Sensing، ندرك أنه ال ميكننا النجاح إال بنجاح عمالئنا وشركائنا. 

وبالتالي، فإننا نقوم بدور استباقي يتسم باالحترام فيما يتعلق بالوفاء بكل التزاماتنا.

فمن خالل أكثر مجموعة اكتماالً من االختبارات والشهادات في هذه الصناعة، تقوم شركة 
AP Sensing مبساعدتك على االلتزام بجميع معايير األمان ذات الصلة، وضمان أمان 

بيئة العمل، فضالً عن سالمة املوظفني.

رسالتنا هي ضمان جناحك

لزِمة لشركة تخضع مواصفات املنتج واألوصاف الواردة في هذه الوثيقة للتغيير دون إخطار كما أنها ليست مُ
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