
Et svejsbart muffesystem til 
præisolerede rørsystemer
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•  Fremstillet af samme materiale 
som kapperøret

•  Samme muffesystem til både lige 
rør og afgreninger

•  Holdbarhed gennem computer
styret termoplastisk svejseteknik

•  Muffe og kapperør smelter sammen 
til en fast og ubrydelig enhed

•  LOGSTOR certificerede montører 
er garanter for muffernes kvalitet

•  Gør vedligeholdelse og repa
ration overflødig, såfremt 
montageinstruktionerne følges

•  Rørsystemerne er fuldstændig 
tætte i hele levetiden

•  Sikrer værdien af investeringerne 
i et rørsystem

•  Overholder og overgår 
specifikationerne i EN489 

–  det sikreste muffesystem til 
præisolerede rør

Statistikker fra branchen dokumenterer, at 
svejsemuffen klart er den mest pålidelige 
løsning i dag. Sammensmeltningen af 
muffe og kapperør eliminerer stort set 
alle de sædvanlige omkostninger til 
vedligeholdelse og reparation.

BandJoint muffesystemet består af lige 
muffer og afgreninger, fremstillet i samme 
materiale som kapperøret. Ved hjælp af en 
computerstyret svejseteknik og de indlagte 
kobbertråde svejses muffen og kapperøret 
sammen til et fortløbende, ubrydeligt rør, 
hvor svejsezonerne er stærkere end selve 
kappen.

LOGSTOR BandJoint svejsemuffer er 
derfor usædvanlig stærke og driftssikre.

Anvendelsesområder
Den usædvanlige holdbarhed gør 
BandJoint systemet ideelt til samling af 
distributions- og transmissionsledninger 
til praktisk talt alle slags væsker. Det er 
specielt velegnet i installationer, hvor:

•  skader og lækager ville påvirke et stort 
antal brugere

•  adgang, udgravning og reparation ville 
være vanskelig og kostbar

•  enhver skade eller lækage ville få 
miljømæssige konsekvenser

•  der er risiko for betydelige aksiale 
bevægelser i systemet

•  rørene ligger under vandspejlet

LOGSTOR BandJoint svejsemuffesystemet er konstrueret således, at det 
forbliver tæt, giver maksimal forsyningssikkerhed og holdbarhed samtidig med 
at det begrænser varmetabet til et absolut minimum.

Systemet bygger på en computerstyret termoplastisk svejseteknik, der giver 
samlinger af høj styrke og driftssikkerhed.

Skum og udluftningshuller lukkes med svejsepropper

HDPE muffe  

Polyuretan (PUR) isoleringsskum

Integrerede kobbertråde til termoplastiske svejsning

HDPE kapperør



Specialdesignet styrke
LOGSTOR uddanner montører, så de får omfattende praktisk 
erfaring i at montere BandJoint svejsemuffesystemet korrekt. 
Kurset afsluttes med udstedelse af certifikat. Vi leverer også 
alt det værktøj og udstyr, der kræves til korrekt montering af 
mufferne. Herved kan De være sikker på at opnå den høje 
kvalitet, som er hemmeligheden bag rentabiliteten i sårbare  
og omkostningsfølsomme installationer.

Når muffen og svejseudstyret er anbragt korrekt, er der 
blot tilbage for montøren at trykke på startknappen til den 
computerstyrede termoplastiske svejsning. Svejsecomputeren 
registrerer herefter automatisk de nødvendige data, hvorefter 
den kontrollerer og overvåger hele processen, som derfor ikke 
kræver manuel indblanding.

Samtidig opretter computeren en logfil, der dokumenterer 
processen.

Svejsning med kobbertråde
LOGSTOR BandJoint har  specielle kobbertråde indbygget i muffernes 
svejsezoner.

Når muffen er på plads omkring kapperøret, kommer disse tråde i direkte 
kontakt med kappen. Computeren kontrollerer den termoplastiske proces, 
hvor svejsetrådene opvarmes til ca. 200°C og dermed smelter kapperør og 
muffe sammen til et ubrydeligt hele. Svejsezonen vil altid være stærkere end 
selve kappen.

Kontrol af den 

termoplastiske svejsning

Komplet værktøjssæt og special-

designet svejseudstyr

Tæthedsprøvning for 

lækager forud for isolering

Fyldt hul indikerer korrekt 

sammensmeltning



Forskellige Svejsekapper
BandJoint muffesystemet består af  åbne muffer, som er lette at 
montere på rørkappen. Systemet omfatter både lige muffer og 
afgreningsmuffer til enkelt- dobbelt- og twinrørsinstallationer.

Sådan virker de
Når den åbne muffe er placeret korrekt og holdt på plads over 
rørenderne af et spændeværktøj, smeltes den sammen ved hjælp 
af en computerstyret svejsemaskine.

Computeren kontrollerer hele processen og holder øje med, 
at spændeværktøjet har det korrekte tryk, at den foreskrevne 
smeltetemperatur nås, og at svejsezonerne efterfølgende køles 
korrekt ned. Forløbet vises samtidig på skærmen.

Alle data om svejsningerne for hver enkelt muffe registreres og 
gemmes til dokumentation af kvaliteten.

Tæthedsprøvning og isolering
For at være sikker på, at eventuelle lækager opdages inden 
jordpåfyldning, skal alle BandJoints tæthedsprøves, inden de fyldes 
med isolering.

Isoleringen udføres ved hjælp af LOGSTOR FoamPacks poseskum, 
der indeholder den korrekte mængde polyuretanskum (PUR) til 
opskumning af de forskellige dimensioner. Når opskumningen er 
afsluttet, lukkes med specielle svejsepropper, som smelter sammen 
med muffen, så den fremstår med en ubrudt overflade.

Alt i en pakke
Montagevognen til LOGSTOR BandJoint er forsynet med alt, 
hvad man behøver for at udføre en hurtig og fejlfri svejsning af 
muffesamlingerne.

Udstyret omfatter også det specielle spændeværktøj, generator, 
kompressor og svejsecomputer.

Skabt til opgaven
Svejsemuffesystemet er en af tre forskellige LOGSTOR 
muffeteknologier, der kan anvendes sammen med LOGSTOR 
præisolerede rørsystemer. Mufferne sikrer ensartet isolering og stor 
driftssikkerhed i hele systemets levetid.

Hvis De ønsker flere oplysninger og/eller tekniske specifikationer på 
LOGSTOR BandJoint svejsemuffesystemet, så besøg www.logstor.com



Komponenter

Dokumenterede standarder
LOGSTOR BandJoint svejsemuffesystemet lever op til EN489 
standarderne for jordforlagte præisolerede rørsystemer. Den er endog 
blevet testet med positivt resultat under påvirkninger, der var 10 gange 
større end de foreskrevne i EN489.

Kvalitetsstyret produktion og montage
For LOGSTOR spiller både kvalitet og miljø en stor rolle – lige fra 
fremstillingen af komponenter til den afsluttende montage. Standarderne i 
ISO 9001 og ISO 14001 danner grundlaget for produktionen af alle rør og 
komponenter.

Vi tilbyder kunder, entreprenører, rådgivende ingeniører og tilsynsførende 
en udførlig praktisk oplæring i anvendelsen af LOGSTOR BandJoint 
svejsemuffesystemet og dets komponenter på et af LOGSTORs 
kursuscentre eller på byggepladsen.

Lige muffe
Small

Lige muffe
Medium

Lige muffe 
Large

Afgreningsmuffe
Fleksibel

Afgreningsmuffe
Twinrør/twinrør

Afgreningsmuffe
Twinrør/enkeltrør

FoamPack

1a

2

1b

Materiale  Polyethylen (HDPE)

med indbyggede kobbertråde i svejsezonerne

 

 Kappedimension (Ø mm)

Lige muffe

Small 90-200

Medium 225-800

Large 900-1200 

Afgreningsmuffer  Hovedrør Afgreningsrør

Afgreningsmuffe, fleksibel 90-315 90-140

    

Afgreningsmuffe, lige  

• vandret, twinrør/twinrør 125-630 90-225

• lodret 125-800 110-225

• vandret, twinrør/enkeltrør 125-630 77-110

Tekniske data – LOGSTOR BandJoint muffesystemet

1a

2

1b



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

Tekniske data – LOGSTOR BandJoint muffesystemet
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