Preisolerade rör
till industrin
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OM LOGSTOR
LOGSTOR är en global leverantör av kompletta preisolerade rörsystem
med fokus på att säkerställa våra kunder högre energieffektivitet. Vår
verksamhet är baserad på många års erfarenhet och kunskap om
isolering som ett medel att förbättra energieffektiviteten.

FAKTA OM VERKSAMHETEN
•
•
•
•

Huvudkontor i Danmark
Mer än 50 års erfarenhet med dokumenterade resultat
Genom tiden levererat mer än 200 000 km preisolerade rör
Kompletta lösningar

ENERGIBRANSCHENS MEST
AMBITIÖSA LÖSNINGAR
Det är över 50 år sedan LOGSTOR uppfann teknologin bakom
banbrytande fjärrvärmelösningar som revolutionerade och fortfarande
sätter nya standarder för energibranschen. Som världens ledande
tillverkare av preisolerade rörsystem är kravet på LOGSTOR:s energieffektiva produkter högt. Produktionen kännetecknas av massiv
branscherfarenhet samt konstant innovation med den nyaste teknologin. Detta säkerställer LOGSTOR:s kunder en investering i framtidens
mest energieffektiva och hållbara överföring av vätskor och gaser för
fjärrvärme och kylning, skepps- samt olje- och gasindustrin.
LOGSTOR har huvudsäte i Løgstør i Danmark, och sysselsätter cirka
1200 anställda fördelade på 13 länder över hela världen. Produktionen
genomförs på koncernens 8 fabriker i Danmark, Sverige, Finland och
Polen.
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Världsledande producent av
preisolerade rörsystem.
När det gäller val av rör till industrin, står man ofta inför en utmaning.
Ska man t.ex. välja rör med kostnadskrävande efterisolering, eller ska
man gå nya vägar och välja ett toppmodernt, färdigisolerat rörsystem,
som installeras en gång för alla?
Rör från LOGSTOR är helt korrosionsfria och kommer färdigisolerade (preisolerade) från fabriken. Bara att installera och montera i
ett system som sällan kräver ytterligare underhåll. Därmed undviks
efterisolering och samtidigt fås marknadens bästa isolering med ett
Lambda-värde under 0,027 W/m °C – dessutom under hela rörsystemets livslängd. Rören kan rengöras och tål starka rengöringsmedel
och högtrycksrengöring.
Den täta isoleringen säkerställer en lång livslängd. Mediaröret hålls
torrt och korroderar därför inte. Resultatet är färre reparationsutgifter och produktionsstopp som följd av utvändig korrosion.
Rörens isoleringsegenskaper säkerställer optimal arbetsmiljö. När
tracers installeras för att bibehålla en temperatur minimeras problem
med tilltäppta rör och därtill följande produktionsstopp. I ångledande
rör medför den effektiva isoleringen att antalet kodensat avledare kan
minskas.

FÖRDELAR MED PREISOLERING
JÄMFÖRT MED:
• 100 % vattentät
• 100 % korrosionsskyddad
• energibesparande
• inga underhållskostnader
• UV-beständig
• ökad ytstyrka
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Preisolerade rör från LOGSTOR
ETT PREISOLERAT RÖR BESTÅR
NORMALT AV TRE DELAR
Innerst ligger mediaröret, som vanligtvis är av stål, rostfritt stål,
koppar eller plast. Därefter ett isolerande lager av polyuretanskum
(PUR-skum) eller polyisocyanuratskum (PIR-skum), som är särskilt
lämpligt tack vare dess höga isoleringsförmåga i förhållande till
massa och volym. Ytterst ligger en skyddande mantel av plast eller
stål.

MEDIARÖR
Rören levereras normalt med mediarör av stål. LOGSTOR preisolerar
också andra mediarörtyper efter önskemål – t.ex. PE-tryckrör och
kopparrör. Röret kan också förses med ett eller flera tracerrör.

Val av mediarör, skumtyp och skumtjocklek samt mantelmaterial
görs av kunden, som också kan välja att själv leverera mediarör till
projektet.

1 MEDIARÖR
Stål

Sömlöst eller svets

Rostfritt stål

Sömlöst eller svets

Plast

PE, PP m.fl.

Koppar
Vi isolerar alla typer av mediarör levererade av kunden.

2 ISOLERING
Lågtemperatur · LT

-200 °C till -60 °C

Normal temperatur · NT

-60 °C till +120 °C

Högtemperatur · HT

+120 °C till +250 °C · PUR/mineralull · PIR
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3 MANTELRÖR
Plast

PE-HD · Vit eller svart

Stål

Svart eller rostfritt

Spiro

Galvaniserat · Aluminium · Rostfritt stål

MANTEL
Som standard levereras industrirören med en PE-HD-mantel i svart
eller vitt. Dessa mantlar har många fördelar, då de är slagfasta,
vattentäta, salt- och kemikalieresistenta, hygieniska och korrosionsbeständiga. Svarta PE-HD-mantelrör er UV-beständiga som följd av
tillsättning av UV-hämmande tillsatser. Svarta mantelrör kan därför
användas såväl utomhus och inomhus. Svarta PE-HD-mantelrör
används också alltid till nedgrävda rörledningar. De vita mantlarna
kan bara användas på rörinstallationer inomhus.
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De olika mantelrören är godkända i enlighet med NT Fire 036.
Diagrammet till höger visar aktuella brandklasser.
Mantelrör andra kvaliteter och material levereras på beställning.
Förutom spiro finns det belagda stålrör och speciella plaströr.

Brandklasser · NT Fire 036
Svart PE-HD

Klass 3

Vit PE-HD

Klass 3

Aluminium apiro

Klass 2

Galvaniserat stål

Klass 1

Stål i stål

Klass 1
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10 bra skäl till att
välja LOGSTOR
Preisolerade rörsystem har en lång rad fördelar
jämfört med traditionellt isolerade rör:
1

Preisolerade rör med polyuretanskum (PUR) eller polyisocyanuratskum (PIR) som isolering har en hög isoleringsförmåga.
Faktiskt är värmeförlusterna i ett preisolerat rör från LOGSTOR ca 40 % mindre än i traditionell isolering (mineralull och
metallmantel). Denna besparing är ofta så stor, att en eventuell
merutgift vid tidpunkten för leverans betalas tillbaka på mindre
än ett år.
LOGSTOR:s online-beräkningsprogram beräknar besparingen
med utgångspunkt i kundens specifikationer. Se i övrigt sida
20 för närmare information.

2

Rörstöd monteras utanför manteln, vilket undviker köld- och
värmebroar.

3

Manteln är av antingen svart eller vit polyeten, som är
producerad i enlighet med EN 253.

5

Rör- och mantelmonteringar är 100 % vattentäta, så rörsystemen
kan spolas och tvättas. Rena rör resulterar i en bättre arbetsmiljö
med låga omkostnader för underhåll.

6

Mantelns och förbandens ytor är lika lätta att rengöra som ytor
på rostfritt stål. Detta är slutsatsen i en rapport om renheten hos
LOGSTOR:s rör och muffar utarbetad av Dansk Teknologisk
Institut (DTI).

7

Låga driftskostnader under hela rörsystemets livstid.

8

Snabb och problemfri installation i ett arbetsflöde
utan långa driftstopp.

9

Minimala kostnader för underhåll.

10

Effektivt korrosionsskydd.

Svarta PE-HD-mantelrör är UV-beständiga, för att de tillsätts
UV-hämmande tillsatser. Svarta mantelrör kan därför användas
utan begränsning både utomhus och inomhus.
PE-HD-mantelrören är dessutom salt- och kemikalie-beständiga.
4

Isoleringen och manteln har tillsammans en hög mekanisk
styrka, som gör de preisolerade rörsystemen motståndskraftiga mot fysiska påfrestningar, t.ex. vid användning som
gångväg.

7

Låga driftskostnader under hela rörsystemets livstid:

Preisolerade rörsystem från LOGSTOR

Driftskostnader

Traditionellt isolerade rör

År
6

7

Användningsområden för
preisolerade rörsystem
I en lång rad projekt uppnås stora fördelar,
när det används preisolerade rörsystem
Rörsystemen används vanligtvis i t.ex. livsmedelsindustri, kemisk,
farmaceutisk och petrokemisk industri för transport av så olika
vätskor som:
•
•
•
•
•

Avloppsvatten
Kylvatten
Värmevatten
Ånga
Kolväten

•
•
•
•

Kondensat
Kemikalier
Lut
Olja

I traditionell isolering bildas kondens vid driftstemperaturer under
rumstemperatur. Den nödvändiga diffusionstätheten uppnås enklast
och billigast med LOGSTOR-systemet

I varje projekt erbjuder våra ingenjörer och tekniker en systemanalys som
kan fastslå om preisolerade rör med fördel kan användas.
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PUR-isolering
LOGSTOR:s preisolerade industrirör isolerade med polyuretanskum
(PUR-skum), som har en mycket hög isoleringsförmåga. Polyuretan
har ett lambdavärde på 0,022 vid -20 °C och 0,027 vid +50 °C.
Polyuretanskummet är framställt av polyol och isocyanat. Skummet
är homogent och uppfyller funktionskraven i EN 253
PUR är ett enastående isoleringsmaterial för alla rörsystem mellan
-200 °C och +120 °C och i sammansättning med mineralull upp till
+250 °C. Det är tryckbeständigt och bildar tillsammans med mediaoch mantelrör en solid sandwichkonstruktion. PUR behåller sina
mekaniska egenskaper oförändrade i över 30 år.

PUR-ISOLERING
Material

Polyuretanskum är framställt av polyol och isocyanat
Skummet är homogent, cellernas medelstorlek är max. 0,5 mm

Densitet

55 kg/m3

Vattenabsorption vid kokning

10 % (vol)

Tryckstyrka 10 % deformation

0,3 N/mm2

Axiell skjuvhållfasthet

0,12 N/mm2

Tangentiell skjuvhållfasthet

0,20 N/mm2

Värmeledningsförmåga vid 50 °C

0,027 W/m°C

Maximal kontinuerlig driftstemperatur

120 °C (topp = 140 °C i maximalt 300 timmar per år)

U-VÄRDE

U-VÄRDE, KORREKTIONSFAKTOR

Medeltemperatur i isolering vid 50 °C
Mediarör
DN

Serie 1, U
W/m˚C

Serie 2, U
W/m°C

Serie 3, U
W/m°C

15

0,113

0,101

0,094

20

0,136

0,119

0,109

25

0,165

0,140

0,127

0,9

32

0,172

0,153

0,141

0,8

40

0,197

0,173

0,157

50

0,222

0,197

0,171

65

0,267

0,222

0,194

Faktor

1,2
1,1
1,0

-20

0

20

40

60

80

Medeltemperatur °C

80

0,278

0,235

0,207

EXEMPEL

100

0,295

0,248

0,217

Värmeförlust i DN 150-ledning, serie 2: tf = 100 ˚C; t0 = 20 ˚C.

125

0,347

0,289

0,245

U läses till 0,332 W/m˚C i tabellen.

150

0,420

0,332

0,272

200

0,467

0,356

0,287

100

Värmeförlusten för ett enkelt rör fås av:
Φ = U · (tf - t0) = 0,332 W/m°C · (100˚C - 20˚C) = 26,56 W/m
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PIR-isolering
LOGSTOR:s preisolerade industrirör isolerade med polyisocyanuratskum (PIR-skum) har liksom PUR-skum en mycket hög isoleringsförmåga. Polyisocyanurat har ett lambdavärde på 0,023 vid -20 °C och
0,028 vid +50 °C.
Polyisocyanuratskummet är framställt av polyol och isocyanat.
Skummet är homogent och uppfyller funktionskraven i EN 253.
PIR är ett enastående isoleringsmaterial för alla rörsystem mellan
-60 °C och +170 °C. Det är tryckbeständigt och bildar tillsammans
med media- och mantelrör en solid sandwichkonstruktion.
PIR behåller sina mekaniska egenskaper oförändrade i över 30 år
och har dessutom brandhämmande egenskaper jämfört med PUR.

PIR
Material

Polyisocyanuratskum är framställt av polyol och isocyanat.
Skummet är homogent, cellernas medelstorlek är max. 0,5 mm

Densitet

55 kg/m3

Vattenabsorption vid kokning

10 % (vol)

Tryckstyrka 10 % deformation

0,3 N/mm2

Axiell skjuvhållfasthet

0,12 N/mm2

Tangentiell skjuvhållfasthet

0,20 N/mm2

Värmeledningsförmåga vid 50 °C

0,028 W/m˚C

Maximal kontinuerlig driftstemperatur

170 °C (topp = 180 °C i maximalt 300 timmar per år)

U-VÄRDE

U-VÄRDE, KORREKTIONSFAKTOR

Medeltemperatur i isolering vid 50 °C
Mediarör
DN

Serie 1, U
W/m˚C

Serie 2, U
W/m°C

Serie 3, U
W/m°C

15

0,119

0,104

0,096

20

0,142

0,122

0,111

25

0,175

0,145

0,131

0,9

32

0,180

0,158

0,143

0,8

40

0,208

0,180

0,161

50

0,234

0,202

0,175

65

0,277

0,228

0,198

80

0,287

0,247

0,210

100

0,301

0,250

0,218

Värmeförlust i DN 100-ledning, serie 2: tf = 100 ˚C; t0 = 20 ˚C. U
läses till 0,250 W/m˚C i tabellen.

125

0,351

0,290

0,245

150

0,420

0,332

0,272

200

0,461

0,352

0,285

10

Faktor

1,2
1,1
1,0

-20

0

20

40

60

80

100

Medeltemperatur °C

EXEMPEL

Värmeförlusten för ett enkelt rör fås av:
f = U • (tf - t0) = 0,250 W/m°C • (100 ˚C - 20 ˚C) = 20,00 W/m

Vattentäta muffsystem
De preisolerade rörsystemen monteras och sätts ihop snabbt och effektivt med hjälp
av LOGSTOR:s omfattande utbud av standardmuffar, som består av raka muffar och
böjmuffar, avgreningsmuff, ändavslutningar och andra tillbehör. Det säkerställer en optimal
rörföring för alla projekt. Anslutningarna är lika välisolerande och täta som resten av
systemet.
RAKA MUFFSET
• Med PUR- eller PIR-halvskålar, krympmuffar och tillbehör.
• Svart eller vit.
• Vinkel 0-5º.

BÖJMUFFSET
• Med PUR- eller PIR-halvskålar, krympmuffar och tillbehör.
• Svart eller vit.
• Vinkel 5–90°.

AVGRENINGSMUFF
•
•
•
•
•
•

Med PUR- eller PIR-halvskålar, krympmuffar och tillbehör.
Svart eller vit.
Huvudrörsdimensioner 90 till 200 mm.
Förgreningsdimensioner 90 till 180 mm.
Vinklade avgreningar är möjliga.
Kräver separat monteringsverktyg.
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Muffmontering
När rörsystemets mediarör är monterade och tryckprovet och
eventuella tracerkablar installerats, monteras rören med våra unika
muffsystem.

Dubbeltätad BX-muff för nedgrävning i jord.

Montering av isoleringshalvskålar.

Krympfilm.

Krympning av muff.

Vi erbjuder oss att utföra muff-monteringen, eller så kan vi utbilda
kunden eller kundens montörer och övervakare vid mantelmontering
med LOGSTOR:s krympprodukter.

12

Lågtemperatur
LÅGTEMPERATURSYSTEMET
FRÅN -200 °C TILL -60 °C
Med produkter inom temperaturområdet -200 °C till -60 °C erbjuder
vi ett specialutvecklat lågtemperatursystem, som säkerställer lång
hållbarhet under extrema förhållanden.
Lågtemperatursystemet används bl.a. inom marina, onshore- och
offshore-installationer samt projekt inom LNG, LPG, syre och kväve.
Systemet består av raka rör, anslutningar och muffar.
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Normaltemperatur
NORMALTEMPERATUR FRÅN -60 °C TILL +120 °C
Systemet används till medier som t.ex. vatten, kondensat, ammoniak, dieselolja och mjölkprodukter. Rörsystemet är särskilt lämpligt för
livsmedelsindustrin, vilket ställer höga krav på renlighet. Rören ger
således inga problem som bakterietillväxt i isoleringen och kondensvatten på golvet som följer av kondensvåta isoleringsytor. Isoleringskvaliteten är enhetlig och med dokumenterat goda isoleringsegenskaper. Hantering och installation är enkel och snabb, då de flesta
uppgifter kan lösas med raka rör och våra muffsystem, som omfattar
raka muffar, böjmuffar och avgreningsmuffar.
Det är en viktig förutsättning för låga driftsomkostnader och lång
livstid, att alla muffar monteras korrekt, och att alla fria ändar täcks
med ändtätningar. Systemet kan levereras i svart eller vitt.
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Vitt bör endast användas inomhus. Rörstöden sitter utanpå manteln
så att varken vatten eller fukt kan penetrera och förstöra isoleringen
eller orsaka korrosion.
Rörsystemet levereras med en 100 % vattentät polyeten-mantel som
klarar de flesta kemikalier. Genom hela sin långa livstid är det därför
fortfarande lätt att rengöra – dessutom med starka rengöringsmedel,
såväl som högtryckstvätt, om så behövs.

Högtemperatur
FRILIGGANDE HÖGTEMPERATURSYSTEM
FRÅN +120 °C TILL +170 °C
Detta är ett friliggande högtemperatursystem, som utöver friliggande
också kan användas i jord. Isoleringen, som används till medier som
t.ex. ånga och hetvatten, består av polyisocyanurat (PIR-skum).
Systemet har goda isoleringsegenskaper, som säkerställer låga driftskostnader och minimalt underhåll. Systemet kan levereras med svart
eller vit mantel. Med vit mantel endast till inomhus rörinstallationer.
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Våra isoleringssystem levereras i två standarder av 210 °C respektive 250 °C. Alla system är kompletta – dvs. förutom preisolerade
rör består de av anslutningar, muffar, fastspänningsanordningar och
kompensatorer.

NEDGRÄVT HÖGTEMPERATURSYSTEM
FRÅN +120 ˚C TILL +250 ˚C
Detta är ett nedgrävt högtemperatursystem. Isoleringen, som kan
användas till medier som t.ex. ånga och het olja, består av polyuretan
med ett innerlager av mineralull. Mineralullen minskar temperaturen
till den tillåtna användningstemperaturen för polyuretanskummet.
Mediaröret stöds av speciella distanshållare i rostfritt stål. Systemet
har en god isoleringsförmåga, som säkerställer låga driftskostnader.
Systemet kan levereras med svart mantel.
Högtemperaturrör levereras i dimensioner upp till DN 400.
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Expansionsavlastning
Alla rörsystem reagerar vid temperaturförändringar: De utvidgas vid uppvärmning
(expanderar) och dras ihop sig vid avkylning. De rörelser och spänningar som det utlöser
i mediarören måste kontrolleras och beräknas. Metoderna ifråga är olika beroende på om
systemen installeras direkt i marken eller som friliggande system.
NEDGRÄVDA SYSTEM
Nedgrävda system är antingen fastsystem med PUR/PIR eller
HT-system med mineralull och PUR som isolering. Dessa två typer
bör formges efter olika metoder.
Ett fastsystem har full koppling mellan de enskilda komponenterna
i sandwichkonstruktionen (PE-HD-mantel, PUR/PIR-isolering och
mediarör). Krafter/rörelser överförs från plastmanteln till mediaröret
via skummet och omvänt. Friktionen mot manteln i jorden hindrar
stålrörets fria expansion vid temperaturförändringar i mediet.
Då röret således inte kan expandera fritt, uppstår axiella spänningar
i mediaröret och i händelse av riktningsändringar sker rörelse av hela
faströrsystemet.
I ett fastsystem kommer alla temperaturförändringar i mediet generellt
att kunna tas upp som ändringar i de axiella spänningarna i mediaröret, eller så förekommer det rörelse i hela sandwichkonstruktionen
(det preisolerade röret) vid böjar. Här monteras expansionsdynor
utanför PE-HD-manteln runt böjarna för att ta upp denna rörelse.
Bara vid stora dimensioner eller stora temperaturförändringar kan det
vara nödvändigt att kompensera för stora rörelser/höga spänningar.
Kompensering kan i dessa fall ske vid lyror eller vid förvärmning av
rörsystemet.
Det används muffar som är godkända och testade för att ligga i
jorden, som t.ex. dubbeltätade BX-muffar, isolerade med halvskålar
eller BXS (dubbeltätade och isoleringsskummet i svep) eller SXmuffar, som är skummade på plats och stängs med en svetspropp.
Nedgrävda högtemperatursystem med mineralull och PUR-skum
som isolering fungerar som ett glidrörssystem. Mantelröret hålls fast
av jordfriktionen, och mediarörets expansion tas upp inne i isoleringen. Systemet delas upp i sektioner med fastspänningsanordningar, som gjuts i betong. Expansionen i varje sektion tas upp i en
axiell kompensator eller i expansions böjar, där det finns plats så att
rörböjen kan röra sig upp till 40 mm i mineralullen.
Till högtemperatur används krympmuffar HBX eller elektrosvetsmuffar
HEW, isolerade med mineralull och PUR-skum.
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FRILIGGANDE SYSTEM
Alla friliggande system måste vara fastskummade PUR- eller
PIR-sandwichsystem som expanderar som en helhet. Expansioner
tas upp i L-, Z- eller U-böj.
Det måste säkerställas att rören kan röra sig fritt, med lämpliga
rörstöd som kan glida i rörets axiella riktning. Vid alla rörböjar ska
det användas stöd som tillåter både längsgående och tvärsgående
rörelser.
Rörstöd sätts utanpå manteln. På detta sätt undviks köldbroar helt
och hållet. Isoleringen är tillräckligt stark för att de nödvändiga krafterna ska överföras.
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På mitten av raka rörsektioner kan det, beroende på dimension
och längd, vara nödvändigt att placera en fixering. Antingen ett fast
rörstöd som spänns fast utanpå manteln eller, vid långa sträckor, en
fixering med stålfläns på mediaröret.
Muffar, böjmuffar och avgreningsmuffar isoleras med PUR- eller
PIR-isoleringshalvskålar.

Intelligenta rör
LOGSTOR:s intelligenta rörserie ger extra säkerhet
avseende övervakning och förebyggande av
oegentligheter som läckor, korrosion etc.
Rören levereras med en eller flera av följande tre lösningar:

DETEKTERINGSSYSTEM
Ett larmsystem direkt integrerat i skummet som registrerar läckor
i vattensystem. Lösningen är en klar fördel, när ett system måste
kontrolleras vid uppstart. Samtidigt kan eventuellt medfödda
defekter registrera inom garantiperioden. Systemet avger alarm
vid eventuellt brott, allvarlig skada etc. Systemet kan dessutom
användas till detektering av andra ledande vätskor, som t.ex.
glykollösningar.

TRACER
Preisolerat rör med inbyggd CU-tracer. De kan användas vid
dragning av självreglerande värmekablar för varmhållning av
vätskor, fryskydd, hålla oljor flytande samt vid kabeldragning
av signalkablar eller liknande. Kan även användas till flytande
varmhållnings medie. Rören levereras med tracers från ø18 till
ø28 med flera tracers på varje rör.

SAFEPIPE™
Inbyggt perforerat följerör för kabel för detektering av
läckor i olje- och kemikalierör. Denna lösning säkerställer
snabb registrering av eventuellt läckage av olja, kemikalier,
lösningsmedel med mera och förhindrar miljöskadliga utsläpp.
Se även vår SafePipe-broschyr på www.logstor.com.
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Support

LOGSTOR CALCULATOR
LOGSTOR Calculator är ett internet-baserat beräkningsprogram,
som är utvecklat för att ge våra kunder det bästa värderingsunderlaget för att välja det mest energieffektiva och miljövänliga rörsystemet.
Programmet är utvecklat för fjärrvärmesystem, men kan även användas till nedgrävda industrirör upp till 120 °C.
LOGSTOR Calculator är det mest exakta programmet för beräkning
av energiförlusten i ett preisolerat rörsystem. Det är baserat på omfattande matematiska och fysiska modeller. LOGSTOR Calculator är
dock ett enkelt och användarvänligt verktyg med fokus på användarens krav på snabb och effektiv tillgång till och överblick över fakta.
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Genom att helt enkelt ange parametrarna för ett givet projekt (rörtyp,
framlopps- och returtemperatur, energityp och pris, livslängd etc.),
framträder beräkningar och jämförelser som gör det enkelt att välja
rätt rörsystem.
LOGSTOR Calculator finns gratis på vår hemsida
www.logstor.com/calculator

LOGSTOR ACADEMY
- den bästa lösningen förtjänar korrekt installation
LOGSTOR Academy ger utbildning och certifiering till de personer
som ska dimensionera, hantera och utföra service på våra rörsystem. Med träning, utbildning och avslutningsvis optimal installation
säkerställer vi att försörjningstryggheten till dina kunder också är av
högsta kvalitet.
Kurser kan arrangeras lokalt i hela världen. Vi erbjuder öppna såväl
som specialistanpassade kurser till internationella kunder, handledare, rådgivare och entreprenörer.
Danskt kunnande – internationell erfarenhet.

Erfarenheten visar att rörsystem installerade av LOGSTOR
Academy-utbildade tekniker har den längsta hållbarheten och
högsta tillförlitligheten. Undervisningen sker i LOGSTOR:s
moderna kurscenter med teorilokaler och kursverkstad.
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CERTIFIKAT
Hermed attesteres, at ledelsessystemet hos:

Logstor A/S
Danmarksvej 11 9670 Løgstør Danmark
er blevet godkendt af LRQA i henhold til følgende standarder:
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015

P.G. Cornelissen
Udstedt af: Lloyds Register EMEA for og på vegne af: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd
Dette certifikat er en del af godkendelsen identificeret ved typegodkendelsesnummer: 0001804/ 0001805
Nuværende udstedelsesdato:
Udløbsdato:
Certifikat identifikationsnummer: 10009092

Originale godkendelser:
ISO 14001
ISO 9001

Godkendelsesnumre: ISO 14001 – 0001804-001 / ISO 9001 – 0001805-001
Denne godkendelse omfatter:
Salg, udvikling og fremstilling af præisolerede transportsystemer til væsker og gas, herunder produktion og
installation på stedet.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Udstedt af: Lloyds Register EMEA, Strandvejen 104 A, 2nd Floor 2900 Hellerup Denmark
for og på vegne af: 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Page 1 of 1

KVALITET OCH EFFEKTIVITET
LOGSTOR kompromissar aldrig när det gäller
produktkvalitet. Kvalitetssäkring definieras och planeras
före varje produktionsstart, så vi kan uppfylla våra kunders
striktaste krav. LOGSTOR har ett ISO 9001- och ISO
14001-certifikat utfärdat av Lloyd’s. Certifieringen omfattar
produktutveckling, tillverkning och projektledning och
har resulterat i genomförandet av ett extremt stringent
kvalitetsstyrningssystem i hela företaget.
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Standard-stålrör och -mantelrör
Nominell
diameter

P235GH
EN10217-2
(ST. 37.0)

P235GH
EN10216-2
(ST. 35.8 I)

Rostfri
isometrisk dim.
AISI 304/316

Mejerirör
AISI
304/316L

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Tum

DN

Svetsad (mm)

Sömlös (mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

½”

15

21.3 X 2.6

21.3 X 2.0

21.3 X 1.6

25.0 X 1.2

90

110

125

140

160

¾”

20

26.9 X 2.6

26.9 X 2.3

26.9 X 2.0

90

110

125

140

160

1”

25

33.7 X 2.6

33.7 X 2.6

33.7 X 2.0

90

110

125

140

160

1¼”

32

42.4 X 2.6

42.4 X 2.6

42.4 X 2.0

38.0 X 1.2

110

125

140

160

180

1½”

40

48.3 X 2.6

48.3 X 2.6

48.3 X 2.0

51.0 X 1.2

110

125

140

160

180

2”

50

60.3 X 2.9

60.3 X 2.9

60.3 X 2.0

63.5 X 1.6

125

140

160

180

200

2½”

65

76.1 X 2.9

76.1 X 2.9

76.1 X 2.0

76.1 X 1.6

140

160

180

200

225

88.9 X 2.0

160

180

200

225

250

180

200

225

250

280

200

225

250

280

315

200

225

250

280

315

225

250

280

315

355

250

280

315

355

400

250

280

315

355

400

280

315

355

400

450

315

355

400

450

500

315

355

400

450

500

400

450

500

560

630

630

710

3”
4”
5”
6”
8”

80

88.9 X 3.2

88.9 X 3.2

100

108.0 X 3.6

108.0 X 3.6

100

114.3 X 3.6

114.3 X 3.6

125

133.0 X 3.6

133.0 X 4.0

125

139.7 X 3.6

139.7 X 4.0

150

159.0 X 4.0

159.0 X 4.5

150

168.3 X 4.0

168.3 X 4.5

175

193.7 X 4.5

193.7 X 5.6

200

219.1 X 4.5

219.1 X 6.3

219.1 X 2.0
273.0 X 2.0

101.6 X 2.0
114.3 X 2.0
139.7 X 2.0
168.3 X 2.0

200

219.1 X 5.0

10”

250

273.0 X 5.0

273.0 X 6.3

12”

300

323.9 X 5.6

323.9 X 7.1

450

500

560

14”

350

355.6 X 5.6

355.6 X 8.0

500

560

630

16”

400

406.4 X 6.3

406.4 X 8.8

560

630

710

18”

450

457.0 X 6.3

457.0 X 10.0

630

710

800

20”

500

508.0 X 6.3

508.0 X 11.0

710

800

900

22”

550

559.0 X 6.3

559.0 X 12.5

710

800

900

24”

600

610.0 X 7.1

610.0 X 12.5

800

900

1000

660.0 X 14.5

26”

650

660.0 X 7.1

28”

700

711.0 X 7.1

800

900

1000

900

1000

1100

30”

750

762.0 X 8.0

900

1000

1100

32”

800

813.0 X 8.0

1000

1100

1200

36”

900

914.0 X 10.0

1200

40”

1000 1016.0 X 10.0

1400

48”

1200 1220.0 X 10.0
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OM LOGSTOR
LOGSTOR är en global leverantör av
kompletta preisolerade rörsystem med
fokus på att säkerställa våra kunder högre
energieffektivitet. Vår verksamhet är baserad
på många års erfarenhet och kunskap om
isolering som ett medel att förbättra energieffektiviteten.

FAKTA OM VERKSAMHETEN
• Huvudkontor i Danmark
• Mer än 50 års erfarenhet med
dokumenterade resultat
• Genom tiden levererat mer än 200 000
km preisolerade rör
• Kompletta lösningar

defining network efficiency

Broschyren, eller delar av den, får inte reproduceras för externt bruk utan uttryckligt
skriftligt godkännande från LOGSTOR.
Informationen/instruktionerna är allmänna. Användningen och implementeringen av
systemen ska ske med hänsyn till nationella och lokala regler.
Köparen är ensamt ansvarig för detta. LOGSTOR bistår gärna med rådgivning vid
behov. Det ska dock betonas att det alltid är köparen som ansvarar för att den konkreta
användningen är laglig.
Alla rättigheter förbehålls. Den engelska versionen av broschyren är originalutgåvan.
Övriga utgåvor är översättningar som är gjorda efter översättarens bästa förmåga.
Informationen i detta dokument kan när som helst ändras utan föregående meddelande.
Senaste uppdaterad version finns alltid på www.logstor.com/Dokumentation.
LOGSTOR förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och göra
ändringar i innehållet utan skyldighet att underrätta personer eller organisationer om
sådana ändringar.
LOGSTOR är ett varumärke som inte får användas utan uttryckligt skriftligt godkännande
från LOGSTOR.

www.logstor.com

