
Svetsbart muffsystem för preisolerade 
rörsystem
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•  Ett enda muffsystem för raka 
skarvar och avgreningar

•  Samma material används både 
för muff och manterör, vilket 
säkerställer perfekt kompatibilitet

•  Muff och mantelrör smälts samman 
och bildar ett obrutet mantelhölje

•  Datorstyrd och datorövervakad 
termoplastisk svetsningsprocess 
säkerställer maximal precision

•  Muffarnas kvalitet garanteras 
av auktoriserade montörer från 
LOGSTOR

 •  Uppfyller kraven i standard EN489 
(SS-EN489)

–  för sammankoppling av preisolerade rör

Statistik visar att svetsade skarvar är den 
klart mest pålitliga mufflösningen som 
finns för närvarande. Genom att smälta 
samman muff och mantel elimineras 
praktiskt taget allt underhåll och alla 
reparationskostnader.

Det svetsbara BandJoint-systemet från 
LOGSTOR är den starkaste lösningen. Det 
skarvar ihop preisolerade rör med mantlar 
av HDPE med hjälp av en datorstyrd 
termoplastisk svetsningsprocess. Vid 
processen smälts muffen och yttermanteln 
ihop till en homogen obruten enhet i vilken 
det svetsade området alltid är starkare än 
själva manteln.

BandJointar är därför exceptionellt starka 
och pålitliga.

Var ska den användas
BandJointarnas exceptionella egenskaper 
gör dem idealiska för skarvning av rörsystem 
för distribution och överföring av vätskor i 
samtliga miljöer. De är särskilt väl lämpade 
för installationer i vilka:

•  skador eller läckage skulle påverka ett 
stort antal abonnenter

•  åtkomst, utgrävning och reparation är 
mycket svårt och kostsamt

•  alla skador eller läckage ger allvarliga 
skador på miljön

•  det finns en betydande risk för stora 
och många axiella förskjutningar av 
rörledningen

•  rörledningen är lagd under 
grundvattennivån eller där förhållandena 
under jord är särskilt aggressiva.

Det svetsbara BandJoint-systemet är konstruerat för att bibehålla tätheten, för 
att ge maximal säkerhet och hållbarhet.

Systemet är uppbyggt kring en datorstyrd termoplatsisk svetsprocess, som ger 
skarvar med hög hållfasthet.

Isolerskum/ventilationshål förseglade med svetsproppar 

Muff av polyetylen (HDPE) 

Isolerskum av polyuretan (PUR)

Ingjutna koppartrådar för den termoplastiska 
svetsningsprocessen

Mantelrör av polyetylen (HDPE)

system 



Inbyggd hållfasthet
LOGSTOR utbildar entreprenörer med teoretisk och praktisk 
utbildning i BandJoint-systemet. Detta gör dem certifierade. Vi 
tillhandahåller alla verktyg och all utrustning som krävs för korrekt 
installation. Detta medför att man kan känna sig säker på de 
exceptionella kvalitetsstandarderna som är nyckeln till livslängden 
vid installation i mer sårbara, kostnadskänsliga anläggningar.

När muffen och svetsverktygen har monterats på rätt sätt över 
skarvstället, behöver montören endast trycka på en knapp 
för att starta den datorstyrda termoplastiska svetsprocessen. 
Svetsdatorn registrerar då automatiskt de angivna parametrarna 
och använder dessa uppgifter för att styra och övervaka hela 
processen, utan att någon operatör behöver agera.

Datorn registrerar och lagrar även denna information och förser 
dig med full dokumentation vid behov.

Svetsning
Ryggraden i detta muffsystem från LOGSTOR består av särskilda 
kopparledare som är ingjutna i BandJointarnas svetszoner.

När muffen monterats på manteln, ligger dess kopparledare direkt an 
mot manteln. Datorn styr den termoplastiska svetsningsprocessen så att 
dessa ledare värms upp till cirka 200 ºC, vilket medför att rörmanteln och 
BandJointen smälter samman till en obruten enhet. Svetszonen är alltid 
starkare än själva manteln.

Övervakning av att 

den termoplastiska 

svetsprocessen har utförts 

felfritt

Komplett uppsättning instal-

lationsverktyg och –utrustning 

konstruerad just för denna uppgift

Täthetsprovning före 

isolering

Vid korrekt svetsprocess 

fylls inspektionshålen



Muff-typerna
BandJointen är en slitsad muff som är enkel att montera på rörets 
mantel före skarvningen. I systemet ingår både raka muffar och 
avgreningsmuffar för installationer med enkel-, dubbel- och tvillingrör.

Så fungerar det
När den slitsade muffen har installerats korrekt hålls den på plats av 
ett specialverktyg över rörmantelns ändar. Muffen smälts ihop med 
rörmanteln med hjälp av en datorstyrd termoplastisk svetsmaskin.

Datorn styr hela processen och övervakar att verktyget bibehåller 
rätt tryck, att den specificerade smälttemperaturen uppnås och att 
svetsområdena därefter kyls ned korrekt för att säkerställa att hela 
röret blir en enda enhet.

Hela processen övervakas av datorn och visas på dess skärm. Alla 
uppgifter om svetsarna i varje enskild muff registreras och lagras för 
att dokumentera arbetets kvalitet.

Täthetsprovning och isolering
För att säkerställa att eventuella läckage upptäcks innan muffen 
skummas täthetsprovas den före skumning.

Isoleringen utförs med påsskum från LOGSTOR. Påsskummet 
innehåller rätt mängd vätska för att ge en fullgod isolerad muff. 
Efter isoleringen förseglas fyllningshålen med svetsproppar som 
smälter och blir en integrerad del av muffen.

Konstruerad för uppgiften
BandJoint-systemet är en av tre olika muffningstekniker från 
LOGSTOR som är anpassade för LOGSTOR’s rörsystem. 
Detta för att säkerställa en hög kvalite och isolerförmåga 
under systemets livslängd.

Gå till www.logstor.se om du vill ha mer information och/eller tekniska 
specifikationer om LOGSTOR BandJoint-system.



Komponenter 

Dokumenterade standarder
LOGSTOR’s Bandjoint-system uppfyller samtliga krav enligt EN489 för  
preisolerade rörsystem.

Kvalitetsstyrd tillverkning och installation
LOGSTOR hanterar på ett aktivt sätt både kvalitets- och miljöfrågor från 
tillverkning av komponenter till den slutliga installationen. Standarderna 
ISO 9001 och ISO 14001 utgör basen vid all tillverkning av rör och 
komponenter från LOGSTOR.

Vi förser vår personal, entreprenörer konsulter och projektledare med 
utbildning om hur man på bästa sätt använder LOGSTOR BandJoint-
system och dess komponenter på LOGSTORs montörsskola eller vid 
arbetsplats besök. 

Rakmuff. 
Liten

Rakmuff. 
Mellan

Rakmuff. 
Stor

Avgreningsmuff.
Flexibel

Avgreningsmuff. 
Tvillingrör/tvillingrör

Avgreningsmuff. 
Tvillingrör/enkelrör

Påsskum

1a

2

1b

Material Polyetylen (HDPE)

 Med ingjutna koppartrådar i svetsområdet

 

 Manteldiameter (Ø mm)

BandJoint, rakmuff

Liten 90-200

Mellan 225-800

Stor 900-1200 

BandJoint, avgreningsmuff  Huvudrör Avgreningsrör

 Avgreningsmuff, flexibel 90-315 90-140

    

Avgreningsmuff, rak  

• horisontell, tvillingrör/tvillingrör 125-630 90-225

• vertikal 125-800 110-225

• horisontell, tvillingrör/enkelrör 125-630 77-110

Teknisk specifikation – LOGSTOR BandJoint-system

1a

2

1b



LOGSTOR Sverige AB
Verkstadsgatan 1 · Box 66 · SE-701 41 Örebro
Tel. +46 (0) 19 208 100 · Fax +46 (0) 19 208 130
www.logstor.se

Teknisk specifikation – LOGSTOR BandJoint-system
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