
Muffen for generationer
– styrke, nem installation og 
gennemført kvalitet i alle led
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•  Muffen og kappen svejses sammen 

til én ubrydelig enhed

•  Forbedret materiale. HDPE 100 med 
optimerede egenskaber i forhold til 
EN 253.

•  Lakerede tråde, der sikrer kvaliteten 
i svejseprocessen.

•  Nem og sikker at installere

•  Fleksibel og nem at håndtere

•  Hurtigere installationstid

•  Nye lette, handy og fleksible 
værktøjer

•  Nem tilslutning til LOGSTOR 
WeldMaster 

•  Kvaliteten af installationen sikres 
via LOGSTOR certificerede 
montører

•   Kvaliteten af LOGSTOR PlateJoints 
medvirker til, at sikre værdien af din 
investering i fjernvarmenettet

LOGSTOR PlateJoint kan leveres plane 
i kasser, eller oprullet.

– sikrer levetid i generationer 
for dit præisolerede rørsystem

Kvalitet af muffe og installation under selv ekstreme forhold er 
en forudsætning for driftssikkerheden i dit fjernvarmenet. 

LOGSTOR PlateJoint er den nye generation af muffer; stærk, 
driftsikker, nem og sikker montage og lang levetid. Den nye åbne 
svejsemuffe er en videreudvikling, der er sket med baggrund i den 
nyeste viden indenfor svejseteknik og PE materialer, og bygger på 
mere end 30 års erfaring fra installation og drift af fjernvarmenet. 

Muffen er fremstillet som én pladeenhed af ekstruderet HDPE 100 
– det betyder både nemmere montage og reduceret montagetid. 

I PlateJoint anvendes, som noget nyt, lakerede tråde. Det er med 
til at gøre muffen robust overfor vejrlig, håndtering og opbevaring 
– og samtidig med til at sikre kvaliteten i svejseprocessen.

LOGSTOR PlateJoint lanceres i områderne Ø 780 – Ø 1400, 
 – og leveres i 2 længder, 630 og 1020 mm

PlateJoint svejses med LOGSTOR WeldMaster. Svejseprocessen 
er computerstyret og processen dokumenters on-line direkte til  
LOGSTORs web-server.

Skum- og udluftningshuller lukkes 
med svejsepropper 

HDPE muffe 

Polyuretan (PUR) isoleringsskum 

Integrerede lakerede kobbertråde 
til termoplastisk svejsning 

HDPE kapperør

Dokumentation

•   Testet for spændings- og revne-
bestandighed, samt tæthed hos SP. 
(Technical Research Institute 

 of Sweden)
•    Eksternt testet i boksloader med 

efterfølgende tæthedstest hos FFI 
(Fernwarme Forschungs Institut)

•    LOGSTOR testet op mod 
specifikationer langt udover 

 EN253 og EN489.

PlateJoint leveret i plane kasser 

optager mindst mulig plads

PlateJoint leveret 

rullet og fastholdt 

med båndstrammere

1. Klargøring og montage af rygskinne 

5.  LOGSTOR WeldMaster styrer svejsningen 
    - og næste muffesamling gøres klar

6. Afsluttende opskumning og tæthedsprøvning

2. Montage af LOGSTOR PlateJoint. 3.  Nyt fleksibelt montageværktøj, der dækker større  
diametertolerancer på det præisolerede rør. 

4.  Scanning med PDA før svejsning med LOGSTOR 
WeldMaster. 

7.  Med Weldmaster dokumenteres svejseprocessen 
on-line. 

8. Tværsnit af svejsning af PlateJoint og kappe.


