
Præisolerede HT rør
– skabt til høje temperaturer

• Velegnede i temperaturområdet 140˚C-250˚C
• Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte
• Er 100% tætte for udefra kommende vand
• Lette at rengøre

www.logstor.com

[ We document the difference ]



Præisolerede højtemperatur
rør fra LOGSTOR Industry
Et prærør består normalt af tre dele:

Medierør
Inderst ligger medierøret, som typisk er stålrør i kedelrørs-kvalitet.

Isolering
Derefter et isolerende lag, der for højtemperatur-systemet består af to
lag. Inderst et lag mineraluld og yderst et lag polyurethanskum (PUR).
Mineralulden skal beskytte PUR isoleringen mod temperaturer over
140°C.

Kappe
Yderst ligger en beskyttende kappe af polyethylen (PE), der sikrer, at

der ikke kan komme fugt ind i isoleringen.

Kappe
PEH.

Medierør
P235GH/EN10217/2. Svejste rør.

P235GH/EN10216/2. Sømløse rør. 

PUR-isolering
Max. 140˚C. Densitet 60-80 kg/m3.

l(50): 0,0275 W/mK.

Mineraluld-isolering
Max. 400˚C.

Densitet ~120 kg/m3.
l(100): 0,050 W/mK.

Højtemperatur-system anvendt frit forlagt over jorden, HT2:
Det fritlagte system fungerer som et fast system, dvs. kapperøret følger medierørets
ekspansion. Bæringer kan placeres direkte på kappen. Ekspansion optages normalt
i bøjninger og lyrer.

Der er to standard isoleringsserier:
• Serie 210 for drifttemperatur fra 140°C op til 210°C.
• Serie 250 for drifttemperatur fra 140°C op til 250°C.

Højtemperatur-system anvendt jordforlagt, HT3:
Det jordforlagte system fungerer som et glidesystem, dvs. medierørets ekspansion
sker inde i isoleringen, uden at kapperøret bevæger sig i jorden.
Ekspansion optages i systemet vha. kompensatorer eller ekspansionsbøjninger.

Der er to standard isoleringsserier:
• Serie 210 for drifttemperatur fra 140°C op til 210°C.
• Serie 250 for drifttemperatur fra 140°C op til 250°C.



Nominel dimension

Medierør
DN D, mm

20 26.9 140 0,155 180 0,146
25 33,7 140 0,180 180 0,169
32 42,4 160 0,189 200 0,186
40 48,3 160 0,210 225 0,188
50 60,3 200 0,219 225 0,221
65 76,1 225 0,236 250 0,239
80 88,9 225 0,278 280 0,256
100 114,3 250 0,327 315 0,285
125 139,7 315 0,321 355 0,319
150 168,3 355 0,367 400 0,336
200 219,1 400 0,455 450 0,417
250 273,0 450 0,549 500 0,494
300 323,9 500 0,631 560 0,536
350 355,6 560 0,576 630 0,534
400 406,4 630 0,620 710 0,525

Serie 210˚C

Kappe U-værdi
D, mm U (210˚C)

Serie 250˚C

Kappe U-værdi
D, mm U (250˚C)

Varmetab for jordforlagte HT-ledninger, HT3
Varmetab: F = (tm-tj) · U 

Kondensatmængde i dampledning
Da kondensatmængden afhænger af energitabet, kan man estimere, hvor meget
kondensat, der skal bortledes fra dampledningen.

Beregningseksempel
HT-rør dimension: DN 150
Medietemperatur: tm = 210˚C
Temperatur i jord: tj = 10˚C
U-værdi fra tabel: U = 0,367 W/m · K

Energitab
F = (tm-tj) · U
F = (210-10) · 0,367
F = 73,4 W/m ~292 kJ/h · m

Kondensatmængde
Fordampningsvarme ved 210˚C: 1900 kJ/kg.
Kondensat ved stabil drift: 292 kJ/h · m : 1900 kJ/kg = 0,154 kg/m · h
Hvis der er en afstand mellem kondensatdræn på 80 m og en sikkerhed på 2,
giver det kun ca. 25 kg kondensat pr. time.

Driftsomkostninger for traditionelt og præisoleret
rørsystem



Fra rør til system
Et velfungerende rørsystem er afhængig af
sine samlinger. Industrirør fra LOGSTOR
Industry kan kombineres på et utal af måder
afhængig af den ønskede rørføring.

Den enkleste og billigste løsning består i at
vælge lige rør, der samles med muffer. Men det
er også muligt at samle rørene med standardfittings
og muffer. Endelig kan man, hvor opgaven kræver det, anvende et specialfremstillet
system, der leveres som en samlet løsning med specialfittings.

Under alle omstændigheder monteres og samles systemerne hurtigt og effektivt en
gang for alle ved hjælp af vort omfattende standardmuffeprogram, der som et andet
sæt byggeklodser består af lige og bøjede muffer, T-stykker, afslutningshætter og
andet tilbehør. Lige til at montere, så du får den optimale rørløsning i forhold til den
aktuelle opgave.

De økonomiske konsekvenser
– er til at få øje på. De mange tekniske fordele giver optimal driftsøkonomi for rør-
systemet i hele dets lange levetid, således at det vil have en tilbagebetalingstid på
max. 2 år. Dette skyldes ikke mindst: 
• Formindskede installationsomkostninger
• Hurtig og problemfri installation uden lange perioder med driftsstop
• Minimale udgifter til vedligeholdelse 
• Lang levetid

Totalløsninger gør investeringen sikker
Ud over at være rørleverandør er LOGSTORIndustry også en effektiv samarbejds-
partner. Vore ingeniører og teknikere sikrer, at projekter planlægges og udføres
korrekt, så den optimale løsning opnås. Et specielt beregningsprogram, der kan
downloades fra vores kundecenter, hjælper dig med at bestemme vigtige parametre
som fx rørdimensionering, varmetab og statik. Dermed bliver det langt lettere at
træffe det rigtige valg af system.

HT end cap

Expansionsbøjning
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Over jord

Under jord

Rørbæring

Expansionsbøjning



Referenceprojekter
Kraftværk i Tyrkiet
I 2003 leverede LOGSTOR Industry damp- og kondensatrør til en af Tyrkiets største
kraftværker. Ordren omfattede et kombineret fritlagt og jordforlagt system. Kunden
oplyser, at man valgte LOGSTOR Industry’s dampsystem for at reducere energi-
tabet og forenkle vedligeholdelsen, ligesom det var vigtigt, at rørene kunne ned-
graves, så man kunne undgå fritlagte rør i industriområdet.

Manisa Ticaret, Tyrkiet

Damp (194˚C) DN250/DN150 ca. 3.000 m

Kondensat DN80 ca. 1.550 m

Messe Frankfurt
Ordren omfattede leverance af damp- og kondensatrør til et gigantisk udstillings-
areal – det såkaldte Messe Frankfurt, der blev bygget 1999-2001.
Der er tale om rørsystemer til anvendelse i temperaturområdet 160˚C-218˚C.
Oprindelig havde man overvejet traditionelle stålkapperør, men man valgte
LOGSTOR Industry’s produkt, fordi det af økonomiske årsager var vigtigt at kunne
jordforlægge systemet, ligesom den enklere montering med færre svejsninger uden
yderligere korrosionsbeskyttelse spillede en afgørende rolle.

Messe Frankfurt, Tyskland

Damp (218˚C) DN300

Kondensat DN100/DN40

 



Hvorfor
præisolering?
Når man skal vælge rørsystem i industrien, står man ofte
overfor en udfordring. Skal man fx vælge rør med ud-
giftskrævende efterisolering, eller skal man gå nye veje
og vælge et topmoderne færdigisoleret system, der
installeres en gang for alle? HT Rør fra LOGSTOR
Industry er helt tæringsfri og kommer færdigisoleret
(præisoleret) fra fabrikken. Lige til at installere og samle i
et system, der sjældent kræver yderligere vedligeholdel-
se. Rørene er rengøringsvenlige og tåler selv stærke
rensningsmidler.

Typiske målgrupper for HT
De typiske målgrupper for HT rørene er levnedsmiddel-
branchen og den kemiske industri. Systemerne kan
installeres såvel fritliggende som jordforlagte.

Hvad er HT
HT står for højtemperatur – dvs. temperaturområdet
140˚C-250˚C. Rørene kan anvendes til transport af fx
kondensat og damp.

LOGSTOR Industry

Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør

Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1548

ilogstor@logstor.com · www.logstor.com


