
Den nye InduconJoint sikrer en enklere muffeinstallation  

uden at gå på kompromis med kvaliteten 

• Den velkendte induktionsteknologi er nu også tilgængelig til installation  

af svejsemuffer på præisolerede rørsystemer

• Væktøjer og udstyr er så let at det kan bæres I hånden 

• InduconJoint har den laveste totalomkostning per installeret muffe

InduconJoint

INDUKTIONSTEKNOLOGI TIL SVEJSEMUFFER



LOGSTOR InduconJoint består af en PE-krympemuffe, udluftnings- og svejse-

propper samt Inducon svejsebånd. Inducon svejsebånd leveres i coils, hvorfra det 

afskæres i nøjagtig den længde, som er tilpasset den enkelte muffedimension.

Selve muffen, der er formonteret, krympes ned over Inducon svejsebåndet.

Det nødvendige svejsetryk sikres ganske enkelt med et genanvendeligt teflon-

bånd, der vikles om muffen over Inducon svejsebåndet. Således undgås brugen 

af tungere kompressionsværktøjer.

Fra Inducon svejsemaskinen genereres det magnetiske felt – induktion -  som 

igen genererer den strøm i Inducon svejsebåndet, der resulterer i svejsning/sam-

mensmeltning af PE-materialet i kappe og muffe. Energien til svejsningen tilføres 

således berøringsfrit udefra uden brug af terminaler mellem svejsemaskine og 

Inducon svejsebånd. Med en vægt på 15 kg bæres svejsemaskinen uden besvær 

i hånden. Alt i alt en hurtigere håndtering i hele processen.

Den høje totale kvalitet af den færdigt monterede muffe sikres via montører med 

LOGSTOR InduconJoint uddannelse og certifikat fra LOGSTOR Academy. Kombi- 

nationen af muffens enkelhed, den nemme montage, samt det simple letvægts- 

udstyr giver branchens laveste totalomkostning på den komplette installerede muffe.

 

KUNDEVÆRDIER

• Muffe og kappe svejses sammen til en ubrydelig  

enhed uden brug af svejseterminaler

• Lavt krav til strømforsyning – 230V, 10 Amp

• Letvægts-svejseudstyr, der kan bæres i hånden  

af én person

• Kortere installationstid

• Totalomkostningerne for den installerede muffe er lave  

og nemme at beregne

• Kvaliteten af den installerede muffe sikres af montører,  

der er certificerede af LOGSTOR

• InduconJoint er lige velegnet som

•  Ekstrudersvejst muffe 

•  Reduktionsmuffe 

•  Muffe, opskummet i alu-svøb

•  Dobbelt svejst muffe

Induktionsteknologien er en gennemprøvet teknologi, der nu også har fundet vej til 
brug i præisolerede rørsystemer. Den er baggrunden for LOGSTOR InduconJoint. 
En muffe, der i alle henseender er lettere og mere enkel at montere, samtidig med 
sikkerhed for den totale og langtidsholdbare kvalitet af samlingen. 

Simpel, overskuelig og  
lige til at bære

GENNEMPRØVET TEKNOLOGI

FAKTABOKS

• Dimensioner fra ø90 mm kappe og større dimensioner

• Svejsemaskine og udstyr vejer max. 15 kg

• Krav til strømforsyning: 230V, 10 Amp

• Inducon svejsebånd i coils på 175 m

• Svejsetryk sikres via genanvendelig teflonbånd

• Ingen svejseterminaler
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1: Klargøring og montage af svejsebånd uden terminaler

2: Krympning af InduconJoint

3: Berøringsfri Induktionssvejsning med Inducon svejsemaskine 

4: Tæthedsprøvning af InduconJoint

5: Isolering af samlingen med PUR-skum

6: Propsvejsning af udluftningshuller

7: Den færdige InduconJoint
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DOKUMENTATION

• Testet i henhold til EN 489 

• FFI (Fernwärme Forschungsinstitut)

• TGM (Staatliche Versucsanstalt)

• OFI (Technologie & Innovation Gmbh)

• Testet af LOGSTOR i henhold til specifikationer i  

EN 253 og EN 489



OM LOGSTOR

LOGSTOR er en global leverandør af 

komplette præisolerede rørsystemer med 

fokus på at øge energieffektiviteten for 

vore kunder. Vores firma bygger på mange 

års erfaring og knowhow om isolering som 

et middel til forbedret energieffektivitet.

VIRKSOMHEDSFAKTA

• Hovedsæde i Danmark

• Mere end 50 års erfaring med et  

omfattende generalieblad

• Ca. 200.000 km leverede isolerede rør

• Komplet ende-til-ende-løsninger

HOVEDSÆDE 

LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11

DK-9670 Løgstør

Tlf: +45 9966 1000

Fax: +45 9966 1180

logstor@logstor.com

www.logstor.com

defining network efficiency


