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Præisolerede rør til mejerier

Et rør er ikke bare
et rør
Når man skal vælge rørsystemer til det krævende 
produktionsmiljø på et mejeri, står man ofte overfor en 
udfordring. Skal man fx vælge rør med udgiftskrævende 
efterisolering, eller skal man gå nye veje og vælge et 
topmoderne færdigisoleret rørsystem, der installeres 
en gang for alle? Logstor’s rørsystemer kommer færdig
isoleret fra fabrikken. Lige til at installere og samle i et 
system, der ikke kræver yderligere vedligeholdelse. 
Rørene er derudover yderst rengøringsvenlige og tåler 
stærke rensningsmidler. Det brede udvalg af rør kan 
indgå i utallige kombinationer med fleksible lige muffer 
og bøjemuffer og overflødiggør derved omkostningsfulde
fittings. 

Vælger du produkter fra Logstor, får du ikke bare en lang 
række fleksible eller faste kvalitetsrør med langtidshold
barhed, men perfekt tilpassede systemløsninger med 
muffer og samlinger. Vore erfarne ingeniører er specia
lister i at beregne den systemløsning, der svarer til lige 
netop dit behov. Vores servicekoncept omfatter også 
spændingsberegninger, ligesom vi tilbyder kurser, der 
inden for hver sit specielle felt bringer deltagernes viden 
om Logstor’s rørsystemer ajour. 
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Hvad er et præisoleret
rør?
Et præisoleret rør er – som navnet antyder – et rør, der leveres færdigisoleret fra 
fabrikken.

Vi producerer fem forskellige komplette standardsystemer, der tilsammen dækker et 
temperaturområde fra –200˚C til + 250˚C. Fælles for alle systemer er en fuldstændig 
vandtæt plastikkappe omkring et isoleret medierør – et design der garanterer en høj 
hygiejnisk standard med minimal risiko for dannelse af bakteriekolonier.
En rapport om rengørligheden af overfladen på LOGSTOR’s rør og muffer foretaget
af Dansk Teknologisk Institut viser, at de glatte overflader er lige så nemme at
rengøre som en rustfri ståloverflade, også indvendigt i bøjninger og
Tstykker.

Det præisolerede rør består
normalt af tre dele:

Kapperør

Isolering (polyurethanskum) 

Medierør

Som standard leveres rørene med en HDPE(polyethylen) kappe i sort eller hvid.
Disse kapper har mange fordele, idet de er slagfaste, vandtætte, salt og kemika
lieresistente, hygiejniske og korrosionssikre. Sorte kapperør kan anvendes såvel 
udendørs som indendørs, mens de hvide kapper kun kan anvendes på indendørs 
rørinstallationer.

Medierøret vælges alt efter, hvilken type medie det skal transportere.

Rørene monteres og samles hurtigt og effektivt til velfungerende systemer ved 
hjælp af Logstor’s omfattende standard muffeprogram, der består af lige muffer og 
bøjemuffer, Tmuffer, endeafslutninger og andet tilbehør. Herved sikres den optimale 
rørføring af alle projekter. Samlingerne er naturligvis ligeså velisolerende og tætte 
som resten af systemet.

   Damp Brugsvand Saltlage/ Ammoniak Forædlede Isvand Glykol
     brine  produkter

 Stålrør  •  • •   •
 Rustfri stålrør  • • •  • •

Medierørenes anvendelsesområder:

Hvorfor præisolerede rør på 
mejerier?
Logstor’s præisolerede rørsystemer har en lang række fordele frem for 
traditionelt isolerede rør. Her kommer 10 af dem:

 1.  Et præisoleret rørsystem har en meget høj isoleringsevne. Faktisk er 
varmetabet i et præisoleret rør fra Logstor ca. 40% mindre end ved et 
tilsvarende system med traditionel isolering (mineraluld og metalkappe).

   Logstor’s StaTech®program beregner besparelsen nøjagtigt med ud
gangspunkt i kundens specifikationer. Læs mere om dette beregnings
program på vores kundecenter på www.logstor.com, hvorfra du også 
kan hente en kopi af programmet uden beregning.

 2.  Rørbæringerne sidder direkte på kappeoverfladen. Derved undgås det 
varmetab, der opstår ved traditionelle rør, som er fastgjort ved hjælp af 
en bøjle med direkte kontakt til medierøret. Herved undgås også risikoen 
for bakteriebelægninger.

 3.  Kappen er af enten sort eller hvid polyethylen, som er produceret i hen
hold til EN 253 og DIN 8075. Sorte HDPEkapperør er UVbestandige, 
fordi de tilsættes UVhæmmende additiver. Sorte kapperør kan derfor 
anvendes uden begrænsning både udendørs og indendørs.

  HDPEkapperørene er endvidere salt og kemikaliebestandige.

 4.  Isolering og kappe har tilsammen en høj mekanisk styrke, som gør de 
præisolerede rørsystemer modstandsdygtige over for fysiske påvirknin
ger, fx når de benyttes som gangbro.

 5.  Rørene er meget lette at rengøre, og eftersom både rør og samlinger er 
100% vandtætte, kan de både spules og vaskes uden fare for ophob
ning af bakteriekolonier.

 6.  Der dannes ingen kondens, og risikoen for bakterieophobning er derfor 
minimal.

 7.  Formindskede installationsomkostninger. Eftersom rørene allerede er 
isoleret fra fabrikken, er der ikke behov for kostbar efterisolering.

 8.  Hurtig og problemfri installation i én arbejdsgang uden lange perioder 
med driftsstop.

 9. Minimale udgifter til vedligeholdelse.

 10.  Effektiv korrosionsbeskyttelse hindrer tæring.ved hjælp af Logstor’s om
fattende standard muffeprogram, der består af lige muffer og bøjemuffer, 
Tmuffer, endeafslutninger og andet tilbehør. Herved sikres den optimale 
rørføring af alle projekter. Samlingerne er naturligvis ligeså velisolerende 
og tætte som resten af systemet.

Medierørene leveres i alle kvaliteter, som fx:
Rustfri AISI 304/316L, Din 2463
Rustfri AISI 304/316L, Din 11850
Mejerirør AISI 304/316L, SS 3008
P235 TR1, EN 10217 svejste rør (St. 37.0 BW, Din 2458)
P235 GH, EN 10216 sømløse rør (St. 35.8I, Din 2448)

Uddrag af referencelisten:
Arla Foods i Danmark, Polen, Sverige, England og Saudi Arabien
TINE Norske Meierier, Norge
FAN MILK, Nigeria
Nestlé, Sverige
Sachsenmilch, Tyskland
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