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1.1.1

Generellt

Introduktion

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet innehåller en översikt av Hantering and Montage-katalogen och några av de 
viktigaste  förutsättningarna för hantering, anpassning och montage av preisolerade rör under 
olika montagesituationer och förhållanden. 

1.1.2 Katalogen
1.1.4 Förvaring och transport
1.1.6 Grävning, montage och återfyllnad av schaktet
1.1.11 Skärning och anpassning av rören
1.1.14 Vintermått
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1.1.2

Generellt
Katalogen

Katalogerna

Den här katalogen Katalogen om Hantering & Montage är ett verktyg för följande ändamål:

-  Gör det möjligt för entreprenören att utföra schaktning, fixeringar och liknande så att rör, 
skarvar etc. är korrekt monterade och systemet är skyddat mot oavsiktlig påverkan. 

-  Gör det möjligt för montörer att montera rör och andra komponenter så att systemet funger-
ar utan problem under sin livslängd.  

-  Gör det möjligt för kontrollanter att göra kvalitetskontroller så att det system som kunden 
köper är tillverkat i enlighet med LOGSTOT’s generella riktlinjer.  
Naturligtvis ska hänsyn tas till krav från lokala myndigheter.

Om inget annat anges är instruktionerna i den här katalogen baserad på förhållandena i 
Produktkatalogen, t.ex spänningsnivåer, montagemetoder, temperaturspann etc. 

Katalogen beskriver generella montageinstruktioner. Om montagesituationen avviker från 
förutsättningarna i katalogen, vänbligen kontakta LOGSTOR.

OBS! De tre katalogerna ska ses som fristående verk. Det finns därför ingen koppling i  
numreringen mellan de enskilda katalogerna.

LOGSTOR katalogerna består av:

 · Produktkatalog
 · Projekteringskatalog: Singel och TwinPipe
 · Hantering & Montage-katalog
 · Övervakningsmanual
 · Weld Joint Manual
 · FlexPipe handbok

Den engelska versionen av våra produktkataloger och manualer är gällande i händelse av 
tvivel/avvikelser.
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1.1.3

Generellt

Användning av 
katalogen

Katalogen i sin helhet eller delar av den får inte reproduceras för extern användning utan  
uttrycklig skriftlig tillåtelse från LOGSTOR.

Informationen/instruktionerna är generella. Användning och implementering skall ske med 
behörig hänsyn tagen till lokala förhållanden.

Ytterligare/ specifik information kan fås från våra tekniker.

Alla rättigheter förbehållna. Den engelska utgåvan av LOGSTORs katalog är originalet, medan 
övriga utgåvor är översättningar som är gjorda efter översättarnas bästa förmåga.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel.

LOGSTOR förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter samt genomföra 
ändringar i innehållet utan förpliktelser att underrätta individer eller organisationer om sådana 
ändringar.

LOGSTOR förbehåller sig för feltryck.

LOGSTOR är ett varumärke, som inte får användas utan skriftlig tillåtelse från LOGSTOR.

Katalogen
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1.1.4

Generellt

Leverans

Förvaring

Lossning

Förvaring och transport

Leveransen sker enligt leverantörens Försäljnings- och Leveransvillkor. 
Om köparen står för upphämtning har leveransen skett när produkterna lastats på fabriksom-
rådet. 
Chauffören får instruktioner med krav gällande lastbilen, stroppar osv. 
Andra leveransmetoder kan arrangeras.

Av säkerhetsskäl när det gäller schakt eller 
upplag ska rören i ett projekt staplas enligt 
EN13941-2 till en max höjd enligt tabellen 
under illustrationen.

FlexPipes i rullar ; Hmax = 2 m

Rören staplas på ett sådant sätt att de inte 
tar skada.

Rören staplas på en plan yta av stenfri sand 
med sandbankar med en minsta bredd på 
0.5. Se illustrationen. 

Istället för sandbankar kan ströer med en min 
sta bredd på 100 mm och ett max avstånd 
på 2 m användas. 

För att underlätta larmtrådsmontaget staplas 
rören så att etiketterna är vända åt samma 
håll.  

Förvara pallar med skumvätskor inomhus vid 16-22°.
Krympmaterial, tätningsband och delar till övervakningssystemet ska även det förvarad inom-
hus eller under tak.
För att undvika att skarvar av plastmaterial blir ovala ska de förvaras stående, vilande på en 
ände. 

Om inget annat avtalats ser mottagaren till att material och personal finns tillgänglig för  
lossning. 
Rör och övriga komponenter får inte kastas eller rullas av ner på marken. 

max. 5 m   min.
400 mm
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m
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m

Dimension Max. stapelhöjd, H (m)

Mantelrör Sandbankar Ströer

90-160 1.5 1.5

180-1400 2 1.5
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1.1.5

Generellt

Hantering, raka 
rör

Förvaring och transport

100
mm

Undvik att skada PE-manteln och PUR-
skumsisoleringen. 

Lyft inte rören på endast ett ställe och var 
försiktig vid användning av dubbelstroppar i 
blött väder. De kan glida samman och skapa 
obalans.

Använd endast lyftstroppar med en bredd på 
minsta 100 mm.

Max. tryck på manteln 
< 300 kPa/ (0.3 N/mm2).

Kedja eller ståltråd får endast användas om 
röret lyfts i ståländarna.

Obs! Hanteringen riskerar att skada eller 
deformera mantelröret om inte stroppen är 
tillräckligt lång. 

Vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att mantelrörsändarna inte skadas. 

100 mm
Använd endast lyftstroppar med en bred på 
minst 100 mm.

Om en truck används ska gafflarna skyddas 
med mantelrör, gummikuddar etc.

Hantering, 
FlexPipes
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1.1.6

Generellt
Grävning, montage och återfyllnad av schakt

Grunden

Tvärsnitt Ett schakts tvärsnitt ska som regel utformas 
enligt såväl kraven i EN13941 som lokala 
lagar och föreskrifter gällande säkerhet och 
arbetsmiljö.

För att säkerställa att det finns tillräckligt med 
friktionsmaterial runt rören ska måtten i det 
illustrerade tvärsnittet hållas. 

Placera 2 varningstejp eller varningsnät, som 
täcker rören, minst 100 mm över rören.

1*) Återfyllnadsmaterial till den översta delen 
2*) Återfyllnadsmaterial (friktionsmaterial)

För att uppnå en bra friktion mellan marken och mantelröret bör rörgraven schaktas så att det 
finns minst 100 mm stenfritt friktionsmaterial runt rören. Detta för att skydda mantelröret mot 
vassa stenar och få en enhetlig friktion mellan mantelrör och återfyllnadsmaterial.

Man ska säkra för att rören och komponenter vid förvaring och montage inte ligger helt eller 
delvis under vatten. 

100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

1*

2*

LOGSTOR rekommenderar avståndet A  
mellan rören enligt tabellen.

Hänsyn ska tas till redan existerande kablar 
och rör i marken, samt eventuella behov av 
schaktdränering. 

I områden med sämre jordkvalitet kan en 
större delen av jorden behöva ersättas för att 
undvika sättningar/ förskjutningar.

Mantelrör  
Ø mm

Avstånd A mellan mantelrör 
mm

90 - 225 150

250 - 560 250

630 - 1400 300
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1.1.7

Generellt
Grävning, montage och återfyllnad av schakt

Friktionsmaterial Återfyllnadsmaterial i friktionsområdet (zon 2) ska överensstäma med nedanstående krav, och 
en siktanalys ska ligga som exempelvis den blåa kurvan mellan de två röda kurvorna enligt EN 
13941-2:

 - Max kornstorlek  ≤ 10 mm
 - Enhetskoefficient ≥ 1.8

Koefficienten hittas genom ett sikttest. 

d60 är kornstorleken, där 60% faller genom sikten.

d10 är kornstorleken, där 10% faller genom sikten.

d60
d10

Komprimering Fyll runt rören och var noggrann så att återfyllnaden blir jämn och välkomprimerad.

Komprimera gruset mellan och på sidorna om mantelrören. 

Friktionen baseras på en genomsnittlig kompirmering av 97% standard proctor utan värden 
mindre än 94% standard proctor.

Observera att speciella krav från exempelvis väggbyggare ska tas med i beräkningen. 

Var uppmärksam på de speecialkrav som finns gällande expansionszoner. Se avsnitt 10.

Materialet får inte innehålla skadliga mängder växtrester, mylla, lera eller siltklumpar.

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma mängden finkornigt material i återfyllnaden när det 
kommer till större rör. Detta för att undvika risken för en tunnelverkan, när rören kyls ned. 

x-axel: Kornstorlek i mm
y-axel: Passerad mängd i viktprocent



LOGSTOR A/S · www.logstor.com  Hantering & Montage · 2019.09

1.1.8

Generellt
Grävning, montage och återfyllnad av schakt

Min marktäckning En minsta marktäckning på 500 eller 400 
mm från botten av vägens asfalt/ betong rek-
ommenderas. 

100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

min
400
mm

min
500
mm

Vid avgreningar räknas de 400 mm från  
toppen av avgreningen. 

Om minsta marktäckningen inte kan upp-
nås ska rören skyddas mot överbelastning 
genom exempelvis förstärkta betongplattor 
eller en stålplatta. 

Om grundvattennivån är över rören ska den 
globala stabliteten kontrolleras med hänsyn 
till den använda höga axiella spänningsnivån. 

Kontakta LOGSTOR för mer information.

<400
  mmmin.

400
mm

Trafikbelastning Om minsta marktäckning stämmer överen med ovanstående rekommendationer är rören 
säkrade för tung trafikbelastning (100 kN wheel load) upp till DN 600.

Om markträckningen är mindre är det nödvändigt att t ex. använda en stålplatta eller en 
förstärk betongplatta
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1.1.9

Generellt

Schaktprofil
Avgrening med 
olika isolerings- 
tjocklekar

Om det är skillnad på isoleringstjockleken på fram- och returledning ska det tas med i beräk-
ningen för vinkelräta avgreningar. Överkanten på huvudrören ska vara på samma nivå.

Montage
i schakt

Sammankoppling 
vid sidan av 
schaktet

Grävning, montage och återfyllnad av schakt

min. 400
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Rören kan monteras i schaktet med stöd av 
sandbankar eller frigolitblock som tas bort 
innan röret fylls med sand.

Enligt EN 13941-2 ska det vid skarvar vara 
minst 400 mm från mantelröret till botten och 
500 mm till schaktets sida för att säkerställa 
att det finns tillräckligt med utrymme för att 
svetsa och montera mantelskarvar. 

Avstånd till stöd vid förmonterade skarvar: 
L = Lcasing joint + 300 mm.

Ett enkelt och snabbt sätt att montera rören 
är att ansluta flera rör vid sidan av schaktet. 

Stötta rören med hjälp av ströer, tillverkade 
av av fyrkantigt timmer t. ex, 100 x 100 mm, 
med lämpligt avstånd mellan dem. 

Ströer ska även användas om flera rörlängder 
monteras längs med schaktkanten.

Detta kan uppnås genom:
- Anpassning av schaktprofilen 
- Stegvis fyllning 
- Stöd med frigolitblock 

Vid montage av parallellavgreningar kan jus-
teringen oftast ske genom att den parallella 
rördragningen justeras. 
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1.1.10

Generellt

Återfyllnad

Grävning, montage och återfyllnad av schakt

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

Fyll schaktets botten med friktionssand enligt 
ovanstående. Jämna ut och komprimera 
sanden. 

Ta bort alla ströer efter att rören monter-
ats och täck med lager på max 300 mm. 
Komprimera varje enskilt lager för sig. Lägg 
på varningstejp/ nät minst 100 mm över 
rören. 

Gör en sista återfyllnad och kompression 
med valfritt stenfritt material. 

Sanden runt rören är viktig av flera skäl. 
Den  skyddar inte bara rören utan ser till att 
friktionen mellan mantelrören och sanden 
som begränsar rörens expansion uppnås. 
Den expansionen är en förutsättning i mon-
tageföreskrifterna. 

Nedsänkning i 
schakt
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När en rörlängd har svetsats samman, try-
cktestats och skarvarna är monterade och 
isolerade ska den sänkas ned i schaktet med 
hjälp av breda stroppar och en kran. Antalet 
stroppar och kranar som behövs beror på 
längden och dimensionen på rörlängden, se 
tabellen nedan.

Stålrör 
ø utv. mm

Max. avstånd 
mellan stroppar, 

m

Minsta bredd 
på stroppar,

mm

26.9 6 100

33.7 6 100

42.4 6 100

48.3 8 100

60.3 8 100

76.1 8 100

88.9 12 100

114.3 12 100

139.7 16 100

168.3 16 100

219.1 18 150

273.0 18 150

323.9 18 150

355.6 18 200

406.4 18 200

508.0 25 300

610.0 25 300

Max avstånd mellan stroppar och minsta 
bredd för serie 1, 2 och 3.
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1.1.11

Generellt

Ta bort skum 
från eventuella 
larmtrådar

Om rör med integrerade koppartrådar för 
övervakningsystemet ska skäras och anpas-
sas är det viktigt att inte dessa trådar belas-
tas under avlägsnandet av skumisoleringen. 
Ta bort skummet runt trådarna och kapa 
dem. 
Dra sedan försiktigt den lösa skumisoleringen 
från trådändarna. 

Skärning och 
anpassning av 
rör

Skärning och anpassning av rör

220
90˚ 90˚

440

När rör ska kapas eller anpassas måste delar 
av manteln och PUR-skumsisoleringen tas 
bort från stålröret.
Det är viktigt att det kala stålrörets ände är 
noggrant rengjort och fritt från skumrester. 

Se även gällande montageinstruktioner för 
mantelskarven ifråga.

Skärning av man-
tel 

Ta bort mantel

440

Skär mantelröret hela vägen runt med en såg, 
inte en vinkelslip (utom vid de tillfällen som 
kommer nämnas senare i texten). 
Var uppmärksam på eventuella larmtrådar. 
Fogsvans och sticksåg är föredra.
Används cirkelsåg med försiktighet.
I kalla perioder/ områden förvärm manteln till  
20-30°C (ljummen) med en mjuk gasflamma 
innan manteln skärs.
Observera att det tar relativt lång tid för vär-
men att tränga igenom plastmaterial, men 
den får inte heller övervärmas, särskilt inte på 
ställen som senare ska plastsvetsas.  
Använd tält och värmepistol om stora dimen-
sioner och grövre godstjocklekar ska förvär-
mas. Se även kapitel Vinterförutsättningar, 
avsnitt1.5.

Ta bort mantelröret genom ett diagonalt snitt. 

Skada inte resten av mantelröret, då det kan 
uppstå en brottanvisning som kan leda till 
sprickbildning i mantelrörsändarna.
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1.1.12

Generellt

Användning av 
vinkelslip

Skära raka rör

Skära bågrör

Skärning och anpassning av rör

En vinkelslip ska inte användas i något annat 
syfte än att kapa raka preisolerade rör, som 
sedan ska förberedas med avisolerade stål-
rörsändar för skarvning. 
En vinkelslip som används skapar höga tem-
peraturer i snittet och bränner igenom poly-
etenmaterialet. Detta skapar pärlor och gör 
snittområdet skört och risken för brott- och 
sprickbildning ökar. 

Lägg två rundgående snitt med sticksågen 
som illustrationen på sida 1.1.11 och ta bort 
mantelröret och skumisoleringen. 

Skär stålröret och förbered ändarna för 
svetsning. 

När bågrör ska skäras, börja med ett av-
lastande rundgående snitt mitt i skärningen 
för att avlasta mantelröret.

I kalla perioder/ områden förvärms mantelrör 
enligt tidigare beskrivning.

Gör sedan två vanliga rungdående snitt och 
följ sedan samma anvisningar som för raka 
rör. 
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1.1.13

Generellt

Avlägsna skum

Svetsning

Skärning och anpassning av rör

440 mm
440 mm

Avlägsna noggrannt eventuella skumrester 
och den hårda PUR-hinnan från stålrörets 
yta. Använd en skrapa. 
Skrapa ståldimensioner ≤ ø 139.7 mm  
längs med röret och dimensioner > ø 139.7 
mm tvärs över röret.
Rengör hela rörets omkrets och ta bort even-
tuella etiketter från mantelröret där skarvarna 
ska monteras.

Svetsare måste se till att de nödvändiga för-
siktighetsåtgärderna har vidtagits för att säk-
erstäla korrekta arbetsförhållanden för den 
aktuella svetsningen.

Om härdat PUR-skum hettas upp till tem-
peraturer > 150°C, kommer isocyanat-ångor 
att frigöras.

Det är därför mycket viktigt att rören är nog-
grant rengjorda, enligt beskrivningen ovan.

Avlägsna även eventuella skumrester från 
marken under svetsområdet så att de inte 
blir upphettade eller brända. 

Om rengöringen och svetsningen utförs kor-
rekt kommer isocyantautsläppet att vara 
mycket lägre än den tillåtna hygieniska 
gränsvärdet. 

Om rören svetsas under ogynsamma förhål-
landen, t. ex. kort avstånd mellan svets och  
rörisolering ska skumytan skyddas med fuk-
tiga trasor osv.
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1.1.14

Generellt

Vinter- 
förutsättningar

Hantering

Skärning och 
anpassning

Vinterförutsättningar

Vid manteltemperaturer under +10° C ska det vid

· hantering 
· skärning och anpassning 
· borttagning av skumisolering 
· bockning

tas hänsyn till de specifika förhållningsreglerna som finns beskrivna i det här avsnittet för 
arbete med preisolerade rör. Detta är ett tillägg till manualens övriga upplysningar. 

Skälet: 
Allt plastmaterial blir styvare och mer känligt för felbehandling vid låga temperaturer. Inre spän-
ningar har byggts in i mantelröret under skumningsprocessen och hantering och montage 
påverkar detta. 

Obs! Även om solen skiner ska dessa instruktioner följas när jobb utförs i kalla perioder/ 
områden. Ett fruset rör kommer inte värmas upp till sommarförhållanden bara för att tempera-
turen ute plötsligt stiger. 

Förvärmningsreglerna för utomhustemperaturer under +10°C gäller för skumning och använd-
ning av mastik osv. 

Se även generella förberedelser, avsnitt 5.1.

Undvika att utsätta mantelröret för extrem 
påverkan, t.ex. slag, stötar, stora böjnin-
gar och starka tryckkrafter i kalla perioder/ 
områden.

Innan mantelröret skärs ska det värmas med 
en mjuk gaslåga så att det är frostfritt.

Observera att det tar relativt lång tid för vär-
men att tränga igenom plastmaterial, men 
den får inte heller övervärmas, särskilt inte på 
ställen som senare ska plastsvetsas.  
Använd tält och värmepistol om stora dimen-
sioner och grövre godstjocklekar ska förvär-
mas. 

Absolut  
lägsta 
temperatur

Enligt EN 13941-2 är det inte tillåtet att arbeta med preisolerade rör och komponenter vid 
utomhustemperaturer under -15°C.

+10°C
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1.1.15

Generellt

Vid låga temperatur är det särskilt viktigt 
att skarpa hack undviks, t. ex. när ett rund-
gående snitt skärs.

Neutralisera alltid eventuella hack innan en 
skarv monteras. 

Skära bågrör

Skära för sadel 
T-joint

Vinterförutsättningar

Samma regler som för raka rör gäller, men 
här är det viktigt att börja med ett rund-
gående snitt mitt i skärningen för att avlasta 
manteln.

Innan skärning, förvärm manteln med en 
mjuk gasflamma så att den blir ljummen, lika 
som för raka och bockade rör.
Följ sedan de andra instruktionerna katalo-
gen.

Gör sedan två vanliga rundgående snitt.

+10°C

Skärning och 
anpassning,  
fortsättning
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1.1.16

Generellt

Förvara och 
använda påsskum

Vinterförutsättningar

8113
2x13
23.96

5

Se Hantering & Montage, avsnitt 7.

Böja 
FlexPipes

Vid temperaturer under 10°C ska mantelröre 
värmas så att den är ljummen.

Böj röret sakta och mjukt, inte ryckigt.
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2.0.1

Bågar

Introduktion

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet innehåller regler för montage och hantering av bågar på arbetsplatsen; både 
de som bockas på plats och de som kommer förbockade från fabriken.

2.1.1 Montage av bågrör
2.2.1 Utnyttjande av elastisk radie



LOGSTOR A/S · www.logstor.com  Hantering & Montage · 2019.02

2.1.1

Bågar

Bågrör

Montage-
instruktioner,
Larmtrådarnas 
placering

Information på 
etiketten på 
bågröret

Montage av bågrör

Preisolerade rör i dimensionerna ø 76.1-609.6 mm levereras bockade enligt projektspecifika-
tionerna från vår produktionsanläggning.

Vid beställning anges den önskade vinkelavvikelsen per 12/16 m från schaktets centrumlinje. 

I vissa fall krävs fler bågrör för att få en önskade vinkeln. Detta framgår av rörritningen.

Projekteringsradien framgår av etiketten på 
röret. 

 

 

På etiketten framgår hur röret är bockat i 
förhållande till larmtrådarna. 
   upp 
   ned 
   vänster 
   höger
Riktningen definieras utifrån rörets placering, 
där förtennade trådar alltid är till höger och 
bara koppartrådar till vänster. 

Detta refererar till symbolerna på övervakn-
ingsdiagrammet; heldragna respektive prick-
ade linjer.
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2.1.2

Bågar
Montage av bågrör

Markering av 
bågrör

tp

tp

A

A

Sp

För att säkra att rörsystemets schaktning är 
korrekt projekterat kan skärningspunkten för 
bågrörens tangenter markeras på respektive 
planritning och mark. 

I praktiken innebär detta att mantelskarvarna 
placeras på punkten tp i planritningen.

Avståndet A från tangenternas skärning-
spunkt sp till tangentpunkt tp är markerad för 
att skarvarna ska placeras korrekt.  
 
Avståndet A beräknas enligt följande formel:

där 
Rp: Projekteringsradie 
Vp: Projekterings-/böjvinkel

Fram- och returröret är oftast bockade i 
samma vinkel, då avvikelsen för mindre 
dimensioner i praktiken inte har någon 
betydelse för montaget.  

R    p=
2    
Vp    A    · tan    ( (

F
tp

F
2

I samband med större dimensioner och vin-
klar kan det vara lämpligt att märka ut de 
förskjutna ändarna på fram- och returröret så 
att rörkurvorna har samma svtånd till varan-
dra genom kurvan.

Förskjutningsmåtten (F) bestäms som:

där 
D: Mantelrörsdiameter 
A: Avstånd mellan mantelrör 
Vp: Projekterings/böjvinkel

F    = (D + A) · Vp    
115    
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2.1.3

Bågar

Exempel på just-
ering

Montage av bågrör

Schakt grävd med en vinkel på 32°.
Beställt bågrör ø 168.3 högerbåge 36°
Elastisk vinkel för ø 168.3 = 7° - som bågar-
na kan justeras eller böjas ytterligare.
Bågrören svetsas samman med raka rör på 
båda sidorna. 

Glöm inte förskjutningsmåttet i varje ände av 
böjen (beräknad efter 32°).

Under montaget tar bågarna upp de 4° som 
skiljer sig från levereras till faktisk vinkel.  
Rp :  Projekteringsradie i meter till schaktet 

centrumlinje.
v°p: Projekteringsvinkel.
Kontakta LOGSTOR om skillnaden är större 
än de omgivande elastiska vinklarna.

V˚p

Rp

Justering
"Elastiska bågar"

Om schaktets radie och radien på de  
levererade bågrören skiljer sig, kan en  
justering göras enligt tabellen för elastisk 
radie/ vinkel. 

d
mm

Vinkel över 12 m 
° 

Vinkel över 16 m 
° 

76.1 18 24

88.9 15 21

114.3 12 16

139.7 9.8 13

168.3 8.2 11

219.1 6.3 8.4

273.0 5.0 6.7

323.9 4.2 5.7

355.6 3.9 5.2

406.4 3.4 4.5

457.0 3.0 4.0

508.0 2.7 3.6

610.0 2.3 3.0
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2.1.4

Bågar

Återfyllnad med  
värmeför- 
spänning

Vid montage av bågrör återfylls schaktet och den omgivande sanden komprimeras på samma 
sätt som för raka rörlängder.

Om bågrör används i rörsträckor som kräver värmeförspänning, t. ex. i öppna schakt ska det 
säkras för att rören inte böjs ut eller avviker i bågarna. 

1.  Halv återfyllnad av schakt 
- raka rörsträckor 
- inga vertikala ändringar

2.  Sporadisk återfyllnad 
- raka rörsträckor 
- vertikala ändringar

3.  Kontroll i bågen
 - Frigolitblock eller luftkuddar
 -  Sandsäckar. Alternativt fylls bågens 
utsida till hälften med sand.

Montage av bågrör
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2.2.1

Bågar

Användning

Utnyttja den elastisk radien 

R

p

Vid nedläggning i vägkurvor med stor krökn-
ingsradie kan rören monteras som elastiska 
bågar enligt värdena i tabellen (max böjspän-
ning = 210 N/mm2).

Rmin tillåten är 500 x stålrörsdimensionens ytter-
diameter.

Rören svetsas samman till en rak sektion och 
läggs sedan ned i ett böjt schakt. 

OBS! Den naturliga elasticiteten kan även 
användas för små justeringar rörsystem, t. 
ex. bågrör.  

d
Minsta  
tillåtna  
radie

Vinkel över 
12 m 

Vinkel över 
16 m 

mm m ° ° 

26.9 13.5 51

33.7 16.9 41

42.4 21.2 32

48.3 24.2 28

60.3 30.2 23

76.1 38.1 18

88.9 44.5 15

114.3 57.2 12 16

139.7 69.9 9.8 13

168.3 84.2 8.2 11

219.1 110 6.3 8.4

273.0 137 5.0 6.7

323.9 162 4.2 5.7

355.6 178 3.9 5.2

406.4 203 3.4 4.5

457.0 229 3.0 4.0

508.0 254 2.7 3.6

610.0 305 2.3 3.0

Vinkelförskjutningar beräknas genom:

𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
180 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜋𝜋𝜋𝜋

 

Där:
V = Vinkelförskjutning°
L = Längd i mm
R = Faktisk radie i mm
p = 3.14

Båghöjden för en given kurva beräknas 
genom:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝑣𝑣𝑣𝑣2� 

Där:
P = Båghöjd
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3.0.0.1

Introduktion

Innehåll

E-Compar
Översikt

Detta avsnitt innehåller riktlinjer och förutsättningar för montage av expansionselement enligt 
nedläggningsmetod III, E-systemet.

Montage av E-Compar, generellt  3.1
Montage av E-Compar i E 70-systemet  3.2
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3.1.0.1

Krav på  
muffstället

Verktyg

E-Compar
Montage av E-Compar

Platsförhållanden, se avsnitt 1.2 schaktning, nedläggning.
Förberedelse innan muffmontage se avsnitt 5.1

Användning E-Compen används som engångskompensator i E-systemet, som är en metod för expan-
sionsupptagning. (För läggningsmetod III, se projekteringsmanual).

Spännverktyg  Sammanpressning 
av E-Compen

Använd följande verktyg för att installera E-Compar:

Verktyg Används till    Bild

Provtryckningsutrustning Täthetsprovning
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3.1.0.2

E-mått

E-Compar
Montage av E-Compar

e

e

ø42,4 - 139,7mm

E EE

R

e

e

ø168,3 - 610mm

E-måttet är så att säga det gap som behövs 
för att E-Compen skall kunna ta upp den 
kommande expansionen. 

För att bestämma e-måttet i mm måste man 
veta:
1.  td, som är anläggningens normala drifts-

temperatur
2.  tm, som är montagetemperaturen, d.v.s. 

omgivningens temperatur, då E-Compen 
svetsas in

3.  R är längden i m på den aktuella rör-
sträcka, som E-Compen skall betjäna

Dessa faktorer sätts in i formlen
e mm = (td - tm) x R x 0,0062

där 0,0062 är en konstant, som tar hänsyn till 
bl.a. friktion, tillåtna spänningar, säkerhetsfak-
tor osv.

Exempel på beräkning av e-mått:
Driftstemperatur: 110°C
Montagetemperatur: 20°C
Rörlängd R: 144 m
e = (110 - 20) x 144 x 0,0062 = 80 mm.

Beräkning av  
e-mått för  
standard  
E-systemet

E-Compen är en engångskomponent, som ställs in för att ta upp förstagångsrörelsen av en 
bestämd rörsträcka, R, när värmen släpps på anläggningen.
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3.1.0.3 

E-Compar
Montage av E-Compar

Inställning av  
E-Compen

Ex på etikett  
E-Comp

e

e

td-tm (°C)

R (m)

140

120

100

80

60

40

20

0 20 40 60 80 100 120

160

180

140

120

100

80

60

40

20

e-max

Part No. 0006 0219 032 000  ø219,1

(mm)

e

E
1

E2R1
R

2

R e

No

90

144

144 80

2

(144)

a

b

P max
bar

0,5-9 3x45 3

15 3x45 4

24 3x55 5

37,5 3x80 5

L min
mm

P max
bar

LOGSTOR pat.

0,5-9 20 5 3x45 3 110

15 20 5 3x55 3 110

24 20 5 3x85 3 110

37,5 20 5 3x125 3 110

B min
mm

t
mm

L min
mm

a min
mm

R
mm

a min
mm

84218

t

a

R
B

L
a

c

d

e

Pressa ihop E-Compen med hjälp av spänn-
verktyget.
Märk ut e-måttet från stoppmarkeringen och 
pressa ihop muffen till denna.
Avstånden mellan de två rörändarna inne i 
E-Compen är då precis den samma.

a.  Bestämning av e-mått utifrån 
projektförutsättningar

b. Referens til projektritning
c. Förinställning
d. Fixering med häftsvetsningar
e. Fixering med låshakar

Håll fast det inställda måttet med hjälp av häft-
svetsningar eller låshakar.
Detta ger muffen mekanisk styrka under instal-
lationen och provtryckningen av rörledningen.
Häftsvetsningarnas eller låshakarnas antal och 
svetsens längd är angivet på en etikett på 
E-Compen.
Svetsen skall följa det a-mått, som är angivet 
på etiketten. 
Då häftningarna senare skall avlägsnas, 
rekommenderas låshakar, då ev grader från 
svetsningen kan ge problem vid samman-
pressningen.

Fixering av 
E-Compen
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3.1.0.4

E-Compar
Montage av E-Compar

Plastfolie

E E E

Lägg polyetylenfolie över rören på den del av 
rörsträckan som betjänas av E-Compar, och 
tryck in den ordentligt under mantelröret på 
bägge sidor omedelbart innan de täcks med 
sand eller grus.

Plastfolie mellan gjutna eller tänkta fixpunkter 
säkrar en likartad friktion och spännings-
utjämning i stålröret.

Insvetsning av  
E-Compen

Svetsa in E-Compen på rörsträckan som ett 
vanligt rörstycke på schaktkanten, på ströer 
eller i schaktet.
E-Compen får inte utsättas för böjningspå-
verkan under hanteringen.
Den skall alltid svetsas in mellan 2 raka rör-
längder utan riktningsändringar.
Alla svetsningar skall utföras till minst svets-
betyg 3.
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3.1.0.5

E-Compar
Montage av E-Compar

Foliebredd Bredden på folien som rullas ut längs med 
röret varierar beroende på mantelrörsdiame-
tern.

Mantelrör 
ø utv. mm

Bredd 
mm

110-160 500

200-315 1000

355-450 1500

500-630 2000

710-780 2500

Klargörning till 
sammanpressning 
och svetsning

a

Avlägsna häftsvetsarna eller låshakarna på 
E-Comparna med en vinkelslip.
Alla svetsgrader skall avlägsnas, så korrekt 
sammanpressning av E-Compen kan ske 
obehindrat, när värme sätts på rören.
När detta sker pressas E-Comparna iihop.

OBS ! : Av praktiska skäl förinställs fram- och 
returmuffarna lika, d.v.s. att det skall monte-
ras en tillräcklig stor rundgång för att säkra 
lika temperatur i hela systemet.

Svetsa den sammanpressade E-Compen 
med gas- eller el-svetsning.

Täthetsprovning Avlägsna skruven i E-Compen.

Gör täthetsprovning med hjälp av den över-
gångsstuds, som finns i provtryckningsut-
rustning.

Skruva i skruven igen och försegla den med 
en svets.

E-systemet är nu etablerat och vattentätt. 
Framtida temperaturändringar i systemet 
kommer att tas upp som tillåtna tryck- och 
drag spänningar.

 Stålrör, ø utv. mm a-mått, mm
 42.4-88.9 3
 114.3-139.7 4
 168.3-219.1 5
 273-323.9 6
 355.6 8
 406.4-559 9
 610 10
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3.1.0.6

E-Compar
Montage av E-Compar

Isolering Isolera skarven på normalt sätt.

Generellt används längre muffar vid isolering 
av skarvar med E-Compar.
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3.2.0.1

E-Compar
Montage av E-Compar vid E 70-systemet

Användning E 70-systemet används när man endast kan uppnå en förvärmningstemperatur på 70° C  
(ex. sommardrift).

Beräkning av  
e-mått för E 70-
systemet

E-mått

E-Compen är en engångskomponent, som ställs in för att ta upp förstagångsrörelsen på en 
bestämd rörsträcka, R, när värmen släpps på anläggningen.

e

e

ø42,4 - 139,7mm

E EE

R

e

e

ø168,3 - 610mm

E-måttet är så att säga det gap som behövs 
för att E-Compen skall kunna ta upp den 
kommande expansionen.

R är rörlängden i m av den aktuella rörsträck-
an, som E-Compen skall betjäna.
Den används i följande formel:
e (mm) = 0,43 x R (m)

Exempel på beräkning av e-mått:
Rörlängd R : 132 m
e = 0,43 x 132 = 56 mm

Övrigt montage Övrigt montage i E 70-systemet sker som för E-Compar generellt. Se föregående sidor.





Hantering & Montage · 2019.02 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

4.1.1

Expansion och fixering

Introduktion

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet beskriver de förutsättningar som måste finnas/ uppfylllas när preisoleradre 
rörsystem kräver expansionsmöjligheter eller fixeringar.  

4.1.2 Etablera expansionszoner med sand
4.1.5 Etablera expansionszoner med skumkuddar
4.1.7 Montage av prefabricerad fixering
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4.1.2

Expansion och fixering

Användning

Sandkuddar

Etablera expansionszoner med sand

Max L60

2

60/2L

A
1A

0,1-0,2
N/mm2

K+

10 cm

10 cm

10 cm E 10 cm

K

Pa

Pmax.

I ett faströrsystem förekommer rörelser mellan 
sanden och yttermanteln. 

Rörelsen kan tas upp i en sandkudde vid 
böjar eller avgreningar. 

Sandkuddar används där det framgår av  
projektritningen.

För att minska påverkan på röret ska sand-
kudden mellan röret och schaktväggen vara 
tillräckligt tjock, d.v.s ett normaltbrett schakt  
(K) utvidgas i expansionszonen till extra 
schaktbredd (K+).
Måtten i de följande tabellerna är nominella 
bredder som inte tar hänsyn till sluttande väg-
gar. 

Sandkudden fungerar spänningavlastande då 
rören är så pass starka i sig själva för att göra 
sig tillräckligt med plats i sandkudden.

Sandlagrets kompression (P) runt rören i 
sandkuddarna får inte överstiga följande 
värden:
·  Standard proctor max. 98 vid graderingstal 

< 4
·  Standard proctor max. 94 vid graderingstal  

< 8
·  Graderingstal = 

kornstorlek där 60% passerar:  
kornstorlek där 10% passerar

·  Materialet ska vara lerfri sand med en korn-
storlek på 0-8 mm (max. 15% 8-20 mm kan 
tillåtas).

Över denna zonen ska det komprimeras efter 
behov (Pa).

Sandkuddens tjocklek beror på montagedju-
pet, som framgår av projektritningen. 
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4.1.3

Expansion och fixering

Sandkuddar till 
montagemetod I

Avgreningar

Etablera expansionszoner med sand

E

C

D D
Sandkuddens tjocklek och längd framgår av 
tabellen. 

I samband med större dimensioner och mon-
tagedjupt ska särskilda åtgärder vidtas. 

B

L min. B

Tjockleken och längden på sandkudden “L” 
ska vara enligt dimensionen på huvudröret. 

Tjockleken och längden på sandkudden “B” 
ska vara enligt dimensionen på avgrening-
sröret. 

 Sandlagrets tjocklek Längd

Mediarör 
Dimension 
ø utv. mm

Mantelrör/ 
vägg

D mm

Mellan 
mantel- 
rören 
E mm

Expansions-
zon

C mm

26.9 100 150 0.8

33.7 100 150 0.8

42.4 100 150 1.0

48.3 100 150 1.0

60.3 150 150 1.2

76.1 150 150 1.3

88.9 200 150 1.5

114.3 200 150 1.8

139.7 250 150 2.0

168.3 250 150 2.2

219.1 300 150 2.7

273.0 400 200 3.1

323.9 450 250 3.5

355.6 500 250 3.6

406.4 500 250 4.3

457.0 550 300 4.7

508.0 600 300 5.0

610.0 800 400 6.0



LOGSTOR A/S · www.logstor.com  Hantering & Montage · 2019.02

4.1.4

Expansion och fixering

Sandkuddar till 
montagemetod  
II, III, IV

Avgreningar

Etablera expansionszoner med sand

E

C

B DSandkuddens tjocklek och längd framgår av 
tabellen. 

I samband med större dimensioner och mon-
tagedjup ska särskilda åtgärder vidtas. 

B

L min. B

Tjockleken och längden på sandkudden “L” 
ska vara enligt dimensionen på huvudröret. 

Tjockleken och längden på sandkudden “B” 
ska vara enligt dimensionen på avgrening-
sröret. 

Sandlagrets tjocklek Längd

Mediarör 
Dim. 
ø utv. 
mm

Mantel- 
rör/ 

vägg 
D mm

B 
mm

Mellan 
mantel- 
rören 
E mm

Expansions- 
 zon

C mm

26.9 150 100 150 0.8

33.7 150 100 150 0.8

42.4 150 100 150 1.0

48.3 150 100 150 1.0

60.3 200 150 150 1.2

76.1 200 150 150 1.3

88.9 250 150 150 1.5

114.3 300 150 150 1.8

139.7 350 200 200 2.0

168.3 350 200 200 2.2

219.1 450 250 250 2.7

273.0 550 300 300 3.1

323.9 600 350 350 3.5

355.6 650 400 350 3.6

406.4 700 400 400 4.3

457.0 800 450 450 4.7

508.0 850 500 500 5.0

610.0 1050 650 600 6.0
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4.1.5

Expansion och fixering

Användning

Skumkuddens 
mått

Montage av 
skumkuddar

Etablera expansionszoner med skumkuddar

Skumkuddar kan användas för att ta upp 
expansionsrörelser där den första rörelsen 
inte överstiger följande intervaller: 

 -   5 < DL ≤ 28 mm (1 lager = 40 mm)
 - 28 < DL ≤ 56 mm (2 lager = 80 mm)
 - 56 < DL ≤ 84 mm (3 lager = 120 mm)

Montera skumkuddar enligt projekritningen 
på ena sidan eller båda sidorna av mantel-
röret. 

Vid mindre dimensioner kan glasfibertejp 
användas för att hålla fast kuddarna.

Vid större dimensioner och flera lager rekom-
menderas att kuddarna sveps in med geo-
textil etc. 

Detta förhindrar att sand kommer in mellan 
skumkudden och mantelröret när schaktet 
återfylls.

Skumkudden levereras i en och samma stor-
lek som sedan justeras till den faktiska man-
teldimensionen.

Faktiska mått på 
skumkudden

Manteldimensionen bestämmer höjden på 
skumkudden, vilket i sin tur bestämmer anta-
let skumkuddar.

D
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4.1.6

Expansion och fixering

Avgrening

Placering och 
antal skumkuddar

Etablera expansionszoner med skumkuddar

E

C

D DNär skumkuddar används ska schaktdimen-
sionen ökas för att rörelserna från röret ska 
kunna tas upp. 
C = 1, 2 eller 3 m
D =  Total kuddtjocklek: 40, 80 eller 120 mm 

+200 mm
E =  150/250 mm enligt kapitel 1.2 

Schaktning

Av projektritningen framgår placeringen och 
antalet skumkuddar som ska användas i 
expansionszonen.

Antalet skumkuddar är markerade med linjer 
vid böjar och avgreningar. 

Ifall det inte finns någon projektritning, se 
antalet i Projekteringsmanualen eller kontakta 
LOGSTOR.
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4.1.7

Expansion och fixering

Användning

Prefabricerad fix-
ering, mått

Montage av prefabricerad fixering

Prefabricerade fixeringar byggs in för att 
förankra rörledningen för expansionsupptag-
ning av de expansionsrörelser som uppstår i 
samband med tryck- och temperaturpåver-
kan i rörsystemet, om projekteringen kräver 
detta.

220 mm

A

L/2

L

Stålrör
ø utv.
mm

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Mantel
ø mm

L
mm

A
mm

Mantel
ø mm

L
mm

A
mm

Mantel
ø mm

L
mm

A
mm

26.9 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 160

33.7 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 165

42.4 110 2000 170 125 2000 180 140 2000 190

48.3 110 2000 170 125 2000 180 140 2000 190

60.3 125 2000 200 140 2000 200 160 2000 220

76.1 140 2000 220 160 2000 225 180 2000 250

88.9 160 2000 235 180 2000 260 200 2000 275

114.3 200 2000 300 225 2000 310 250 2000 340

139.7 225 2000 320 250 2000 350 280 2000 370

168.3 250 2000 370 280 2000 390 315 2000 425

219.1 315 2000 450 355 2000 480 400 2000 525

273.0 400 2500 550 450 2500 590 500 2500 630

323.9 450 2500 600 500 2500 650 560 2500 710

355.6 500 2500 650 560 2500 710 630 2500 780

406.4 560 2500 730 630 2500 800 710 2500 880

457.0 630 3000 800 710 3000 880 800 3000 980

508.0 710 3000 880 800 3000 980 900 3000 1100

610.0 800 3000 1000 900 3000 1100 - - -
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4.1.8

Expansion och fixering

Montage

Betong- 
fundament

Montage av prefabricerad fixering

B

A

C
B

A

Ur tabellen nedan framgår de dimensioner 
som krävs för betongfundamentet, baserat 
på följande förhållanden: 

Tryckhållfasthet i marken: 150 kN/m2

Förstärkning:  Tentor B 500
  Re = 500 MPa
Betongkvalitet: Tryckhållfasthet = 25 MN/m2

Belastning: Betongsfundamentet belas-
tas endast på ena sidan.  

Betongfundament för större rördimensioner 
blir ofta mycket stora. 
Kontakta LOGSTOR för alternativa lösningar.

Följande information kan användas som väg-
ledning. 

Ett betongfundament gjuts på fast mark  och 
återfyllnaden runt detta kompirmera.

Om marken inte släpper igenom vatten ska 
dränering tillhandahållas för att undvika att 
schaktet vid fixeringen dämns upp. 

Betongfundamentet ska härdas och återfyllas 
innan systemet värms upp.

Min.
C
2

C
Min.

C
2

Det åligger projekteringsansvarig att beräkna storleken på betongfundamentet baserat på den 
faktiska förhållandena.

Stålrör  
ø utv mm

A B C Armeringsjärn

m m m antal Ø mm 

26.9 / 33.7 0.45 0.8 0.75 4 8

42.4 / 48.3 0.50 1.0 0.75 6 8

60.3 0.60 1.2 0.75 6 8

76.1 0.80 1.1 0.75 4 12

88.9 0.80 1.5 0.75 4 12

114.3 0.80 2.1 0.75 4 12

139.7 1.00 2.1 0.75 4 12

168.3 1.10 2.5 0.75 6 12

219.1 1.30 3.2 0.85 6 12

273.0 1.50 3.8 1.10 6 16

323.9 1.70 4.5 1.30 4 20

355.6 1.80 4.7 1.20 4 20

406.3 2.00 5.4 1.40 6 20

457.0 2.10 5.8 1.50 6 20

508.0 2.30 5.9 1.60 8 20

610.0 2.60 7.1 1.90 8 20
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4.1.9

Expansion och fixering

Utrymme för 
skarvmontage

Montage av prefabricerad fixering

min
300

Om fundamentet gjuts innan skarvmontaget 
ska det säkras för att det finns tillräckligt med 
utrymme för svetsverktyg eller överlapp på 
krympskarvar.  

Rekommenderat minimum = 300 mm.

Vid manteldimensioner över ≥ ø 450 mm kan 
skarvmontaget vara nödvändigt att göra innan 
gjutningen. 

Rören ska stöttas upp på sandkuddar eller 
skumkuddar. 
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5.0.1

Montage av mantelskarvar, böjar och avgreningar

Introduktion

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av de grundläggande förberedelser som ska göras i 
samband med varje skarvmontage.
Specifika anvisningar för de olika skarvtyperna finns beskrivna under montageinstruktionerna 
för skarvtypen. 

5.1 Förberedelser för skarvmontage
5.2 Montage av skarvar
5.4 Montage av avgreningar
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5.1.1

Montage av mantelskarvar, böjar och avgreningar

Förberedelser för 
skarvmontage

Utrymme för 
montage

Rena ytor

Fuktiga skarv-
områden

Blött skum

Förberedelser för skarvmontage

Efter att rören svetsats samman finns ett antal villkor som ska uppfyllas för att garantera ett 
korrekt montage av skarven.

. .

.. ..
.. .

. . .
.. . . . .

. .....

.
.
.

..
.
. ..

..
. .

.
. . .

...
. . . ..

.
.

.

.
. .

.
.

.
.

.

.
..

. .
...

. . ..... .
.

..
. ... .

...
.

.
...

L

1. Stötta rören eller gräv ut skarvstället

2.  Placera frigolitblock minst 400 mm från 
mantelrörets ände eller gräv ut  i mots-
varande utsträckning. 
Vid förmonterade skarvar: 
L = LMantelskarv + 300 mm 
 
Tillräcklig yta är en förutsättning för att 
montaget ska bli korrekt och riktigt. 
Se avsnitt 1.2 gällande schaktdimensioner.

3.  Alla ytor i skarvområddet ska vara rena 
och torra. Renör dem efteråt med sprit.  

Vid temperaturer < +10°C ska ytan förvär-
mas till ljummen. Slipa runt mantelröret från 
båda ändarna och inåt, tills att ytan blivit 
matt. Använd den smärgelduk som föreskriv-
its i montageinstruktionen för de enskilda 
skarvarna. 
Rena och torra ytor är en förutsättning för en 
bra tätning och vidhäftning i skarvmontaget.

4.  Täck skarvomårdet vid fuktigt och regnigt 
väder. 

5.  Torka rörändarna torra och ta bort fukt 
med en mjuk propangasflamma. 

6.  Ta bort eventuellt blött och smutsigt PUR-
skum från rörändarna med en kniv om 
rören t. ex. översvämmats. 
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5.1.2

Montage av mantelskarvar, böjar och avgreningar

Skarvförpackning 7.  Behåll skarvarna i deras originalförpackning tills dess att de ska monteras.

 Alla mantelskarvar ska förvaras stående för att undvika att de blir deformerade. 

  Låt förpackningsfolien vara kvar på manteln så att den senare kan användas som ett skydd 
mot starkt solljus och medan skarven skummas. 

  Förpackningen ser till att skarven är ren och torr. Torka bort eventuell kondens eller värm 
bort det med en mjuk propangasflamma. Ytan ska vara ljummen för att den önskade effek-
ten ska uppnås.  

Förberedelser för skarvmontage

De 5 Gyllene 
Reglerna

1.  Förbered: 
Ha allt material nära till hands när montagearbetet startar.

2.  Rengör: 
Alla ytor ska vara rengjorda.

3.  Aktivera:  
Alla plastytor (mantelrör) aktiveras genom slipning och gasflamma, så att plastoxiderna 
reduceras. 

4.  Montera: 
Alla skarvens delas ska monteras i en enda arbetsmoment, utan avbrott. Skumningen ska 
ske samma dag som skarvmontaget.

5.  Inspektera: 
Täthetsprövning ska göras innan skumning. Kontrollpunkterna från montageinstruktionerna 
ska följas.
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5.2.1

Montage av mantelskarvar

Introduktion Det här avsnittet innehåller instruktioner för montage av raka krympskarvar och böjmuffar. Se 
Weld Joint-manualen för svetsskarvar. 

Innehåll

Overview

Kryssbunden PE krympskarv
5.2.2 SX-WPJoint ø 90-450 mm
5.2.7 SX-WPJoint ø 500-710 mm
5.2.12 BXJoint
5.2.16 BXSJoint

PE krympskarv
5.2.21 B2SJoint
5.2.27 BSJoint

Reparationsskarvar
5.2.33 C2LJoint

Böjmuff
5.2.38 SXB-WPJoint
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5.2.2

Montage av mantelskarvar

Verktyg

SX-WPJoint ø 90-450 mm

Förmontage av 
mantelskarv

1.  Placera krymphylsan med förpackningen 
på, på ena sidan av rören innan mediarören 
svetsas samman.

1.  Sprit, minst 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 - 450 mm

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 - 450 mm

5.  Borrmaskin med en ø 35 mm konisk borr
6.  Utrustning för täthetsprövningt
7. Proppsvetsverktyg
8. Montageverktyg för svetspropp
9. Temperaturmätningsutrustning

1 2 54

6

3

87 9

65°

L1

2
3

2.    Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA 
och TORRA.

 Rengör dem i efterhand med sprit

Rengöring

Användning SX-WPJoint är en sluten krympskarv som  
monteras innan mediarören svetsas sam-
man. Den används för dimensionerna ø 
90-450 mm.

Skumhålen förseglas med svetsproppar.

Påsskum:
 – Storlek, se Påsskumsfoldern.
 – Mer information, se Hantering & Montage 

kapiel 7.
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5.2.3

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 90-450 mm

6.  Centrera krympsvaren över skarvstället.   
Ta bort skydet från mastiken i krympskar-
ven.  
Se till att all folie har avlägsnats.

65°

65°C

Centrera skarven

5.   Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare så att yttemperaturen är minst 65°C.

3.   Avlägsna krympskarvens förpackning.
Kontrollera att skarven är TORR och REN 
invändigt och utvändigt.  
Låt förpackningsfolien vara kvar på man-
teln så att den senare kan användas som 
ett skydd mot starkt solljus och medan 
skarven skummas.

4.    Slipa krympskarvens kontaktytor med 
smärgelduk så att slipmärken syns på 
utsidan av skarvkanten (detta möjliggör en 
okulär besiktning av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm. 

  Undvik att röra vid kontaktytorna.

Aktivering
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5.2.4

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 90-450 mm

10.  Dra tillbaka förpackningen på skarven 
och gör ett hål i folien. Montera en utluft-
ningspropp i ett hål och skumma skarven 
genom det andra hålet. Montera den  
andra utluftningsproppen.

11.    10 minuter efter skumningen kan utluft-
ningsproppen vridas ett halv varv vilket 
kommer underlätta senare när den hetl 
ska avlägsnas.  
Vänta minst 30 min för avgasningen att 
bli klar.  
Ta bort utluftningspropparna.Ta bort 
eventuellt överflödigt skum eller spill.

1

2

30 min.

A B

0,2 bar

Skumning

Krympning

8.  Krymp tills dess att alla expansionsmarke-
ringar har försvunnit och skarvens ändar 
bildar en nästan rak rundgående kant.

 A. Före 
 B. Efter

7.  Krymp skarvens ändar. Undvik att värma 
direkt på manteln.

 Börja att krympa skarven från toppen för  
 att säkerställa att den är centrerad.

  Större dimensioner kan stöttas upp i mitten 
för att underlätta centreringen. 

9.  Vänta tills att skarven har svalnat och är 
ljummen. Täthetspröva med 0.2 bar.

  Okulärt test att skarvändarna är täta görs 
med såpvatten.

Täthetsprövning
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5.2.5

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 90-450 mm

1-2 mm

1

2

Svetspropp 12.  Justera montageverktyget till hålets kant. 

15.  Värm proppsvetsen till 250°C.

16.    Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål.  
Håll ett lätt tryck tills proppens kant börjar 
“pärla” sig.  
Placera nu den motsatta delen av verkty-
get i skumhålet.

13.    Borra propphålet med en koniskt borr, ø 
35 mm:  
Ta bort eventuella rester efter borren.

14.    Rengör hålkanten och mantelytan runt  
hålet med sprit.

   Montera svetsproppen i montageverkty-
get och rengör den med sprit.
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5.2.6

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 90-450 mm

17.   Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför)

  Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills 
dess att svetszonen har svalnat och är 
ljummen, innan montageverktyget avlägs-
nas.   
Det ska bli en synlig kant.

 Upprepa processen för den andra  
 proppen.

Svetspropp, 
fortsättning

18.  Skarven är klar.Färdigställd skarv



Hantering & Montage · 2019.09 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

5.2.7

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 500-710 mm

1 2 54

6

3

87 9

65°

Användning SX-WPJoint är en sluten krympskarv som  
monteras innan mediarören svetsas sam-
man. 

Den används för dimensionernaø 500-710 
mm.

De två skumhålen förseglas med svetsprop-
par.

Koppla ihop larmtrådar, se kapitel 23.3 och 
23.4.

Påsskum: 
- stolek, se Påsskumsfolder 
-  mer information, se Hantering & Montage 

kapiel 7.

Ta bort de lösa delarna på skarven och för-
vara dem i en torr miljö, i väntan på montage. 

1.  Placera krymphylsan med förpackningen 
på, på ena sidan av rören innan mediarören 
svetsas samman.

Förmontage av 
mantelskarv

Verktyg 1.  Sprit, minst 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 36: ø 500 - 710 mm
3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

ø 60 mm: ø 500 - 710 mm
5.  Borrmaskin med en borr ø17,5 och ø 35 

mm konisk borr
6.  Utrustning för täthetsprövningt
7. Proppsvetsverktyg
8. Montageverktyg för svetspropp
9. Temperaturmätningsutrustning
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5.2.8

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 500-710 mm

Rengöring 2.  Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA och 
TORRA. 
Rengör dem i efterhand med sprit.

4.  Slipa krympskarvens och det öppna 
krympsvepets kontaktytor med smärgelduk 
så att slipmärken syns på utsidan av skarv-
kanten (detta möjliggör en okulär besiktning 
av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

 Undvik att röra vid kontaktytorna. 

Aktivering I

3.  Avlägsna krympskarvens förpackning.
Kontrollera att skarven är TORR och REN 
invändigt och utvändigt.  
Låt förpackningsfolien vara kvar på manteln 
så att den senare kan användas som ett 
skydd mot starkt solljus och medan skar-
ven skummas. 
Rengör i efterhand med sprit. 

Markera ut skar-
vens placering

5.  Centrera krympsvaren över skarvstället.   
Markera båda ändarna på skarven på 
mantelröret. .
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5.2.9

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 500-710 mm

100

100

3030

65°

65°C

6.  Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare så att yttemperaturen är minst 65°C.

7.  Linda tätningsbandet runt mantelrören ca. 
30 mm från markeringarna.

8.  Vik skyddsfolien mot mantelröret. Pressa 
samman ändarna på tätningsbandet.

Montage av tät-
ningsband

Krympning 9.    Centrera krympsvaren över skarvstället.
När skarven är på rätt plats, ta bort skydet 
från mastiken. 
Placera två träklossar under skarven i 
klockan 10 och 2-position för att centrera 
skarven innan den krymps. 

10.  Krymp de yttersta 100 mm på krympskar-
ven i båda ändarna. 
Ta bort träklossarna när bakre delen av 
krympzonen är nere på manteln.

Aktivering II
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5.2.10

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 500-710 mm

0,2 bar

1

2

30 min.

11.  Borra två ø 17.5 mm hål - ett i var 
ände på den högsta punkten så nära 
skarvändarna som möjligt.

   Vänta tills att skarven har svalnat och är 
ljummen. Täthetspröva med 0.2 bar.

  Okulärt test att skarvändarna är täta görs 
med såpvatten

Täthetsprövning

12.  Dra tillbaka förpackningen på skarven 
och gör ett hål i folien. Montera en utluft-
ningspropp i ett hål och skumma skarven 
genom det andra hålet. Montera den  
andra utluftningsproppen.

13.  10 minuter efter skumningen kan utluft-
ningsproppen vridas ett halv varv vilket 
kommer underlätta senare när den hetl 
ska avlägsnas.  
Vänta minst 30 min för avgasningen att bli 
klar.  
Ta bort utluftningspropparna.Ta bort even-
tuellt överflödigt skum eller spill.

Skumning

Svetspropp 14.    Justera montageverktyget till hålets kant.

15.    Borra propphålet med en koniskt borr, ø 
35 mm:  
Ta bort eventuella rester efter borren.
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5.2.11

Montage av mantelskarvar
SX-WPJoint ø 500-710 mm

1

1-2 mm

2

Svetspropp, 
fortsättning

17.  Värm proppsvetsen till 250°C.

18.   Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål.  
Håll ett lätt tryck tills proppens kant börjar 
“pärla” sig.  
Placera nu den motsatta delen av verkty-
get i skumhålet.

16.    Rengör hålkanten och mantelytan runt  
hålet med sprit.

   Montera svetsproppen i montageverkty-
get och rengör den med sprit.

19.     Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför)

  Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills 
dess att svetszonen har svalnat och är 
ljummen, innan montageverktyget avlägs-
nas.   
Det ska bli en synlig kant.

 Upprepa processen för den andra  
 proppen.

20.  Skarven är klar..Färdigställd skarv
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5.2.12

Montage av mantelskarvar
BXJoint

Användning BXJoint är en sluten krympskarv som monte-
ras innan mediarören svetsas samman. Den 
används till rör med manteldimensionerna ø 
90-630 mm.

Koppla ihop larmtrådar, se avsnitt 23.3 och 
23.4.

Förmontage av 
krympskarv

1.  Placera krymphylsan med förpackningen 
på ena sidan av rören innan mediarören 
svetsas samman.

2.  Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA och 
TORRA.

Tools 1.  Sprit, min. 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 - 630 mm

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 - 630 mm

5. Såg
6. Temperaturmätningutrustning

5

4

1 2 3

65°

6

Rengöring
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5.2.13

Montage av mantelskarvar
BXJoint

Justera isole-
ringsskålar

4.  Montera isoleringsskålarna tight mellan 
mantelrören, avnänd vidhäftande tejp om 
det behövs. 
Alla ytor måste vara RENA och TORRA.

  Rengör mantelytan med sprit efteråt.

5.  Slipa krympskarvens kontaktytor med 
smärgelduk så att slipmärken syns på ut-
sidan av skarvkanten (detta möjliggör en 
okulär besiktning av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

  Undvik att röra vid kontaktytorna.

6.  Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare tills att yttemperaturen är min. 65°C. 

65°

65°C

3.  Korta av isoleringsskålarna så att de passar 
tight mellan mantelrören.

Aktivering
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5.2.14

Montage av mantelskarvar
BXJoint

Montage av 
krympmatta

10.   Ta bort förpackningen från krymphylsan. 
Kontrollera att hylsan är REN och TORR, 
både på in- och utsidan. 

11.    Centrera krymphylsan på skarvstället.Ta 
bort skyddet från mastiken inuti skarven 
och se till att all folie har avlägsnats.

7.  Centrera krympmattan runt om röret, på 
skarven. Fäst ena sidan av krympmattan i 
”Klockan 10”-position. 

8.  Dra mattan runt röret genom att avlägsna 
det självhäftande pappret så att mattan fä-
ster mot ytan under.

9.  Värm upp hela mattan från mitten ut mot 
sidorna, för att säkerställa att den är tätt 
monterad.

Placera krymp- 
skarven



Hantering & Montage · 2019.09 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

5.2.15

Montage av mantelskarvar

A B

BXJoint

12.  Krymp skarven från mitten till ena änden, 
och sedan från mitten till andra änden. 
Undvik att värma direkt på manteln.

13.  Krymp tills dess att alla expansionsmarke-
ringar har försvunnit och skarvens ändar 
bildar en nästan rak rundgående kant.

A. Före 
B. Efter

14. Skarven är klar. 

Krympning

Färdigställd skarv
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5.2.16

Montage av mantelskarvar

Användning BXSJoint är en sluten krympskarv som mon-
teras innan mediarören svetsas samman. 

Den används till rör med manteldimensio-
nerna ø 90-630 mm.

Koppla ihop larmtrådar, se avsnitt 23.3 och 
23.4.

Påsskum:
- storlek, se Påsskumsfolder.
-  mer information, se Hantering & Montage 

kapitel 7.

Förmontage av 
krympskarven

1.  Placera krymphylsan med förpackningen 
på ena sidan av rören innan mediarören 
svetsas samman.

2.  Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA och 
TORRA.

Rengöring

Verktyg

1 2 4

5 6

3

65°

87

BXSJoint

1. Sprit, minst 93%
2.  Smärgelduk:  

 Kornstorlek 60: ø90 - 280 mm 
Kornstorlek 36: ø315 - 630 mm

3. Handskar 
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø90 - 280 mm 
ø 60 mm: ø315 - 630 mm

5. Maskeringstejp 
6. Glasfibertejp
7. Spännband
8. Temperaturmätningutrustning
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5.2.17

Montage av mantelskarvar

5.  Montera svepet med skumhålet uppåt och 
fixerade det med spännband och glasfiber-
tejp.

6.  Skumma skarven och sätt i utluftningsprop-
pen.  
Vänta min. 30 min. för avgasning.  
Ta bort utluftningsproppen genom att vrida 
och lyfta den. 

1

2

30 min.

Montera svep

Utluftning och 
skumning

BXSJoint

Täcka mantelrör-
sändar

4.  Täck mantelrörsändarna med skyddspla-
sten från skarven och fäst dne med ma-
skeringstejpen. 

3.  Lägg maskeringstejp runt mantelröret så att 
det följer röränden. 

Tejp
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5.2.18

Montage av mantelskarvar

Rengöring

9.  Slipa krympskarvens kontaktytor med 
smärgelduk så att slipmärken syns på ut-
sidan av skarvkanten. (Detta möjliggör en 
okulär besiktning av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

  Undvik att röra vid kontaktytorna.

65°

65°C

10.  Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare tills att yttemperaturen är minst 65°C

8.  Rengör alla ytor i skarvområdet med sprit. 

Aktivering

7.  Ta bort plastfilmen och överflödigt skum 
från manteln. 

Utluftning coh 
skumning,
continued

BXSJoint
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5.2.19

Montage av mantelskarvar
BXSJoint

Montage av 
krympmatta

14.  Ta bort förpackningen från krymphylsan.  
 
Kontrollera att hylsan är REN och TORR, 
både på in- och utsidan. 

15.  Centrera krymphylsan på skarvstället.Ta 
bort skyddet från mastiken inuti skarven 
och se till att all folie har avlägsnats..

11.  Centrera krympmattan runt om röret, på 
skarven. Fäst ena sidan av krympmattan i 
”Klockan 10”-position.  

12.  Dra mattan runt röret genom att avlägsna 
det självhäftande pappret så att mattan 
fäster mot ytan under.

13.  Värm upp hela mattan från mitten ut mot 
sidorna, för att säkerställa att den är tätt 
monterad.

Placera krymp-
skarven
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5.2.20

Montage av mantelskarvar

16.  Krymp skarven från mitten till ena änden, 
och sedan från mitten till andra änden. 
Undvik att värma direkt på manteln.

17.  Krymp tills dess att alla expansionsmarke-
ringar har försvunnit och skarvens ändar 
bildar en nästan rak rundgående kant

A. Före 
B. Efter

18. Skarven är klar.

A B

Krympning

Färdigställd skarv

BXSJoint
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5.2.21

Montage av mantelskarvar

Användning B2SJoint är en sluten skarv som monteras 
innan mediarören svetsas samman. 

B2SJoints används när en dubbeltätande 
krympskarv behövs, i dimensionsspannet ø 
90-1000 mm.

Skumhålet tätas med en svetspropp.

Koppla samman larmtrådar, se kapitel 23.

Påsskum: 
- storlek, se Påsskumsfolder 
-  mer information, se Hantering & Montage 

kapitel 7.

Ta bort skarvens lösa delar från förpacknin-
gen och förvara dem i en torr miljö för senare 
montage.
1.  Placera krymphylsan med förpackningen 

på ett av rören, innan mediarören svetsats 
ihop..

Förmontage av 
mantelskarv

B2SJoint

1 2 54

6

3

87 9

65°

Verktyg 1.  Sprit min. 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 - 1000 mm

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 - 1000 mm

5.  Borrmaskin med ø 17.5 borr och en ø 35 
mm konsik borr

6. Utrustning för täthetsprövning
7. Proppsvetsverktyg
8. Montageverktyg för svetspropp
9. Temperaturmätningsutrustning
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5.2.22

Montage av mantelskarvar
B2SJoint

Rengöring 2.  Alla ytor kring montageområdet måste vara 
RENA och TORRA. 
 
Rengör efteråt med sprit.

4.  Slipa krympskarvens och det öppna 
krympsvepets kontaktytor med smärgelduk 
så att slipmärken syns på utsidan av skarv-
kanten (detta möjliggör en okulär besiktning 
av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

 Undvik att röra vid kontaktytorna. 

Aktivering I

3.  Avlägsna krympskarvens förpackning.
Kontrollera att skarven är TORR och REN 
invändigt och utvändigt.  
Låt förpackningsfolien vara kvar på manteln 
så att den senare kan användas som ett 
skydd mot starkt solljus och medan skar-
ven skummas. 
Rengör i efterhand med sprit. 

Markering av 
skarvens place-
ring

5.  Centrera hylsan på skarvstället. 
Markera båda ändarna av hylsan på man-
telröret.
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5.2.23

Montage av mantelskarvar
B2SJoint

100

100

3030

65°

65°C

6.  Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare tills att yttemperaturen är minst 65°C.

7.  Linda tätningsbandet runt mantelrören ca. 
30 mm från markeringarna.

8.  Vik skyddsfolien mot mantelröret. Pressa 
samman ändarna på tätningsbande.

Montage av tät-
ningsband

Krympning 9.  Centrera krympsvaren över skarvstället.När 
skarven är på rätt plats, ta bort skydet från 
mastiken.

10.  Krymp de yttersta 100 mm på krympskar-
ven i båda ändarna.

Aktivering II
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5.2.24

Montage av mantelskarvar
B2SJoint

0,2 bar

1

2

30 min.

13.  Borra två ø 17.5 mm hål - ett i varje ände 
på den högsta punkten så nära mantel-
rörsändarna som möjligt

  När krympskarven svalnat av (max. ljum-
men) täthetspröva med 0.2 bar.

  Kontrollera hylsans ändar visuellt med 
såpvatten.

Täthetsprövning

11.  Centrera ett krympsvep (fasade kanter) på 
ena änden av en av krympskarvarna så 
att den tjocka änden på symbolen är vänd 
mot skarven. 
Montera krympsvepet runt skarvens ände 
med ett överlapp på 50 mm. 
Centrera låsbandet över krympsvepets 
skarv. 
Värm upp låsbandet, tills att nätstrukturen 
kan ses på ovansidan. Tryck ned lås-
bandet.

12.  Krymp svepet med en gasolbrännare, 
från krympskarven ut mot mantelröret. 
Tätningsmassan ska vara synlig på bägge 
sidor, hela vägen runt.  
Efter krympningen ska ytstrukturen vara 
slät

Gör samma sak med krympmattan på skar-
vens andra ände.

Krympning,
forstsättning

14.  Dra tillbaka förpackningen på skarven 
och gör ett hål i folien. Montera en utluft-
ningspropp i ett hål och skumma skarven 
genom det andra hålet. Montera den  
andra utluftningsproppen.

15.  10 minuter efter skumningen kan utluft-
ningsproppen vridas ett halv varv vilket 
kommer underlätta senare när den helt 
ska avlägsnas.  
Vänta minst 30 min för avgasningen att bli 
klar.  
Ta bort utluftningspropparna. 
Ta bort eventuellt överflödigt skum eller 
spill.

Skumning
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5.2.25

Montage av mantelskarvar
B2SJoint

1-2 mm

2

1

Svetspropp 16.    Justera montageverktyget till hålets kant.

19.  Värm proppsvetsen till 250°C.

20.   Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål.  
Håll ett lätt tryck tills proppens kant börjar 
“pärla” sig.  
Placera nu den motsatta delen av verkty-
get i skumhålet.

17.    Borra propphålet med en koniskt borr, ø 
35 mm.  
Ta bort eventuella rester efter borren.

18.    Rengör hålkanten och mantelytan runt  
hålet med sprit.

   Montera svetsproppen i montageverkty-
get och rengör den med sprit.
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5.2.26

Montage av mantelskarvar
B2SJoint

17.   Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför

  Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills 
dess att svetszonen har svalnat och är 
ljummen, innan montageverktyget avlägs-
nas.   
Det ska bli en synlig kant.

 Upprepa processen för den andra  
 proppen.

Svetspropp, 
fortsättning

18.  Skarven är klar.Färdigställd skarv
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5.2.27

Montage av mantelskarvar
BSJoint

Användning BSJoint är en sluten krympskarv som monte-
ras innan mediarören svetsas ihop.

BSJoint används för dimensionerna ø 
90-560 mm.

Skumhålen tätas med svetsproppar.

Koppla ihop larmtrådar, se kapitel 23.3 och 
23.4.

Påsskum: 
- storlek, se påsskumsfolder 
-  mer information, se Hantering & Montage 

kapitel 7.

1 2 54

6

3

87 9

65°

Ta bort skarvens lösa delar från förpacknin-
gen och förvara dem i en torr miljö, till senare 
montage.

1.  Placera krympskarven med förpackningen 
på ett av rören, innan mediarören svetsats 
ihop.

Förmontage av 
krympskarv

Verktyg 1.  Sprit, min. 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 - 560 mm

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 - 560 mm

5.  Borrmaskin med ø 17.5 borr och ø 35 
mm konisk borr

6.  Utrutsning för täthetsprövning
7. Proppsvets
8. Montageverktyg för svetspropp
9. Temperaturmätningsverktyg
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5.2.28

Montage av mantelskarvar
BSJoint

Rengöring 2.  Alla ytor kring montageområdet måste vara 
RENA och TORRA. 
 
Rengör dem efteråt med sprit.

4.  Slipa krympskarvens och det öppna 
krympsvepets kontaktytor med smärgelduk 
så att slipmärken syns på utsidan av skarv-
kanten (detta möjliggör en okulär besiktning 
av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

 Undvik att röra vid kontaktytorna. 

Aktivering I

3.  Avlägsna krympskarvens förpackning.
Kontrollera att skarven är TORR och REN 
invändigt och utvändigt.  
Låt förpackningsfolien vara kvar på manteln 
så att den senare kan användas som ett 
skydd mot starkt solljus och medan skar-
ven skummas. 
Rengör i efterhand med sprit. 

Markering av 
skarvens place-
ring

5.  Centrera hylsan på skarvstället. 
Markera båda ändarna av hylsan på man-
telröret.
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5.2.29

Montage av mantelskarvar
BSJoint

100

100

3030

65°

65°C

6.  Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare till en yttemperatur på min. 65°C.

7.  Linda tätningsbandet runt mantelrören ca. 
30 mm från markeringarna.

8.  Vik skyddsfolien mot mantelröret. Pressa 
samman ändarna på tätningsbande.

Montera tätnings-
band

Krympning 9.  Centrera krympsvaren över skarvstället.När 
skarven är på rätt plats, ta bort skydet från 
mastiken.

10.  Krymp de yttersta 100 mm på krympskar-
ven i båda ändarna..

Aktivering II
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5.2.30

Montage av mantelskarvar
BSJoint

0,2 bar

1

2

30 min.

11.  Borra två ø 17.5 mm hål - ett i varje ände 
på den högsta punkten så nära mantel-
rörsändarna som möjligt

  När krympskarven svalnat av (max. ljum-
men) täthetspröva med 0.2 bar.

  Kontrollera hylsans ändar visuellt med 
såpvatten.

Täthetsprövning

12.  Dra tillbaka förpackningen på skarven 
och gör ett hål i folien. Montera en utluft-
ningspropp i ett hål och skumma skarven 
genom det andra hålet. Montera den  
andra utluftningsproppen.

13.  10 minuter efter skumningen kan utluft-
ningsproppen vridas ett halv varv vilket 
kommer underlätta senare när den helt 
ska avlägsnas.  
Vänta minst 30 min för avgasningen att bli 
klar.  
Ta bort utluftningspropparna. Ta bort 
eventuellt överflödigt skum. 

Skumning

Svetspropp 14.    Justera montageverktyget till hålets kant.

15.    Borra propphålet med en koniskt borr, ø 
35 mm.  
Ta bort eventuella rester efter borren..



Hantering & Montage · 2019.09 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

5.2.31

Montage av mantelskarvar
BSJoint

1-2 mm

2

1

Svetspropp, 
fortsättning

17.  Värm proppsvetsen till 250°C.

18.   Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål.  
Håll ett lätt tryck tills proppens kant börjar 
“pärla” sig.  
Placera nu den motsatta delen av verkty-
get i skumhålet.

16.    Rengör hålkanten och mantelytan runt  
hålet med sprit.

   Montera svetsproppen i montageverkty-
get och rengör den med sprit..

19.   Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför

  Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills 
dess att svetszonen har svalnat och är 
ljummen, innan montageverktyget avlägs-
nas.   
Det ska bli en synlig kant.

 Upprepa processen för den andra  
 proppen.

20.  Skarven är klar.Färdigställd skarv
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5.2.32

Montage av mantelskarvar

Skarvar som är 
lämpliga för  
reparationer

Alla typer av öppna skarvar är lämpliga för reparationer inom sina respektive dimensionsspann.

Svetsade skarvar:  BandJoints, ø 90-1400 mm 
Se Svetsskarvskatalogen.

Krympskarvar:  C2LJoint, ø 90-630 mm

Reparationsskarvar
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5.2.33

Montage av mantelskarvar
C2LJoint

1 2

5

4

6

3

7

65°

Användning C2LJoints används när det inte finns till-
räckligt med utrymme för att förmontera en 
krympskarv, t. ex. där två korta böjar används 
direkt efter varandra eller som en reparations-
skarv. C2LJoint används som standard med 
isoleringsskålar för dimensionerna ø 90-630

Koppla ihop larmtrådar, se kapitel 23.3 och 
23.4.

1.  Alla ytor kring montageområdet måste vara 
RENA och TORRA.

Verktyg

Rengöring

1.  Sprit, min. 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 - 630 mm

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 - 630 mm

5. Såg
6.  Roller
7. Temperaturemätningsverktyg
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5.2.34

Montage av mantelskarvar
C2LJoint

65°

65°C

2.   Korta av isoleringsskålarna så att de passar 
tight mellan mantelrören

3.  Passa in isoleringsskålarna tätt mellan 
mantelrören, använd häftande tjep om det 
behövs. Alla ytor måste vara RENA och 
TORRA. 
Rengör mantelns yta efteråt med sprit..

Justering av iso-
leringsskålar

Aktivering 4.  Slipa krympskarvens och det öppna 
krympsvepets kontaktytor med smärgelduk 
så att slipmärken syns på utsidan av skarv-
kanten (detta möjliggör en okulär besiktning 
av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

 Undvik att röra vid kontaktytorna. 

5.  Aktivera kontakytorna med gasolbrännare 
till en yttemperatur på minst 65°C.
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5.2.35

Montage av mantelskarvar
C2LJoint

Montage av 
krympmatta

6.  Centrera krympmattan över skarven och 
placera runt röret. Fäst ena sidan av 
krympfilmen i ”Klockan 10”-position. 
Dra mattan runt röret genom att avlägsna 
det självhäftande pappret så att den fäster 
mot ytan under.

7.  Värm upp hela matten från mitten ut mot 
sidorna, för att säkerställa att krympmattan 
är tätt monterad.

8.  Ta bort krympskarvens förpackning.  
Kontrollera att hylsan är REN och TORR, 
på in- och utsidan. 
Öppna krympskarven genom att såga upp 
den på längden. Rengör krympskarven 
med sprit. Avfetta låsabandet med sprit. 
Placera sedan krympskarven över skarvs-
tället.  
Centrera krymphylsan över skarvstället. 
Det längsgående snittet av krympskarven 
ska vara överst och kanterna ligga kant i 
kant med varandra. 

Montage av 
krympskarv

9.  Centrera låsbandet på krympskarvens 
snitt, med hotmelten vänd nedåt.  
Sidan med hotmelt har synliga förstärkn-
ingar.  
Värm upp låsbandet tills att förstärknin-
gens struktur blir synligt uppåt.  
Tryck ned låsbandet.  
Rolla sedan låsbandet med en roller för att 
säkerställa att det fäst ordentligt. 
Alternativt kan en patchpress användas. 
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5.2.36

Montage av mantelskarvar
C2LJoint

65°

65°C

Krympa skarven 10.  Om det behövs kan krympskarven 
vändas så att låsbandet är i en “klockan 
10”-position.  
Krymp skarven med längsgående 
svepande rörelser från den ena sidan till 
den andra.

11.  Kontrollera kontaktytornas aktiverings-
temperatur innan krympsvepet monteras.
Temperaturen ska vara minst 65°C. 
När svepet dras till rätt position, tas sky-
ddsfolien bort.  
Se till att texten på svepet omsluter röret 
och att svepet stänger vid toppen. 
Svepet ska sitta löst runt röret med ett 
överlapp på minst 50 mm.

12.  Centrera låsbandet precis över svepets 
skarv. Fäst det som beskrivit under punkt 
9.

13.  Krymp svepet från mitten mot ändarna. 
Krymp tills att mastiken blir synlig vid alla 
kanter och hela svepet fäster mot den 
underliggande ytan.  
Efter krympning ska ytstrukturen på 
svepet vara slät och de gröna värmeindi-
katorerna ska värmas upp tills de försvin-
ner.

Montage av 
krympsvep
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5.2.37

Montage av mantelskarvar
C2LJoint

Montage av 
krympsvep, 
fortsättning

14.  Rolla lätt längs med den överlappande 
kanten, så att eventuella luftkanaler tätas 
med mastik.

15. Skarven är klar.Färdigställd skarv
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5.2.38

Montage av mantelskarvar
SXB-WPJoint

Användning SXB-WPJoints används för manteldimensio-
ner ø 90-315 mm i vinklar om 0-90°.

Tillbehör 1. Stora/små träkilar 
2. SXB-WP stålböj 
3. SXB-WP stålböj till TwinPipe
4. Distanshållare

Verktyg

1.  Placera böjmuffen med förpackningen på, 
på ett av rören. 

Förberedelser

1 2

3
4

Följande verktyg används vid montage av SXB-WPJoints:

1.  Sprit, minst 93%
2.  Smärgelduk: 

Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Kornstorlek 36: ø 315 mm 
Kornstorlek 60 till flexibla rör

3. Handskar
4.  Gasolbrännare: 

 ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: ø 315 mm

5.  Borrmaskin meden  ø 35 mm konisk borr
6.  Utrutsning för täthetsprövning
7.Proppsvets
8. Montageverktyg för svetspropp
9. Temperaturmätningsutrustning
10. Konisk borr

1 2 54

6

3

87 9
65° 10
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5.2.39

Montage av mantelskarvar

Svetsböj

SXB-WPJoint

4.  Mät från svetsarna och markera längden L 
tydligt på båda mantelrören. L finns i tabel-
len för alktuell serie på de sista sidorna i det 
här kapitlet. 

Mät115 mm från markeringen L och skär av 
isoleringen.

L 115

5.  Placera distansen i mitten av böjen för att 
säkerställa att mediaröret blir korrekt cen-
trerat i skummet, Den fasade änden ska 
vara mot böjmuffen.

6.  Placera distanshållaren och larmtrådarna i 
klockan 12-, och 2-position på utsidan av 
mediaröret enligt instruktionerna i avsnitt 
23.4 ”Sammankoppling av larmtrådar” 
Trådarna får inte vara i kontakt med me-
diaröret.  
Var försiktig med larmtrådarna så att de 
inte skadas eller flykrympskarven dras på 
plats. 

2.  Slär stålböjen i den önskade vinkeln och 
svetsa in den mellan de två rörändarna. 

TwinPipe: Det är viktigt att montera de två 
stålböjarna parallellt med varandra. 

OBS: Används endast speciella stålböjar från 
LOGSTOR.

3.  Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA och 
TORRA.

 Rengör dem i efterhand med sprit.

Rengöring

Märkning och 
justering

Larmtrådar
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5.2.40

Montage av mantelskarvar

Förvärmning

SXB-WPJoint

10.  Placera skarven ovanför böjen, med 
ändarna vid markeringarna. Dra och tryck 
på skarven runt böjen. Om den fastnar, 
tryck försiktigt ut bäljen från distansen. Var 
försiktig så att eventuella larmtrådar inte 
skadas eller flyttas. 
Kontrollera så att skumhålen inte täcks av 
mantelröret.  
För att säkra centrering placeras träkilarna 
under skarvens ändar. Var försiktig så att 
folien på mastiken i skarven inte tar ska-
da. Låt böjen svalna av tills dess att den 
är stel. Ta bort träkilarna och skyddet från 
skarvändarna. 

9.   Värm den korrugerade delen (bälgen) med 
en gasolbrännare.  
Undvik att värm på de släta ändarna. 
Fortsätt tills dess att korrugeringen är så 
flexibel att den enkelt kan tryckas ihop för 
hand.  
Dra ut den igen. 

7.   Avlägsna krympskarvens förpackning.
Kontrollera att skarven är TORR och REN 
invändigt och utvändigt.  
Låt förpackningsfolien vara kvar på manteln 
så att den senare kan användas som ett 
skydd mot starkt solljus och medan skar-
ven skummas. 
Slipa krympskarven med smärgelduk så att 
slipmärken syns på utsidan av skarvkanten 
(detta möjliggör en okulär besiktning av 
slipningen). 
Ta bort eventuellt slipdamm. 
Undvik att röra vid kontaktytorna.  

Placering böjmuff

Aktivering

8.    Aktivera kontaktytorna med en gasolbrän-
nare så att yttemperaturen är minst 65°C..

65°

65°C



Hantering & Montage · 2019.09 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

5.2.41

Montage av mantelskarvar

Täthetsprövning

SXB-WPJoint

12.  Vänta tills att skarven har svalnat till ljum-
men.  
Täthetspröva med 0.2 bar och pröva 
ändarna med såpvatten.

30 min.

11.  Krymp skarvens ände tills att det når mar-
keringen. 

  Börja krympa från skumhålet mot skar-
vens ände.

  Innan skarvänden krymps helt ska mantel-
röret aktiveras. 

 Upprepa med andra änden. 

Krympning

13.  Dra tillbaka förpackningen på skarven 
och gör ett hål i folien. Montera en utluft-
ningspropp i ett hål och skumma skarven 
genom det andra hålet. Montera den  
andra utluftningsproppen.

14.    10 minuter efter skumningen kan utluft-
ningsproppen vridas ett halv varv vilket 
kommer underlätta senare när den helt 
ska avlägsnas.  
Vänta minst 30 min för avgasningen att 
bli klar.  
Ta bort utluftningspropparna. Ta bort 
eventuellt överflödigt skum. 

Skumning
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5.2.42

Montage av mantelskarvar
SXB-WPJoint

18.  Värme proppsvetsen till 250°C.

19 .      Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål.  
Håll ett lätt tryck tills proppens kant börjar 
“pärla” sig.  
Placera nu den motsatta delen av verkty-
get i skumhålet.

1
2

1-2 mm

Svetspropp 15. Justera montageverktyget till hålets kant.

16.  Borra propphålet med en koniskt borr, ø 
35 mm.  
Ta bort eventuella rester efter borren.

  

17.    Rengör hålkanten och mantelytan runt  
hålet med sprit.

   Montera svetsproppen i montageverkty-
get och rengör den med sprit.
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5.2.43

Montage av mantelskarvar

Svetspropp,
fortsättning

20.  Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför)

  Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills 
dess att svetszonen har svalnat och är 
ljummen, innan montageverktyget avlägs-
nas.   
Det ska bli en synlig kant.

 Upprepa processen för den andra  
 proppen

21. Skarven är klar.

Okulär besiktning:
Inga synliga ”finger”-märken i ändarna på 
krympskarven. 
Synliga slipmärken utanför mantelskarven.

Färdigställd skarv

SXB-WPJoint
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5.2.44

Montage av mantelskarvar
SXB-WPJoint

Markeringslängd L, serie 1Markeringslängd 
Singelrör
serie 1

Markeringslängd L, serie 2Markeringslängd, 
Singelrör 
serie 2

Mantelrör
ø utv. mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

90 430 410 390 370 350 330 310

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

200 480 455 430 405 390 370 360

225 485 460 430 400 385 370 350

250 485 460 430 400 385 370 360

315 610 565 520 470 435 400 360

Mantelrör
ø utv. mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

180 480 455 430 390 380 370 360

225 485 450 415 395 375 355 335

250 485 460 430 400 385 370 350

280 560 525 490 450 420 390 360

Markeringslängd, 
Singelrör 
serie 3

Markeringslängd L, serie 3

Mantelrör
ø utv. mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 430 410 390 370 350 330

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 420 395 370 345 320 310

180 480 455 430 405 390 370 350

200 480 455 430 390 380 370 360

250 485 450 415 395 375 355 335

280 610 560 510 460 420 380 340

315 560 525 490 450 420 390 360
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5.2.45

Montage av mantelskarvar
SXB-WPJoint

Markeringslängd, 
TwinPipe, 
serie 2

TwinPipe: Markeringslängd L, serie  2

TwinPipe: Markeringslängd L, serie 1Markeringslängd, 
TwinPipe, 
serie 1

Mantelrör
ø ut Mantelrör. 

mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 425 405 385 365 345 320

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 360 335 310

200 480 455 430 405 390 370 350

225 485 450 415 380 370 360 345

250 485 455 425 390 375 360 340

Markeringslängd, 
TwinPipe, 
serie 3

TwinPipe: Markeringslängd L, serie 3

Mantelrör 
ø utv. mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 450 420 395 375 355 335

200 480 455 430 405 390 370 350

250 485 455 430 405 390 370 355

280 610 570 530 485 450 410 370

315 610 565 520 475 430 390 350

Mantelrör 
ø utv. mm

Grad, böj

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 455 430 405 390 370 350

225 485 455 430 405 390 370 355

250 485 450 415 380 370 360 345

280 610 565 520 475 430 390 350
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5.4.1

Montage av avgreningsmuffar

Introduktion

Innehåll

Översikt

Detta avsnitt innehåller instruktioner för montage av de avgreningar som ingår i  
standardrörsystemet.

5.4.2 45° BandJoint eller 90° parallellavgreningar 
5.4.4 Förstärkningsplattor
5.4.5 SXT-WPJoint
5.4.12 Avgrening ftån betongkanal

Montage av TSJoint avgrening och BandJoint avgrening, se Weld Joint Manual.
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5.4.2

Montage av avgreningsmuffar

Montage av rör-
studs till T-muff

BandJointavgrening SXT-WPJoint TSJoint/BandJoint Flextra 

øD: 90-315 
øD1: 90-140 

øD: 90-315 
øD1: 77-200 

øD: 125-450 
øD1: 90-160 

ød1 
ød 

X 
20/25 28 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 

33,7 3 5 4 
42,4 2 4 3 6 
48,3 - 3 3 5 9 
60,3 - 2 2 4 6 9 
76,1 - - - 3 5 7 11 
88,9 - - - 2 4 6 9 17 
114,3 - - - - 3 4 7 12 18 
139,7 - - - - 3 3 6 9 13 25 
168,3 - - - - 2 3 5 8 11 19 
219,1 - - - - - 2 3 6 8 14 
273 - - - - - - 3 - - - 

323,9 - - - - - - 2 - - - 

Avgrening ød1 20/25 28 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 125 160 140 140 140 140 150 190 165 170 
A 175 175 140 140 140 140 150 190 165 170 

BandJoint 
avgrening 90° L 275 300 250 250 240 240 310 310 - - 

SXT-WPJoint 90° L 270 280 280 280 290 300 310 320 350 360 

TS / BandJoint 
Flextra 90° L 250 250 250 250 250 250 250 320 350 - 

Avgrening ød1 20/25 28 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 125 160 140 140 140 140 150 190 222 170 
A 135 135 100 100 90 90 160 145 120 123 

BandJoint 
avgrening 45° L 320 320 300 295 295 290 390 385 - - 

SXT-WPJoint 45° L 320 320 320 320 320 320 370 370 380 380 

TS / BandJoint 
Flextra 45° L 320 320 320 320 320 320 350 370 380 -

45° BandJoint eller 90° parallellavgrening
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5.4.3

Montage av avgreningsmuffar

Montage av rör-
studs och  
anborrning

Danfoss anborrning 45° 

Tonisco anborrning 45° 

Danfoss anborrning 90° 

*) Viktigt: De fria ändarna på avgrening ø76,1/140 (serie 1) avkortas 50 mm 
till 170 mm 

Tonisco anborrning 90° 

*) Viktigt: De fria ändarna på avgrening ø76,1/140 (serie 1) avkortas 50 mm 
till 170 mm 

Avgrening ød1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 140 140 140 140 150 190 222 170 
A 100 100 90 90 160 145 120 123 

BandJoint 
avgrening 90° L - 190 190 190 230 *280 - - 

SXT-WPJoint 90° L - 230 230 230 230 *280 280 280 

TS / BandJoint 
Flextra 90° L - 200 200 200 210 *280 280 - 

Avgrening ød1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 140 140 140 140 150 190 222 170 
A 100 100 90 90 160 145 120 123 

BandJoint 
avgrening 90° L 190 190 190 190 200 - - - 

SXT-WPJoint 90° L 200 200 220 200 215 *245 235 210 

TS / BandJoint 
Flextra 90° L 190 190 190 190 200 *245 235 - 

Avgrening ød1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 140 140 140 140 150 190 222 170 
A 100 100 90 90 160 145 120 123 

BandJoint 
avgrening 45° L - 200 200 220 300 300 - - 

SXT-WPJoint 45° L - 240 240 240 280 280 300 300 

TS / BandJoint 
Flextra 45° L - 230 250 250 270 280 300 - 

Avgrening ød1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 
R 140 140 140 140 150 190 222 170 
A 100 100 90 90 160 145 120 123 

BandJoint 
avgrening 45° L 200 200 200 200 270 - - - 

SXT-WPJoint 45° L 230 230 230 200 250 230 250 190 

TS / BandJoint 
Flextra 45° L 200 200 200 200 210 230 250 -

45° BandJoint eller 90° parallellavgrening 
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5.4.4

Montage av avgreningsmuffar

Användning

Förstärkningsplattor

Det kan vara finnas behov att förstärka huvudröret med förstärkningplattor t. ex om avgren-
ingsdimensionenär en eller två dimensioner mindre än huvudrörsdimensionen, då utskärning 
av huvudröret görs vid platsbyggda avgreningar.

Detta ska framgå av projekteringsritningen, se Projekteringsmanualen.

Tveka inte att kontakta LOGSTOR vid frågor.

Beskrivning LOGSTOR levererar förstärkningsplattor 
som är justerade till de aktuella kombina-
tionerna av huvudrör och avgreningsrör. Se 
Produktkatalogen, sida 2.4.3.

Förstärkningsplattan kommer antingen som 
en platta, eller som tvådelad om plattans 
krökning överstiger rörens centrumlinje.

Svetsa på
förstärkningsplat-
tan

Förstärkningsplattans syfte är att förstärka 
huvudröret.

Förstärkningsplattan ska helsvetsas på huv-
udröret och avgreningen.

Om förstärkningsplattan är tvådelad ska de 
svetsas samman.
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5.4.5

Montage av avgreningsmuffar
SXT-WPJoint

Användning SXT-WPJoint används för avgreningar från 
manteldimensionerna ø 90-315 mm.

Max. manteldimension på avgreningen:  
ø 200 mm.

Verkyg

1.   Skär upp ca. 400 mm mantel och isole-
ring.  
Var försiktigt med larmtrådarna. 
Rengör mediaröret från överflödig isolering. 

400

Förberedelser av 
avgrening

Följande verktyg ska användas vid montage av SXT-WPJoints:

1.  Sprit, min. 93%

2.  Smärgelduk 
Kornstorlek 60: ø 90-280 mm 
Smärgelduk 36: ø 315 mm

3. Handskar 

4.  Gasolbrännare 
ø 50 mm: ø 90-280 mm 
ø 60 mm: 315 mm 

5.  Utrustning för täthetsprövning

6.  Borrmaskin med ø 35 mm konisk borr

7.  Proppsvets

8. Montageverktyg för proppsvets

9. Temperaturmätningsutrustning

10. Insexnyckel

11. Träkilar

4 5

6

1 2 3

7 8 65°

9

10 11

1

23

4

5
L
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5.4.6

Montage av avgreningsmuffar

Svetsa på
avgreningen

SXT-WPJoint

4.  Alla ytor i skarvområdet ska vara RENA och 
TORRA. 
Rengör dem efteråt med sprit.

5.  Slipa alla kontaktytor med smärgelduk så 
att slipmärken syns på utsidan av skarv-
kanten (detta möjliggör en okulär besiktning 
av slipningen).

 Ta bort eventuellt slipdamm.

 Undvik att röra vid kontaktytorna. 
 

2.  Justera rörstudsens längd enligt rörstud-
sens montageinstruktion och svetsa det på 
huvudröret.

3.  Placera avgreningsmuffen med förpacknin-
genpå avgreningen.  
Se till att avgreningsmuffen och bottenrör-
smuffen passar.  
Svetsa på avgreningsröret på rörstudsen.

Rengöring

Aktivering
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5.4.7

Montage av avgreningsmuffar

Aktivering, 
fortsättning

SXT-WPJoint

7.  Placera en distans i mitten av böjen och en 
annan i mitten av den raka delen av avgre-
ningen. 

  Markera avståndet L från svetsningen in på 
avgreningen, se tabellen nedan. 
 
För att möjliggöra skumning ska i de flesta 
fall rörändarna förlängas. 

  Mät ut 115 mm bak från markeringen L och 
skär upp isoleringen.

L115

65°

65°C
6.  Aktivera kontakytorna med gasolbrännare 

till en yttemperatur på min. 65°C.

Förberedelser för
avgreningen

Montera botten-
rörsmuffen

8.    Avlägsna förpackningen från bottenrör-
smuffen. Se till att den är REN och TORR.

  Dra den över huvudröret. Vrid hålen uppåt.

  Centrera bottenrörsmuffen i förhållande till 
rörstudsen och markera flänsarnas position 
på mantelröret.

Markeringslängd, serie 1, 2, och 3

Huvudrör
 ø mm

45° avgrening 90° avgrening

90 110 125 140 160 180 200 90 110 125 140 160 180 200

90 360 360

110 355 315 355 335

125 335 310 335 335 335 335

140 335 310 330 340 335 330 335 330

160 335 310 330 335 335 335 335 340

180 - 300 330 335 345 - 350 345 345 350

200 335 315 330 335 345 335 340 340 335 340

225 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

250 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

280 - 310 340 345 345 335 - - 350 345 345 350 340 -

315 335 320 335 335 345 - 330 335 340 340 340 340 - 350
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5.4.8

Montage av avgreningsmuffar

Förberedelse av
avgreningsmuffen

SXT-WPJoint

10.  Avlägsna förpackningen från avgrenings-
muffen.  
Värm upp korrugeringen från toppen till-
botten med en gasolbrännare. Värm inte 
upp de släta ändarna. 
Fortsätt tills att korrugeringen är så flexi-
bel att den kan pressas samman som ett 
dragspel med fingertopparna.

11.  Avlägsna pappret från utsidan av rörstud-
sen. Avlägsna skyddet från mastiken från 
bottenrörsmuffens insida. Dra avgrenings-
muffen över rörstudsen och infoga änden i 
bottenrörsmuffens öppning.  
Skumhålen på avgreningen ska vara 
vända uppåt. 
Avlägsna de två träkilarna från huvudrör. 
Avlägsna den inre flänsens skydd och dra 
de rundgående skydden utanför skarvens 
ändar. 
Placera avgreningsmuffens ändar exaktvid 
L-markeringen. Centrera skarven med-
kilar. 
Placera bottenrörsmuffen vid markeringen 
på mantelröret. Montera skruvarna med 
brickor och dra åt skruvarna löst med 
fingrarna.

9.  Infoga 2 träkilar mellan flänsarna, över ma-
stiken.

Montera botten-
rörsmuffen,
fortsättning
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5.4.9

Montage av avgreningsmuffar

Täthetsprövning

SXT-WPJoint

14.  Täthetspröva med 0.2 bar. Kontrollera alla 
skarvar med såpvatten. Lösningen får inte 
komma i kontakt med proppområdena. 

12.  Krymp bottenrörsmuffen genom att värma 
upp ändarna, flänsarna och skarvens 
krage. 
OBS! Det tar tid för värmen att komma 
igenom till mastiken som ska mjukna. 
Värm långsamt! 
En för hård låga kan resultera i ingen eller 
långsam krympning. 
Alternera mellan att värma ändarna och 
kragen.

13.  Avlägsna kilarna och skyddsfolien inuti av-
greningsmuffen. 
Krymp muffens yttersta 100 mm.

Krympa avgren-
ingsmuffen

A B

8.  Krymp tills dess att alla expansionsmar-
keringar har försvunnit och muffens ändar 
bildar en nästan rak rundgående kant.

 A. Före 
 B. Efter

  Vänta tills dess att muffen svalnat ner till att 
vara ljummen och dra sedan åt skruvarna.
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5.4.10

Montage av avgreningsmuffar
SXT-WPJoint

Svetspropp 17.  Justera montageverktyget till hålets övre 
kant.

1-2 mm

1

2

18.   Borra propphålet med en koniskt borr för 
att rensa PE-hålets kant.

  Rengör hålkanten och mantelytan runt 
hålet med sprit. 

 Ta bort ev. rester från borren.

 Montera svetsproppen i montage- 
 verktyget och rengör den med sprit.

19.  Värm proppsvetsen till 250°C.

20.   Placera svetsproppen i proppsvetsens 
koniska hål. Håll ett lätt tryck tills dess att 
proppens kant formar ett pärlband. Plac-
era nu den motsatta delen av verktyget i 
skumhålet.

15.  Skarven skummas genom bottenrörsmuf-
fen. 
Montera utluftningspropparna i två av 
hålen och skumma skarven genom det 
tredje hålet. 
Montera den sista utluftningsproppen.

16.    10 minuter efter skumning kan utluft-
ningsproppen halvt vridas runt vilket 
senare gör den enklare att ta bort utluft-
ningsproppen. 
Vänta min. 30 min. för avgasningen. 
Ta bort utluftningspropparna. 
Ta bort ev. överflödigt skum och rester. 

Skumning

1

2

30 min.
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5.4.11

Montage av avgreningsmuffar

5.4.3.7

SXT-WPJoint

22.   Muffen är klar. Färdigställd muff

21.   Avlägsna proppsvetsen och tryck direkt 
ned proppen i hålet, tills dess att benen 
vilar mot manteln och proppen är jäms 
med mantelkanten runt skumhålet (max 
ca. 1 mm ovanför)

 Håll konstant tryck i minst 1 minut, tills   
 dess att svetszonen har svalnat och är  
 ljummen, innan montageverktyget avlägs 
 nas. 

 Det ska bli en synlig kant. 

  Upprepa processen för den andra prop-
pen.

Svetpropp,
continued
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5.4.12

Montage av avgreningsmuffar

Användning

Avgrening med
ytterdimensioner 
ø 90-140 mm

Avgrening från betongkanal

750

1-2 min.

1.  Gör ett hål i betongväggen, ca. 750 mm 
där avgreningen kommer att vara.

2.  Dra krympmanschetten och trumpeten 
över avgreningsröret.

3.  Justera höjden och längden på de två 
avgreningsrören.

4.  Krymp på ändtätningar. Se avsnitt 10.3.1 
Montage av ändtätning.

5. Svetsa på avgreningen på huvudröret.
6.  Dra trumpeten i position, så att den är i 

linje med betongväggen.

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam 
på temperaturförhållanden och fixeringarnas 
placering, så att avgreningen kan expandera.

7.  Dra krympmanschetten över änden på 
trumpeten och krymp den. 
Aktivera avgreningens och manschettens 
kontaktyta med en smärgelduk, kornstor-
lek 60.  
Ta bort slipdamm.  
Undvik att röra vid de slipade kontakty-
torna. 
Avfetta, andvänd sprit.  
Efter täthetsprövning aktiveras mans-
chettens kontaktyta med en gasolbrännare 
till en yttemperatur på minst 65°C. 
Ta bort förpackningen och pappret från 
manschetten. 
Se till att allt papper har avlägsnats.  
Centrera manschetten över änden på man-
telskarven och avgreningsröret och krymp  
den mot avgreningen.

En “trumpet” används vid avgreningar från en betongkanal, för att säkerställa att det blir en
vattentät ingång i kanalen och för att tillåta huvudröret att expandera med avgreningen.
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5.4.13

Montage av avgreningsmuffar

Avgrening med
ytterdimensioner 
> ø 140 mm

M

Innan montaget ska kanalen förlängas.
Se avsnitt 10.2 Montage av murbussning
samt 10.3 Montage av ändtätning. 

Avgrening med 
FlexPipe

Avgrening från betongkanal

1.  Dra krymphylsan och trumpeten över-
avgreningsröret.

2.  Justera den 90° böjen (200 x 300 mm) så 
att den passar på höjden och längden i 
montaget. Skär böjen i rätt vinklar med en 
fintandad bågfil.

3.  Svetsa samman den justerade böjen och 
studsen.

4.  Svetsa på böjröret på den reducerade 
delen. Se avsnitt 12 FlexPipes.

5.  Krymp ändtätningen på änden av FlexPipe 
(se avsnitt 10.3 Montage av ändtätning).

Vänta 1-2 minuter mellan krympning av trumpet och mantelrör..
Montaget är nu klart och betongväggen kan lagas.

Avgrening med
ytterdimensioner 
ø 90-140 mm,  
fortättning

6. Svetsa på avgreningen på huvudröret.

7. Dra trumpeten i position, så att den är linje  
    med betongväggen.

Det är mycket viktigt att vara uppmärksampå 
temperaturförhållanden och fixeringarna plac-
ering, så att avgreningen kan expandera.
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5.4.14

Montage av avgreningsmuffar
Avgrening från betongkanal

8.  Dra krympmanschetten över änden på 
trumpeten och krymp den. 
Aktivera avgreningens och manschettens 
kontaktyta med en smärgelduk, kornstor-
lek 60.  
Ta bort slipdamm.  
Undvik att röra vid de slipade kontakty-
torna. 
Avfetta, andvänd sprit.  
Efter täthetsprövning aktiveras mans-
chettens kontaktyta med en gasolbrännare 
till en yttemperatur på minst 65°C. 
Ta bort förpackningen och pappret från 
manschetten. 
Se till att allt papper har avlägsnats.  
Centrera masnchetten över änden på 
mantelskarven och avgreningsröret och 
krymp den mot avgreningen.  
Vänta 1-2 minuter mellan krympning av 
trumpet och mantelrör. 
Montaget är nu klart och betongväggen 
kan lagas.

1-2 min.

Avgrening med 
FlexPipe,  
fortsättning



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00   Hantering och montage · 2009.11

6.0.0.1

Introduktion

Innehåll

Anborrning
Översikt

Detta avsnitt innehåller en vägledning för tillpassning och montage av anborrningsventil, samt 
utförande av anborrning på fjärrvärmeledningar i drift.

Tillpassning och montage av anborrningsventil typ 1  6.1.1
Utförande av anborrning, typ 1  6.1.2  
 
Tillpassning och montage av anborrningsventil typ 2  6.2.1
Utförande av anborrning, typ2  6.2.2
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6.1.1.1

Anborrning
Tillpassning och montage av anborrningsventil, typ 1

Användning

Verktyg

Anborrningsventiler, typ 1 används vid utförande av avgreningar från huvudrör i drift, där ser-
visledningen har dimensioner ø 26,9-114,3 mm. 

Typ 1 används alltid vid avgreningar till FlexRör.

Vid montage av anborrningsventil, typ 1, används följande verktyg:
Verktyg:	 Användning:	 Bild:

7 6 5

2

1
4

3

Bågfil eller vinkelslip  Tillpassning ventil till 
huvudrör

Anborrningsutrustning  Genomborrning   
 huvudrör

El-svetsaggregat  Svetsning på   
 anborrningsventil

Tillpassning	
svetsring	och	
anborrningsventil

1.  Avlägsna isoleringen och rengör ytan runt 
huvudröret noggrant innan svetsning och 
anborrning. 

2.  Tillpassa svetsänden på anborrningsven-
tilen med en vinkelslip till rundningen på 
huvudröret enligt DIN 2559 fogform 22. 
Det är viktigt att ventilen rengörs noggrant  
så att slippartiklar och dylikt inte hamnar i 
ventilen.
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6.1.1.2

Anborrning
Tillpassning och montage av anborrningsventil, typ 1

Kontroll	av	
utrustning

Innan varje borrning måste verktyget kontrolleras.

-  Kontrollera att borr/hålsåg är i sådant skick att processen kan utföras, annars måste borr/
hålsåg slipas eller bytas ut.

- Byt ut defekta tätningar och packningar.
-  Dra åt alla skruvar som håller centrumborr och hålsåg ordentligt, innan varje utförande.

Svetsning	av	
anborrningsventil

3.  Anborrningsventilen kan svetsas på i vink-
lar som passar till aktuell avgrening.

4.  Under svetsning skall ventilen vara i helt 
öppet läge!

5.  Ventilen får endast svetsas med elektrisk 
bågsvets på utsidan av ventilen. 
Det är mycket viktigt att svetsmaterial inte 
hamnar i ventilen vilket kan ge problem vid 
borrning eller sågning.
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6.1.2.1

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 1

Montage	av	
utrustning

Adapter och borrutrustning (borrstång, cen-
trumborr och hålsåg) monteras i nämd ord-
ning på huvudverktyget med packbox och 
tömningsventil.

Vid anborrningventiler större än DN 50 
används en reduktionsväxel. Denna kan även 
användas för mindre dimensioner.

Det rekommenderas att använda spännverk-
tyg för att uppnå ett centralt tryck på borr-
verktyget.

Innan och  - om nödvändigt - under borrning 
skall packboxmuttern dras åt för hand för att 
uppnå optimal täthet men borrverktyget skall 
samtidigt löpa lätt.

Varvtal,	hålsåg Till anborrningen används en varvtalsreglerad 
elektrisk borrmaskin med en borrchuck på 
13 mm och min 800 W effekt.

Borrmaskinen skall följa gällande 
Lågspänningsdirektiv (73/23/EEG).

Vid elektrisk anslutning bör jordfelsbrytare 
användas.

 Rekommenderat varvtal (rpm) för borr/såg

 ø 15 mm centrumborr  max. 400 rpm
 ø 24 mm hålsåg  max. 400 rpm 
 ø 40 mm hålsåg  max. 250 rpm 
 ø 48 mm hålsåg  max. 200 rpm 
 ø 65 mm hålsåg  max. 150 rpm 
 ø 79 mm hålsåg  max. 120 rpm

Montage	av	slang	
till	tömmnings-
ventil

Anslut den medföljande tömningsslangen 
ordentligt till kopplingen på tömningsventilen

Placera tömningsslangens friände långt från 
borrplatsen och sätt fast den för att undvika 
okontrollerad uttappning av varmvatten. 
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6.1.2.2

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 1

Anborrning 1.  Innan borrning med hålsåg utförs, kontrol-
lera att centrumborren i hålsågen inte hin-
drar kulan från att stängas.

2.  Dra borrverktyget tillbaka till stopp och  
stäng därefter kulan försiktigt. Om cen-
trumborren hamnar för långt in i ventilens 
genomlopp, skall verktyget demonteras 
och centrumborren justeras igen.

3.  Under borrning skall tömningsventilens 
öppning (beroende på tryck) regleras. 
Långsam anborrning med lätt tryck på 
borrverktyget kan ge små spån som leds 
bort genom tömningsslangen. Det är vik-
tigt att hålsågen inte stöts hårt emot röret 
när centrumborren har gått igenom röret. 

4.  Vid borrningen är det viktigt att när ron-
dellen skärs ut uppnå ett nödvändigt 
diffrentialtryck genom optimal öppning av 
tömningsventilen. Trycket är nödvändigt 
för att hålla den utskurna rondellen uppe i 
hålsågen. Tryck därför inte in borrverktyget 
längre än nödvändigt i huvudledningen. 

5.  När borren/hålsågen har kommit igenom 
huvudrörets vägg, dras borr/hålsåg tillbaka 
till stopp med en jämn rörelse. Vrid däref-
ter anborrningsventilens kula 90° till stängt 
läge med en skruvdragare/sexkantsnyckel.

6.  Kontrollera att vatten inte rinner från slang-
en. Eftersom kulan i anborrningsventilen 
inte har ett stopp, kan det vara nödvändigt 
att reglera kulans läge så den kommer i 
korrekt stängt läge.  

7.  Demontera nu anborrningsverktyget i 
omvänd ordning och svetsa därefter på 
avgreningen. 

8.  Öppna ventilen och skruva i den koniska 
skruven. Denna skall eftersvetsas för att få 
ett helsvetsat rörsystem.
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6.2.1.1

Användning

Verktyg

Anborrning
Tillpassning och montage av anborrningsventil, typ 2

Anborrningsventiler används, vid utförande av avgreningar från huvudrör i drift, där servisled-
ningen har dimensionerna ø 33,7-114,3 mm. 

Utformning	av	
svetsring	och	
anborrningsventil

A

Bågfil eller vinkelslip Svetsring och   
 anborrningsventil

1.  Skär till svetsringen, så den passar på 
huvudröret.

Silikonolja  Smörjning av spärr- 
 platta

2.  Kontrollera A-måttet innan svetsringen 
och anborrningsventilen svetsas på.

El-svetsaggregat  Svetsning på   
 anborrningsventil 

Anborrningsutrustning  Genomborring   
(komplett) huvudrör
  

Vid montage av anborrningsventil, typ 2, används följande verktyg:
Verktyg:	 Användning:	 Bild:
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A-mått	för	
Serie	1	rör

A-mått	för		
Serie	2	rör

 48,3/110 143      
 60,3/125 133 156     
 76,1/140 132 142 140    
 88,9/160 133 149 137 139   
 114,3/200 127 147 133 140 150  
 139,7/225 126 149 136 135 142 128 171
 168,3/250 132 147 137 137 144 131 173
 219,1/315 129 144 134 134 148 131 175
 273/400 104 124 114 114 134 118 147
 323,9/450 104 124 114 119 135 113 150
 355,6/500 105 125 115 110 136 115 157
 406,4/520 106 121 121 116 136 122 159
 457/560 106 126 116 116 136 122 155
 508/630 109 124 114 119 139 119 153
 559/710 109 124 114 114 134 119 154
 610/780 104 124 114 114 129 119 149

 48,3/125 131      
 60,3/140 130 148     
 76,1/160 132 152 140    
 88,9/180 130 150 140 140   
 114,3/225 134 149 140 142 147  
 139,7/250 132 147 142 141 148 129 177
 168,3/280 130 150 140 140 150 130 180
 219,1/355 129 127 117 118 127 104 153
 273/450 107 129 119 119 134 118 153
 323,9/500 109 129 119 119 135 119 155
 355,6/520 109 125 115 115 136 120 152
 406,4/560 105 125 120 115 135 126 153
 457/630 105 129 119 119 134 122 153
 508/710 109 124 119 119 134 119 153
 559/780 104 124 119 119 134 114 154

 Avgrening ø mm

 Huvudrör ø mm 33,7/90 42,4/110 48,3/110 60,3/125 76,1/140 88,9/160 114,3/200

 Avgrening ø mm
 Huvudrör ø mm: 33,7/110 42,4/125 48,3/125 60,3/140 76,1/160 88,9/180 114,3/225

6.2.1.2

Anborrning
Tillpassning och montage av anborrningsventil, typ 2

Avvikelser	från		
A-måttet 3)1)

2)

m
ax

.
10

 m
m

m
in

.
10

 m
m

m
ax

. 1
0 

m
m

 
m

ax
. 1

0 
m

m
 När A-måttet är mindre än det mått, som är 

angivet i tabellen för Serie 1 rör eller Serie 
2 rör, skall det svetsas ett rörstycke mellan 
rörböj och anborrningsventil i en längd, som 
motsvarar det antal mm, som saknas.
När A-måttet är större än det angivna, kan 
det avkortas på följande ställen:
1.  Avkortning av svetsring
2 + 3. Avkortning av anborrningsventil

OBS ! Det får först avkortas vid pkt. 3 efter 
att anborrningen är utförd (se Avslutande 
montage).
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6.2.1.3

Svetsning	av		
svetsring

Svetsning	av	
anborrningsventil

Anborrning
Tillpassning och montage av anborrningsventil, typ 2

90˚

90˚1.  Placera svetsringen vinkelrätt på huvudrö-
ret och el-svetsa in- och utvändigt.

2.  Kontrollera hårdheten på mediaröret 
Stålröret skall vara lätt att bearbete med 
en fil. Om detta inte är fallet slipas 0,5 - 
1,0 mm av med en slipmaskin.  
(Hårdhet kan förekomma i närheten av 
rörets längd - eller spiralsvetsning).

3.  Avlägsna allt slagg från den invändiga 
svetsen innan anborrningsventilen svetsas 
på.

4.  Placera anborrningsventilen på svetsringen 
med gängningen uppåt.

5.  Elsvetsa fast anborrningsventilen på svets-
ringen. 
Anborrningsventilen får inte tillföras för 
mycket värme, därför skall el-svetsning 
alltid användas.

Montering	av	
spärrplatta

6. Anborrningsventilen kyls ned

7. Sätt handtaget på spärrplattan 

8. Smörj spärrplattan med silikonolja.
9.  Kontrollera spärrplattans funktion genom 

att skjuta den in och ut i anborrningsven-
tilen.
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6.2.2.1

Förberedelse	av	
borr	och	hålsåg

Förberedelse	av	
anborrningsverk-
tyg

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 2

1.  Välj hålsåg till den aktuella anborrningsven-
tilen.

2.  Montera hålsågen och gripborren på  
borraxeln.

3.  Kontrollera, att gripborren spänns fast 
ordentligt mot stoppskruven i den avfasade 
delen, samt att hålsågen låses med låstap-
pen.

4.  Montera den bussning, som hör till svets-
ringen, på borraxelns översta del utan hän-
syn till höjden.

5. Smörj borraxeln med silikonolja. 

Komponentnr hålsåg: 4281

6.  Montera spännhandtaget från verktyget.

7.  Kontrollera bussningar för borraxel och  
tätning.

8.  Smörj bussningar, tätningar och gängor 
för övergångsstycke till anborrningsventil 
med silikonolja.

 9.  Montera spännhandtaget och över-
gångsstycket för den aktuella dimensio-
nen på verktyget.

10.  Skjut upp borraxeln med hålsåg och 
gripborr i verktyget.

11.  Smörj gängor och O-ring invändigt i 
övergångsstycket med silikonolja.

 Anborrning Hålsåg
 ø mm ø mm

 33.7 27
 42.4 35
 48.3 38
 60.3 44
 76.1 57
 88.9 70
 114.3 95
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6.2.2.2

Montering	på	
anborrningsventil

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 2

1

2

3

12.  Montera verktyget på anborrningsventilens 
gängor, och skruva helt i botten. 
På detta vis uppnås tätning mellan verktyg 
och ventil.

13.  Sänk försiktigt borraxeln, tills gripborren 
når stålröret.

14.  Provtryck svetsarna genom kontroll-
ventilen (1).

15.  Vrid spännhandtaget (2) till sitt yttersta 
läge. 

16.  Lås reglerings-/låsskruvarna i (3) lämpligt 
spår.

17.  Spänn spännhandtaget så att gripborren 
stöder mot stålröret.

18.  Montera borrmaskinen med växel på 
borr axeln och sätt fast med M8 bult 
genom växelaxeln.

Varvtal,		
hålsåg

   33,7 27 1450-1650
   42,4 35 1250-1450
   48,3 38 1100-1250
   60,3 44 900-1050
   76,1 57 750-900
   88,9 70 650-800
 114,3 95 600-750

 Anborrning Hålsåg Borrmaskin
 ø mm ø mm varv./min.

Varvtal på borrmaskiner för aktuell hålsåg.

Varvtal för gripborr: 2400 varv./min.



Hantering och montage · 2009.11 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00   

6.2.2.3

Anborrning

Demontering	av	
borrmaskinen

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 2 

(1)

(2)

Anborrning skall ske enligt gällande anvisningar. 
Efter anborrning skall det vara tryck på anlägg-
ningen för att uppnå nödvändig tätning.

1.  Spänn spännhandtaget (1) lätt  så att grip-
borren får fäste och borrar genom rörväg-
gen.  
Använd högsta hastighet på borrmaskinen. 
Stanna borrmaskinen, när borren är genom 
rörväggen.

2.  Öppna försiktigt utluftningsventilen (2) och  
kontrollera, att borren är igenom.

3.  Utlufta tills verktyget är fyllt med vatten. 
Vattnet hjälper till med nedkylning under den 
vidare anborrningen. 
Mata borren långsamt.

4.  Vrid spännhandtaget till sitt yttersta  
läge. 
Flytta reglerings-/låsskruvarna ned mot röret 
och lås det i lämpligt spår. 
Viktigt: Axeln får inte lyftas under reglering, 
då gripborren kan skadas.

5.  Välj hastighet för hålsågen och starta  
borrningen med en lätt åtdragning på spänn-
handtaget (1).

Borrmaskinen får inte låsas i körläge eftersom 
hålsågen kan fastna och då vrider sig borr-
maskinen istället.

6.  Demontera borrmaskinen med växel från 
borraxeln, när hålet är färdigborrat, och 
rörstycket har fastnat i gripborren.

7.  Lossa reglerings-/låsskruvarna och tryck 
ned dem. Härmed är det möjligt att kon-
trollera, om hålet är fritt.

8.  Lyft försiktigt reglerings-/låsskruvarna  
och demontera dem.  
Observera att trycket i ledningen kan göra 
att axeln trycks upp mot stopp.
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Införing	av	spärr-
platta

Demontering	av	
verktyg

12.  Demontera anborrningsverktyget och lägg det i transportväskan. 
Viktigt vid demontering av hålsåg och gripborr: 
Stålplattan från rörväggen får endast tas av borren genom att demontera borren från 
borrhuvudet och skjuta plattan motsatt gripklorna på borren. 
Demontering av hålsågen kan först göras efter att borrhuvudet är lossat, och låstapparna 
är fria från hålsågen.

Vid demontering av borrhuvudet får det inte används rörtång på borraxeln. Här skall det  
medföljande verktyget användas.

Vid användning av axelförlängare lossas denna med hjälp av dorn och nyckel, som ingår i 
anborrningsverktyget. 

 9.  Dra upp borraxeln i verktyget och skjut in 
spärrplattan i anborrningsventilen.

10. Demontera handtaget på spärrplattan.

11.  Öppna kontrollventilen och kontrollera 
tätheten.

6.2.2.4

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 2
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6.2.2.5

Avslutande		
montage

Anborrning
Utförande av anborrning, typ 2

1.  Kontrollera A-måttet (se sida 6.1.3). 
I de fall där det skall avkortas, skall avkort-
ningen göras med en bågfil eller vinkelslip, 
aldrig med skärbrännare. 
Lägg en våt trasa i anborrningsventilen för 
att skydda spärrplattan mot gnistor från vin-
kelslipen.

2.  Lägg en våt trasa runt anborrningsventilen 
och svetsa på servisledningen.

3. Utför provtryckning mot spärrplattan.

Efter montaget bör man dra ut spärrplattan 5-
7 mm , då kan fyllningen ske utan tryckstöt.

Eventuell otäthet i spärrplattas tätningsspår 
kan stoppas genom att röra spärrplatta fram 
och tillbaka tills 100% täthet uppnås.
Tätning uppnås bäst med tryck på ledningen.
Det är möjligt, att otäthet förekommer, om 
trycket i ledningen sänks under borrarbetet. 
Otätheten kommer då att upphöra, när trycket 
höjs.

4.  Forma den medföljande bottentråden och  
lägg den i botten av svetsstället som 
skydd av tätningen.

5.  Svetsa igen tätningsspåret. 
Tätningen kan ytterligare skyddas genom 
att svetsningen utföres 3-4 gånger med 
några minuters uppehåll.

6.   Avsluta montaget med stålplastdetaljer 
och isolering. Se avsnitt 5.4 Montage av 
stålplast avgreningar.
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7.0.1

Isolering av skarvar

Introduktion

Innehåll

Översikt

Skarvar i rörsystemet skummas primärt med vårat påsskum. Det är en montagevänlig metod 
där en tvåkomponentsskumvätska efter blandning och fyllnad blir till en effektiv isolering med 
samma egenskaper som resterande del av rörsystemet. 

Montören kommer inte i kontakt med skumvätskorna när påsskum används.

Det är viktigt att montören är utbildad enligt nationell lagstiftning när det gäller hanteringen av 
isocyanat och polyol/ cyclopentan. Det är även viktigt att montören använder skyddsutrustning 
som följer gällande lagstiftning. 

Andra isoleringsmetoder kan vara möjliga i specialfall. 

7.1.1 Generellt - Påsskum
7.2.1 Säkerhetsinformation gällande påsskum
7.3.1 Förvaring och hantering av påsskum
7.4.1 Använda påsskum
7.5.1 Möjliga kombinationer av påsskum
7.6.1 Andra isoleringsmetoder - Isoleringshsalvskålar
7.6.2 Andra isoleringsmetoder - Kannskumning (ej tillåtet i alla länder)
7.6.5 Andra isoleringsmetoder - Maskinsskumning
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7.1.1

Isolering av skarvar

Användning

Beskrivning

Generellt - påsskum

Skarvar i rörsystemet skummas primärt med vårat påsskum. Det är en montagevänlig metod 
där en tvåkomponentsskumvätska efter blandning och fyllnad blir till en effektiv isolering med 
samma egenskaper som resterande del av rörsystemet. 

Montören kommer inte i kontakt med skumvätskorna när påsskum används.

Förutsatt att de förvarats korrekt, har påsskum en hållbarhet på 12 månader, räknat från den 
produktionsvecka som finns angiven.

Påsskum levereras i en fördoserad förpackning där skumvätskans mängd och proportioner är 
kontrollerade genom en automatisk process i fabriken.

Påsen är en flerskiktspåse som har en kläm-
ma som avskiljare. 

Den bruna vätskan (A) (isocyanat) kommer i 
en totalt diffusionstät del, där aluminiumfolien  
utgör en del av påsens kontruktion.

Det klara vätskan (B) (polyol och cyclopen-
tan) kommer i en transparent del som gör 
det möjligt att visuellt kontrollera att  
blandningen av det två vätskorna blivit kor-
rekt.

B

A
isocyanate

polyol/cyclopentane

07000000108104

prod. 2
017/37

No. 2

Påsskummet är märkt med såväl isocyanat och polyol/ cyclopentan som deras respektive 
farosymboler. 

Artikelnr., påsskumsnr., och produktionsvecka framgår också på påsen.

Klämman avlägsnas genom man drar i båda sidorna av påsen och då mixas vätskorna. 
Vätskornas blandas genom att påsen skakas noggrannt samtidigt som den inbyggda bland-
pinnen används för att röra runt vätskorna. 

OBS! Varje land har sina egna krav på träning/ utbildning och hantering av säkerhetsutrustning 
vid hantering av polyuretanskum. Kunden eller kundens representanter är ansvariga för att se 
till att dessa krav efterlevs.
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7.2.1

Isolering av skarvar

Bakgrund

Säkerhets- 
information/folder

Säkerhetsinformation om påsskum

I alla EU-länder finns det krav på att materialsäkerhetsdatablad utfärdas vid hantering av 
produkter som klassificerats som farliga. 

Om QR-koden på etiketten scannas med mobiltelefon kommer säkerhetsinformationen direkt.

Varje isolerad låda innehåller även en skriftlig version av säkerhetsinformationen.

Materialsäkerhets 
-datablad

Ett detaljerat materialsäkerhetsdatablad för 
påsskum finns på vår hemsida www.logstor.
com 

Materialsäkerhetsdatabladet innefattar 16 
artiklar med information.
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Uses and Restrictions:
Individuals wit more susceptibility to dermatitis should not be selected to work isocyanates.
Not to be handled by persons under the age of 18 years.

Special Education:
The user of the product must be thoroughly instructed in working with the product, the dangerous properties of the product and the 
necessary safety measurements.

OTHER INFORMATION:

R phrases:
R11 Highly flammable.
R20 Harmful by inhalation.
R52 Harmful to aquatic organisms.
R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R42/43 May cause sensitisation by inhalation and skin contact.

Final remarks:
This safety data sheet is compiled on the basis of information from the supplier and in accordance with EU legislation. The users 
working conditions is outside our knowledge and control, we draw to your attention that it's always the users responsibility to take the 
necessary precautions and follow the given legislation.

References:
CHIP3: Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply), Regulations 2002 (SI 2002/1689) and accompanying 
documentation. EH40/2005 Occupational Exposure Limits. COSHH : The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2992 
and subsequent amendments. EC Regulation no. 1907/2006. REACH.
HSE INDG388 10/03 C650  (Working with 2-pack isocyanate paints).

Drawn up by: pbb trotters aps
QA ah 01-2008
Updated by: pbb
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Accumulation:
Not Known.

General information:
Prevent material from entering drains, streams, lakes etc.

DISPOSAL CONSIDERATIONS:

Disposal considerations:
Delivered to disposable centre according to the local regulations.

Waste code: 07 02 13 waste plastic
08 05 01 waste isocyanates

General information:
EAK 07 02 13 should be use when it is in a mixture or the waste from tiding up in section 6.

TRANSPORT INFORMATION:

ADR/RID UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
Hazard Identification: 33
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

IMDG-CODE UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
EmS: F-E, S-E
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

IATA UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

General information:
This Transport information is only relevant for Polyol (component B). Isocyanate (component A) is not comprised by transport 
regulations of dangerous goods.

REGULATORY INFORMATION:

Special labelling:
Contains isocyanates.

Contains: Isocyanate (component A): Diphenylmethane-4,4´-diisocyanate, isomers and 
homologue
Polyol  (component B): Polyol with contains of cyclopentane

Labelling: Isocyanat (component A): Diphenylmethane-4,4´-diisocyanate, isomers and homologue

R20 Harmful by inhalation.
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R42/43 May cause sensitisation by inhalation and skin contact.
S23 Do not breathe vapour/spray.

S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show 
the label where possible).

Xn

Harmful
S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves.

Polyol   (component B):
R11 Highly flammable.

S9 Keep container in a well-ventilated place.
S16 Keep away from sources of ignition - No smoking.

F

Highly flammable

S33 Take precautionary measures against static discharges.

14.

13.

15.

SAFETY DATA SHEET
Product name FOAM PACK Version no.: 1                                                 Page 3/5
Created: 10-01-2008 Date of revision: 10-01-2008                          Date of printing: 10-01-2008

 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Isocyanate (component A) Polyol  (component B)

Form: Liquid Liquid

Colour: Brown Clear, yellowing

Odour: Weak Weak

Density: 1,23 g/cm³ 1,04 g/cm³

Explosion limits: - 1,1-8,7 % (Cyclo pentane)

Boiling point: - > 48°C (Cyclo pentane)

Flash point: > 200°C 8°C

Melting point < 0°C <-10° C

Ignition temperature: > 400°C 380° C (Cyclo pentane)

Vapour pressure 1 hPa (20°C) 345 hPa (20°C) (Cyclo pentane)

Viscosity: 200 mPa (20°C) 690 mPa (23°C)

Water solubility: No No

STABILITY AND REACTIVITY:

Stability:
Isocyanate (component A): Polymerisation occurs by 200°C. The polymerisation will develop CO2.
Polyol (component B): The product is s table if it is handled and stored according to section 7.

Conditions to avoid:
Temperature above 40°C.

Substances to avoid:
Oxidizing agents and acids.  Bases. Alcohols. Amines. Isocyanate (component A): Isocyanates reacts strongly with water under a 
heating development.

Hazardous Decomposition Products:
When heated to high temperatures, or in case of fire, the product can liberate toxic gases/vapours of: Carbon oxides, nitrogen oxides, 
isocyanate, compound of cyanides.

Hardening time for Isocyanates.
5 minutes at 20°C

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Inhalation:
Isocyanate (component A): May irritate respiratory tract and may cause coughing, asthmatic breathing and difficulty in breathing. 
Polyol (component B): Vapours may cause bluntness and dizziness.

Contact with skin:
Irritating to skin.

Contact with eyes:
Irritating to eyes.

Ingestion:
Ingestion may cause nausea and queasy.

Chronic effects:
Isocyanate (component A): May cause sensitisation by inhalation and skin contact. 
Polyol (component B) Inhalation of vapours may cause drowsiness, dizziness and can cause damage to the central  nervous system by 
prolounged exposure.

ECOLOGICAL INFORMATION:

Eco toxicity:
None known.

Mobility:
Isocyanate (componenet A), Polyol (componenet B) and the mixture are not soluble in water. Therefore there is no mobility in water.

Degradability:
Isocyanate (component A): Bio-degradation: Difficult.
Polyol (component B): Bio-degradation: Difficult.

9.

10.

11.

12.
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Special protective equipment:
Wear self-contained breathing apparatus and full protective gear when extinguishing fire.

General information:
If it is without risk containers should be removed from the area where there is a risk of f ire.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES:
Personal precautions:
Remove all ignition sources and ensure sufficient ventilation. Avoid inhalation of vapours/aerosols and contact with skin and 
eyes. Unauthorized persons are forbidden to enter. Regarding personal protection - see section 8.

Prevent material from entering drains, streams, lakes etc.
Environmental precautions:

Absorb spill with non flammable, absorbing material, e.g. sand, soil, vermiculit, and place in suitable disposable container 
(section 13). The container should not be closed caused by the developing of CO2 from the waste. The container should be 
under observation. Keep it in the open container outside. The total time of reaction: 7-14 days. Dispose according to section 
13.

Methods for cleaning up:

7. HANDLING AND STORAGE:

Handling:
Avoid inhalation of and contact with product. Eating, drinking, smoking or storage of food, drinks and tobacco must not take 
place where there is a risk of contamination of the product. Wash hands before any breaks and after working hours. Ensure 
adequate ventilation. Local mechanical exhaustion could be necessary. Take measures to prevent static electricity. Ensure 
access in the working area to "rinse the eye" facility. Ensure access to ample water, shower facility and changing-room.
Personal protective equipment: Refer to section 8.
Storage:
Store securely, away from children, away from food, animal foodstuffs, medicaments or the like. Stored in temperatures 
between 10 and 40°C. Keep the product away from ignition sources, oxidizing agents and strong acidic and basic substances.
Follow the HSG51 "The storage of flammable liquids in containers."

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION:
Engineering Control Measures:
All work must be planned with a view to limit the breathing of fumes and the exposure to the skin. Ensure adequate ventilation. 
There must be access to ample supplies of water and eye wash bottles.
Respiratory Protection:
In poor ventilated areas use fresh air equipment.

Hand Protection:
Use protective gloves of nitril rubber, butyl or any suitable material. Break through time > 480 min. Follow the glove 
manufacturer's recommendations on use and replacement.
Eye protection:
Use protective goggles or face shield.

Skin Protection:
Use special working clothes.

General information:
The employer has a duty to ensure that pregnant women are not exposed to any influences, which may be a risqué to the 
unborn child.
Occupational Exposure Limits:
The general exposure limits of all isocyanates are 0,02 mg/m³. EH40/2005 Workplace exposure limits.
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enFOAM PACK
1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING:

Product Name: FOAM PACK

Emergency telephone number :
Dial 999 in case of a emergency, or 
NHS Direct for advice 0845 4647 (GB). 
Both services are available 24 hours.

Supplier:
LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11
DK-9670 Loegstoer
Telephone no.: 0045 99 66 10 00
Responsible for the Safty Data Sheet
E-mail: tit@logstor.com

Uses:
Insulation for district heating joints

2. HAZARDS IDENTIFICATION:

Main Toxicological and Ecological hazards:
Isocyanate (component A): Harmful by inhalation. Irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitisation by 
inhalation and skin contact.
Polyol (component B): Highly flammable.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS:

Isocyanate (component A) CAS no: 9016-87-9
Polyol (Component B) contains CAS no: 287-92-3

Contains:
CAS number: %: Note:Chemical Name: Classification:EC-no.:

diphenylmethane-4,4'-di-
isocyanate, isomers and 
homologue

Xn, Xi R20, R36/37/38, 
R42/43

9016-87-9 100%

cyclo pentane F R11, R52, R53287-92-3 206-016-6 < 10%

4. FIRST AID MEASURES:
General information:
In case of doubt or if the symptoms are continuous, seek medical advice.

Inhalation:
Move the injured person into fresh air, if symptoms are continuously seek medical aid. If the patient is conscious examine if 
patient is breathing. If the unconscious person is breathing, lay person in recovery position and keep warm with blankets or the 
like. If breathing has stopped, apply artificial respiration. Seek medical attention.
Contact with eyes:
Open your eye wide. Make sure to remove any contact lenses. Immediately flush eyes with water for at least 10 minutes. Seek 
medical attention.
Contact with skin:
Remove contaminated clothes immediately, and wash skin thoroughly with soap and water. Always end cleansing with 
applying moisturising cream to degreased skin. Obtain medical attention if irritation continues.
Ingestion:
Rinse mouth with water. Drink afterwards plenty of water. Seek medical attention.

Burns:
Polyol (component B): Flush with plenty of water until pain ceases. Whilst flushing with water, remove all loose clothing from 
area of burns. If medical treatment is necessary, continue flushing until medical trained staff takes over treatment.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES:
Suitable extinguishing media:
Fire is extinguished with water fog, foam, powder or carbon dioxide.

Do not use full jet of water. The fire will spread.
Extinguishing media that must not be used:

If heated or in case of fire toxic fumes are formed.
Special hazards:
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7.3.1

Isolering av skarvar

Introduktion

Vätske- 
temperatur/för-
varing

Vätsketemperatur 
i den isolerade 
lådan

Vätsketemperatur 
i påsen utanför 
den isolerade 
lådan

Förvaring och hantering av påsskum

Förutom korrekt dosering av skumvätskorna, vilket säkerställs genom att de fylls i fabrik samt 
genom numrering av påsskumsstorlek på skarvar och förpackningar, finns det 5 faktorer som 
är viktiga för ett korrekt skumprocess:
 ·  Skumtemperatur
 · Temperatur på arbetsplatsen
 · Mediaröret och mantelskarvens yttemperatur
 · Torra skarvar
 · Bladning

Det är mycket viktigt att skumvätskornas 
temperatur hålls inom vissa gränser för att 
uppnå en jämn skumkvalitet. 

Då skumvätskornas reaktionstid beror på 
förvaringstemperaturen (1), kan blandningen 
och (2) ifyllnadstiden (3) variera.

De framgår av tabellen.

Skumvätskor hålls bäst i förvaringsutrym-
men med en temperatur på 16-22°C. 
Skumvätskans temperatur får under förvarin-
gen inte överstiga 40°C eller falla under 0°C.

Vid skumning ska skumvätskans temperatur 
vara ca. 20°C

Under förutsättning att den isolerade lådans 
lock alltid läggs tillbaka när påsskum tagits 
ur den, ska lådan hålla skumvätskorna varma 
eller kalla genom en vanlig arbetsdag, d.v.s 
åtta timmar. 

När en påse tas ur den isolerade lådan håller 
skumvätskan en korrekt appliceringstemper-
atur mindre än en timme om arbetsplatsen 
temperatur är 0°C.

Symbolförklaring till de illustrerade figurerna:
träd = Arbetsplatsen temperatur
hus = förvaringstemperatur

˚C ˚C
8113
2x13
23.96

5

°C °C

07000000108104

prod. 2017/37
No. 5

isocyanate
polyol/cyclopentane

t°C

10     25     

30     20     

70     

20

20

3495

5

1

2

3

15 30

25 15

60     50     45     40

sec.

sec.

°C
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7.3.2

Isolering av skarvar

Uppvärmning och 
nedkylning

Diagram för 
uppvärmnings-/ 
nedkylningstider

Temperatur 
arbetsplats

Förvaring och hantering av påsskum

Om den faktiska temperaturen på vätska närmar sig eller överstigen den tillåtna gränsen för 
arbetstemperatur, ska vätskan värmas upp/ kylas ned genom att förvaras i ett förvaringsrum 
med en temperatur på 16-22° C.

Om temperaturen på vätskan är för hög kan skummet reagera för snabbt och skarven riskerar att 
inte bli helt fylld. Om temperaturen på vätskan är för låg är det svårt att blanda vätskorna korrekt, 
och skummnet kommer regaera långsammare och cellerna blir grövre:

Observera att uppvärmningen och nedkylningen tar lång tid p.g.a den isolerade lådan.

Den uppvärmings-/ nedkylningstid som krävs framgår av följande diagram.

Uppvärmings-/ nedkylningstider för skum-
vätskor i isolerad låda.

Vid arbetsplatstemperaturer ner till +10° 
C utförs isoleringen som beskrivet i denna 
manual.

Vid temperaturer under +10°C ska detaljens/ 
skarvens delar, särskilt underdelarna, förvär-
mas med en mjuk gaslåga till 30-40° C.

Om varmvatten cirkulerar i rörledningen är 
det tillräckligt att delarna har nått en tem-
peratur på ca. +20°C.

Vid höga temperaturer på arbetsplatsen och 
i starkt solsken kan skarvens temperatur blir 
hög ( >50°C). I de fallen ska skarven täckas 
innan skumning för att säkerställa att ska-
revsn temperatur inte är för hög.

Uppvärmings-/ nedkylningstider för skum-
vätskor som plockats ut ur lådan. 
hus = rumstemperatur 20°C
klocka = Uppvärmings-/ nedkylningstider  i 
timmar.

8113
2x13
23.96

5

07000000108104

prod. 2017/37
No. 5

isocyanate
polyol/cyclopentane

10°C 10°C
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7.3.3

Isolering av skarvar

Blandning
t°C

10     25     

30     20     

70     

20

20

3495

5

1

2

3

15 30

25 15

60     50     45     40

sec.

sec.

°CAtt blanda noggrannt säkerställer en homo-
gen skumkvalitet och därmed en korrekt fylld 
skarv.

Beroende på vätskans temperatur (ju lägre 
temperatur på vätskan desto längre bland-
ingstid) skakas de två vätskorna noggrannt 
i 15-30 sekunder tills blandningen har en 
homogen ljusbrun färg. 

Förvaring och hantering av påsskum

Torra skarvar Fukt i en skarv ger dålig skumkvalitet.
Se därför till att följande är uppfyllt:
- Skarvområdet är torrt, innan skarven monteras.
-  Undvik att skumma vid regnväder. Om det ändå måste ske, använd ett tält, paraply eller 

annat skydd. 
- Skumma skarven samma dag som den monterats.

Skumning på 
varma eller kalla 
mediarör

Om mediarörets temperatur är < +10°C eller > +50°C, svep mediaröret med 5 mm polyetens-
kum (Alveolit) innan skumning.
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7.4.1

Isolering av skarvar
Använda påsskum

Blanda skumvät-
skor

1.   Dra i båda sidorna av påsen, och ta bort 
klämman så att de två vätskorna blandas.

2.   Blanda vätskorna genom att kraftigt skaka 
påsen och röra om med den inbyggda 
blandpinnen samtidigt.  
Blanda noggrannt skumvätskorna i det 
antal sekunder som framgår av tabellen på 
sida 7.3.3, tills dess att vätskeblandningen 
är en homogen ljusbrund färg. 
Håll i blandpinnen, inte munstycket.

Hälla i skumvät-
skorna

3. Placera munstycket iskarvens lägst  
    plaerade skumhål.

4.  Tryck blandpinnen in i munstycket, som 
stöds med en hand.

5.  Vrid blandningspinnen fram och tillbaka 
flera gånger tills platsmembranet går 
sönder. 
Det är viktigt att genomträngningen är 
grundlig så att vätskorna kan rinna ned i 
skarven. 
Dra tillbaka blandpinnen igen.

2

1

6.   Kläm ned skumvätskorna i skarven och 
vrid ur/ platta till påsen under tiden, så att 
inga luftfickor uppkommer bakom vätskan 
i påsen. 

Om 2 påsskum per skarv behövs, måste 
förberedelser göras så att dessa kan hällas i 
skarven omedelbart efter varandra. Att vara 
2 personer som utför arbetet kan vara en 
fördel.

Om mantelskarven kräver 3 eller 4 påsskum 
ska 2 stycken påsskum hällas i samtidigt. 
Detta kräver att ytterligare ett utluftning-
shål borras. Kom ihåg att beställ ett extra 
proppset.
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7.4.2

Isolering av skarvar

Utluftning och 
härdning

Ta bort  
utluftnings- 
proppen

Använda påsskum

30 min.

7.   Slå i utluftningspropparna i skumhålen 
efter att skumningen.

Gå vidare till nästa skarv. Skumvätskan 
expanderar i skarven, och tvingar ut luft 
genom utluftningsoroppen.

När utluftningen är färdig kommer lite skum 
att tvingas ut genom utluftningspropparna.

Skarvens isolering är komplett när skummet 
vid hålen är hårt. 

8.  Avlägsna proppen seanre samma dag, 
dock tidigast 30 minuter efter skummets 
härdande.

Färdigställ nu montaget av skarven enligt gäl-
lande instruktioner. 

Överflödigt skum bortskaffas enligt lokala 
bestämmelser. 
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7.5.1

Isolering av skarvar
Möjliga kombinationer av påsskum

Påsskum Alternativ Skumvolym, liter

Nr. Vf Vfe
min. max. min. max.

0 1.0 1.5 2.2 2.7

0.5 1.5 2.6 2.7 4.6

1 2.6 3.7 4.6 6.7

2 3.7 4.6 6.7 8.3

3 4.6 5.8 8.3 10.4

4 2x1 5.7 6.9 10.4 12.5

5 1+2 2x2 6.9 8.6 12.5 15.4

6 2+3 2x3 1+4 8.6 10.6 15.4 19.1

7 3+4 1+5 2+5 10.5 12.9 19.1 23.2

8 4+5 2+6 3+6 12.9 15.9 23.2 28.6

9 5+6 3+7 4+7 15.9 19.4 28.6 35.0

2x6 5+7 3+8 0+9 17.3 21.9 34.7 38.2

10 6+7 5+8 2+9 19.8 25.1 38.2 43.7

11 6+9 3+10 4+10 25.0 32.4 43.7 55.1

2x9 8+10 5+11 6+11 31.8 41.2 55.1 70.0

12 8+11 38.0 49.2 70.0 83.6

10+11 5+12 44.9 58.1 83.6 98.7

13 2x11 8+12 51.0 65.9 98.7 112.1

10+12 5+13 57.8 74.9 112.1 127.3

10+13 2x9+12 70.8 91.6 127.3 155.8

12+13 89.0 115.1 155.8 195.7

2x13 11+2x12 101.9 131.9 195.7 224.2

2x12+13 127.0 164.3 224.2 279.3

3x13 152.9 197.8 279.3 336.3

2x12+2x13 177.9 230.2 336.3 391.4

4x13 203.8 263.8 391.4 448.4

Vfe

Vf

Skumvolym Hålrummets volym avgör vilket påsskum-
snummer som ska användas.

För att garantera isoleringens kvalitet ska 
skumvolymernas gränser i tabellen nedan 
respekteras. 
Storlek och antal påsskum till en specifik 
skarv framgår av påsskumsfoldern för singel-
rör och TwinPipe, som finns tillgänglig på 
www.logstor.com och i den isolerade lådan.
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7.6.1

Isolering av skarvar

Användning

Montera isoler-
ingshalvskålar

Andra isoleringsmetoder - Isoleringshalvskålar

Isoleringshalvskålar används med: BXJoints, C2L reparationsskarvar.

De kan även användas som ett alternativ till direkt skumning. Kontakta LOGSTOR.

Montera isoleringshalvskålarna precis mellan 
mantelrören, används tejp om det behövs. 
Alla ytor måste vara RENA och TORRA.

Se avsnitt 23.4.3 för montage med larmtrådar.

Korta av isoleringshalvskålar för att få dem att 
passa precis mellan mantelrören.

Reduktioner med 
isoleringshalv-
skålar

Exemple på tillpassning av isoleringshalvskålar 
när de används för reduktion med krympskar-
var. 

a. 1 dimensionssteg 
b.  2-3 dimensionssteg 

Använd 2 olika par isoleringshalvskålar som 
passar till de faktiska manteldimensionerna.  

a

b
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7.6.2

Isolering av skarvar

Översikt

Vätske- 
temperatur

Förvarings- 
temperatur

Arbetsplats- 
temperatur

Other insulation methods - Can foam (not allowed in all countries)

Skumvätskornas korrekta dosering säkerställs genom att mäta de 2 vätskorna enligt literspeci-
fikationen på sida 7.6.3, baserad på motsvarande påsskumsnummer. 
Följande faktorer är viktiga för en korrekt skumningsprocess:
- Vätsketemperaturen
- Arbetsplatstemperaturen
- Mediaröret och skarvens yttemperatur
- Torra skarvar
- Blandning
Var uppmärksam på om öppen blandning av skumvätskor är tillåtet i ditt land.

10     15 25     30

40     30 20     15

70     60     50     45     40

20

25

20°
°C

15-
50sec

A+B

1)

2)

3)

20°
°C

10°C 10°C

Det är viktigt att skumvätskornas tempera-
tur hålls inom vissa gränser för att en jämn 
skumkvalitet ska uppnås. Skumvätskornas 
olika reaktionstid beror på temperatur (1), 
därför används olika blandnings-(2) och ifyl-
landstider(3).

Skumvätskorna förvaras i en rumstemperatur 
på 16-22°C.
Utanför förvaringsrummet kommer tempera-
turen i vätskorna nabbt att stiga/ sjunka så ta 
inte ut skumvätskorna till arbetsplatsen förrän 
skarven är redo att skummas. 
Säkerställ så att inte temperaturen i skumvät-
skorna inte överstiger 40°C eller faller under 
0°C vid förvaring.
Under skumningen ska vätskornas tempera-
tur ligga ca. 20°C.

Vid arbetsplatstemperaturer ner till +10° 
C utförs isoleringen som beskrivet i denna 
manual. Vid temperaturer under +10°C ska 
detaljens/ skarvens delar,  särskilt underde-
larna, förvärmas med en mjuk gaslåga till 
30-40° C.
Om varmvatten cirkulerar i rörledningen är 
det tillräckligt att delarna har nått en tem-
peratur på ca. +20°C.

Vid höga temperaturer på arbetsplatsen och 
i starkt solsken kan skarvens temperatur blir 
hög ( >50°C). I de fallen ska skarven täckas 
innan skumning för att säkerställa att ska-
revsn temperatur inte är för hög.

Andra isoleringsmetoder - Kannskumning
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7.6.3

Isolering av skarvar

Torra skarvar Fukt i en skarv ger dålig skumkvalitet.
Se därför till att följande är uppfyllt:
- Skarvområdet är torrt, innan skarven monteras.
-  Undvik att skumma vid regnväder. Om det ändå måste ske, använd ett tält, paraply eller 

annat skydd. 
- Skumma skarven samma dag som den monterats.

Andra isoleringsmetoder - Kannskumning

Före blandning Skaka dunken med polyol/ cyclopentan 
innan vätskorna mäts upp.

För att hitta rätt proportion mellan kompo-
nent A och komponent B:
-  Leta först fram påsskumsnumret i påss-

kumsfolder på LOGSTOR's hemsida.
-  Leta sedan fram påsskumsnumret i den här 

tabellen. 

Om LOGSTOR's skumvätskor inte används 
måste leverantören informera dig om korrekt 
doseringsproportioner. 

Vätskekvantitet
Påsskum 

nr.

Komponent A, 
Isocyanat

liter

Komponent B, 
Polyol/cyclopentan

liter

00 0.08 0.06

01 0.18 0.14

02 0.22 0.16

03 0.27 0.20

04 0.34 0.25

05 0.41 0.30

06 0.50 0.37

07 0.62 0.46

08 0.75 0.56

09 0.92 0.68

10 1.14 0.84

11 1.42 1.06

12 2.13 1.58

13 2.84 2.11

14 0.13 0.10

Skumma på 
varma eller kalla 
mediarör

Om mediarörets temperatur är < +10°C eller > +50°C, svep mediaröret med 5 mm polyetens-
kum (Alveolit) innan skumning.
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7.6.4

Isolering av skarvar
Andra isoleringsmetoder - Kannskumning

Stäng dunken för att undvika att gaser förän-
gas.

Försegling

Blandning

Fyllning

15-50 sec

A+B

 

 

Noggrannt blandning säkerställer en homo-
gen skumkvalitet och därmed en korrekt fyll 
skarv. 

Beroende på de två vätskornas temperatur 
blandas de noggrannt, med blandning-
spinnen eller borrmaskinens visp, i 15-50 
sekunder tills det att blandningen har en 
homogen ljusbrun färg utan spår av vätska 
A.

Det är viktigt att skumhålen alltid är uppåt 
(klockan 12-position).

Fyll alltid skumvätskan i skarvens lägst plac-
erade skumhål.

Efter fyllning slås utluftningsproppar ner i 
skumhålen.

B

B
A

˚C
22˚

10˚
+

Uppmätning På insidan av platskoppen finns nivåmarker-
ingar för korrekt dosering.
Mät först upp skumvätska B och sedan 
skumvätska A.



Hantering & Montage · 2018.10 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

7.6.5

Isolering av skarvar

Generellt

Arbetsplats- 
temperatur

Torra skarvar

Andra isoleringsmetoder - Maskinskumning

10°C 10°C
Vid arbetsplatstemperaturer ner till +10° 
C utförs isoleringen som beskrivet i denna 
manual.

Vid temperaturer under +10°C ska detaljens/ 
skarvens delar,  särskilt underdelarna, förvär-
mas med en mjuk gaslåga till 30-40° C.

Om varmvatten cirkulerar i rörledningen är 
det tillräckligt att delarna har nått en tem-
peratur på ca. +20°C.

Vid höga temperaturer på arbetsplatsen och 
i starkt solsken kan skarvens temperatur blir 
hög ( >50°C). I de fallen ska skarven täckas 
innan skumning för att säkerställa att ska-
revsn temperatur inte är för hög.

Fukt i en skarv ger dålig skumkvalitet.
Se därför till att följande är uppfyllt:
- Skarvområdet är torrt, innan skarven mon-
teras.
-  Undvik att skumma vid regnväder. Om det 

ändå måste ske, använd ett tält, paraply 
eller annat skydd. 

- Skumma skarven samma dag som den 
monterats.

Om maskinskumning ska användas för att isolera skarvar ska vätskorna och maskinen god-
kännas av LOGSTOR.

Operatören (av maskinen) måste vara bekant med våre produkter för att säkerställa en homo-
gen isolering med korrekt skumkvalitet och densitet.

Det krävs en särskild utbildning för att använda skummaskiner. 

Skumma på 
varma eller kalla 
mediarör

Om mediarörets temperatur är < +10°C eller > +50°C, svep mediaröret med 5 mm polyetens-
kum (Alveolit) innan skumning.
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7.6.6

Isolering av skarvar

För att hitta rätt proportion mellan kompo-
nent A och komponent B:
-  Leta först fram påsskumsnumret i påss-

kumsfolder på LOGSTOR's hemsida.
-  Leta sedan fram påsskumsnumret i den här 

tabellen. 

Om LOGSTOR's skumvätskor inte används 
måste leverantören informera dig om korrekt 
doseringsproportioner. 

Vätskekvanitet
Påsskum 

nr.

Komponent A, 
Isocyanat

liter

Komponent B, 
Polyol/cyclopentan

liter

00 0.08 0.06

01 0.18 0.14

02 0.22 0.16

03 0.27 0.20

04 0.34 0.25

05 0.41 0.30

06 0.50 0.37

07 0.62 0.46

08 0.75 0.56

09 0.92 0.68

10 1.14 0.84

11 1.42 1.06

12 2.13 1.58

13 2.84 2.11

14 0.13 0.10

Ifyllning

Andra isoleringsmetoder - Maskinskumning

Spruta alltid skumvätskan i skarvens lägst 
placerade skumhål.
För att få en homogen, korrekt isolering se till 
att skumvätskan inte kommer i kontakt med 
mediaröret när det sprutas in

Efter fyllning slås utluftningsproppar ner i 
skumhålen.
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8.0.0.1

Introduktion

Innehåll

Avstängningsventiler och utluftning
Översikt

Detta avsnitt beskriver hur och var avstängningsventiler och separata utluftningar/ avtappnin-
gar kan byggas in på en rörsträcka. 

Inbyggning och drift av avstängningsventiler 8.1
Utförande av utluftning/ avtappning 8.2
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Installation

Tömning

Underhåll

Rörsystemet kan tömmas genom ventilen på tömningsanordningen.
För fullständig tömning används en sugspets och, om det behövs, blås luft genom systemet. 

Avstängningsventilen är i princip underhållsfri. Dock rekommenderas att man motionerar den i 
samband med regelbunden kontroll av brunnen för att försäkra sig om att ventilen alltid funger-
ar. 
Ventiler för utluftning finns som rostfria kulventiler. 
Utrustning som svetsas på ventilerna (och på gamla kulventiler) måste korrosionsskyddas. 
Ventiler, spindeltoppar och spindlar ska inte stå permanent under vatten.

Det enklaste sättet att anlägga en ventilbrunn 
är att använda en betongkona som vilar på 
längsgående fundament.

Rören tillåts då att expandera och ventilens 
spindeltoppar skyddas från sand. 

Denna metod kan också användas vid större 
dimensioner, förutsatt att spindlarna vinklas 
så att åtkomst sker från brunnens öppning.

8.1.0.1

Översikt

Avstängningsventiler och utluftning
Inbyggning och drift av avstängningsventiler

Avstängningsventiler byggs in som en del av rörsystemet där de behövs. Därmed är inte dyra, 
specialgjutna brunnar nödvändiga. 

Gällande driften av avstängningsventiler, se tillverkarens hemsida (märket visas på toppen av 
ventilen). 
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Klocka Den galvaniserade klockan kan användas 
i vattenfyllda områden. Klockan förhindrar 
genom sin vikt att vatten från tillfälliga övers-
vämningar tränger in i spindeltoppen och 
ventiländar, och att dessa då angrips av kor-
rosion. Klockan sätts inte fast utan placeras 
bara över spindeltoppen eller utluftningen/ 
avtappnngen. 
Mått: Se Produktkatalogen 2.5.6.

8.1.0.2

Avstängningsventiler och utluftning
Inbyggning och drift av avstängningsventiler

ød

H 
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8.2.0.1

Översikt

Material

Montering

Avstängningsventiler och utluftning
Utförande av avtappning/ utluftning

Separat utluftning/ avtappning kan monteras på vilket ställe som helst i rörsystemet, med hjälp 
av stålplastdetaljer. 
Detta betyder att utluftningen och avtappningen kan placeras där det finns ett behov, vilket 
underlättar planering, sparar specialkomponenter och kräver färre skarvar

Best nr. för kort 
muff

Separat utluftning- och avtappning monteras på samma sät som en stålplastavgrening. 
Se avsnitt 5.4.1 Montage av stålplastavgreningar.

 90 1320
 110 1321
 125 1322
 140 1323

 Mantelrör på avstick Best nr.
 ø mm 

En eller flera av följande komponenter krävs 
för installation av separat utluftning:

1.  Rak avgrening (huvudrör ø 90 - 315 mm), 
std. avgreningsmuff (huvudrör ø 90 - 315 
mm) eller avgreningssköld (huvudrör ø 355 
- 710 mm) med avstick ø 90 - 140 mm.

2.  Kort muff ø 90 - 140 för std. avgrenings-
muff eller avgreningssköld.

3.  Prefabricerade rör ø 26.9/90 till 76.1/140 
mm.

4. Ändtätning ø 90 - 140 mm. 4

3
1

2

4

3

1 1

3

4

2
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Avisolerings- 
längder

Exempel

De tre lösningarna kräver olika avisoleringsllängder, se översikten nedan.

 Lösning Huvudrör Avstick
 A Avgreningsmuff Kort muff
 B Sköld Kort muff
 C Rak avgrening Rak avgrening

1 2

3
4

D
1

D2

H
1

m
in

H

Bilden visar ett exempel på en utluftning:
1. 90° rörböj
2. Nippelrörstycke
3. Stoppventil med kedja och propp
4. 90° böj, kort

Kom ihåg att skydda rör och delar efter 
ändtätningen mot korrosion.

 Mantelrörsdim.  H mm:   
 D1 D2 A B C H1
 ø mm ø mm mm mm mm mm

 90-110 90-110 210 - 195 160
 125-315 90-140 210 - 260 150
 160-315 160-200 210 - - 150
 160-315 225-250 210 - - 170
 355-780 90-200 - 190 - 150
 355-780 225-315 - 190 - 170

8.2.0.2

Avstängningsventiler och utluftning 
Utförande av avtappning/ utluftning
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10.0.0.1

Introduktion

Innehåll

Montage av avslutningar
Översikt

Detta avsnitt beskriver hur man monterar olika typer av avslutningar.

Montage av husinföring    10.1
Montage av murbussning    10.2
Montage av ändtätning    10.3
Montage av avslutningsrör    10.4
Montage av ändhuvar med isoleringsskålar 90 - 630 mm  10.5.1
Montage av ändhuvar för skumning ø 710 - 1000 mm  10.5.2
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10.1.0.1

Användning

Beskrivning

Montage

Montage av avslutningar
Husinföring

Husinföringar utföres i 1,5 x 1,5 eller 1,5 x 4,5 m.
Rören är utförda med ingjutna larmtrådar, som är placerade i klockan 9 och 15-position på ut-
sidan av böjen.

Husinföringar svetsas in som en normal prefabböj.
Det rekommenderas att låta ca 100 mm av den isolerade delen vara ovan golvhöjd för att 
undvika fukt.
Detta tillåter även montering av fuktspärr t ex ändtätning.

1.5 m

1.5 m/4.5 m

För att undvika muffskarvar vid socklar o.dyl. 
används prefab husinföringar.

1.5 m

1.5 m/4.5 m
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10.2.0.1

Användning

Montage av 
murbussning

Montage av avslutningar
Murbussning

När rören går genom väggar, kammare, socklar o.dyl. monteras murbussningar som skyddar 
mot inträngande vatten.

1.  Torka av mantelröret.

2.  Sätt murbussningen på röret och svetsa 
på anslutningsröret.

3. Placera röränden i håltagningen.

4.  Fixera röret, så murbussningen inte defor-
meras. Murbussningen kan nu ingjutas i 
betong.

Vid ej vinkelräta genomföringar och i breda 
väggar erhålls en bättre tätning om flera mur-
bussningar monteras.

Mellan murbussningarna läggs tätningsband.
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10.3.0.1

Användning

Förberedelse

Montage av avslutningar
Ändtätningar

Ändtätning används vid röravslutning för att förhindra att fukt tränger in i isoleringsmaterialet.  

Ändtätningar kan t ex  användas när rören avslutas i kammare, vid övergång till betongkulver-
tar, i källare och liknande.

1.  Rengör mantelröret och stålrör, och torka 
av dem. 

2.  Slipa runt mantelröret med smärgelduk, 
kornstorlek 60, tills ytan är matt.  
Slipa även stålröret

Krympning 4. Använd en mjuk gasollåga till krympningen.

 Viktigt:  
Börja med den del av ändtätningen, som 
sitter på mantelröret.

 När den är nedkrympt, vänta 1-2 min., 
innan man krymper ned den som sitter på 
stålröret.

5.  Utför krympningen på stålröret som visas 
på bilderna för att undvika luftfickor. Värm 
inte direkt på den lodräta delen.

Värm inte den del som sitter på mantelröret 
under den sista delen av krympningen, då 
det finns risk för att ändtätningen glider av 
mantelröret.

Max. temperatur:
Efter montagen får den del av ändtätningen 
som sitter på stålröret, maximalt utsättas för 
130° C. 
Den del som sitter på mantelröret, får maxi-
malt utsättas för 70° C.

3.  Förvärm mantel- och stålrör till ca. 60° C. 
Kom ihåg aluminiumskärm. 
Skydda skummet mot direkt kontakt med 
lågan.  
Montera och centrera ändtätningen på 
den rena, förvärmda röränden. 

1-2 min.
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10.3.0.2

Förberedelse

Krympning

Montage av avslutningar
Delad ändtätning

Delad ändtätning används endast vid repa-
rationer för dimensioner av stålrör upp till ø 
168,3 mm. På större dimensioner används 
den både som standard ändtätning och till 
reparationer.
1.  Rengör mantelröret och stålrör, och torka 

av dem. Stålröret kan med fördel slipas 
med smärgelduk.

2.  Förvärm mantel- och stålrör till ca. 60° C. 
Kom ihåg aluminuimskärm.

3.  Sätt ett märke 70 mm in på mantelröret 
och placera den delade ändtätningen intill 
detta.

4.  Lås blixtlåset och avlägsna skyddsplasten.

5.  Börja krympningen genom att värma upp 
och trycka fast skyddslappen tills färgen 
skiftar från grönt till svart. Undvik direkt 
flamma på blixtlåset.

6.  Börja krympningen av ändtätningen vid 
mantelröret. Rör flamman i runda rörelser 
runt om röret tills ändtätningen är fullt ned-
krympt över mantelröret.

Resterande krympning utföres som vid hel 
ändtätning. 
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10.4.0.1

Användning

Förberedelse

Svetsning

Krympning av 
manschett

Montage av avslutningar
Avslutningsrör

Avslutningsrör används för att förhindra fukt att tränga in i isoleringsmaterialet.De används när 
rören avslutas i kammare, anslutning till betongkulvertar, i källare och liknande.

A

1-2 min.

1.  Rengör mantelröret och stålrör, och torka 
av dem.

2.  Skjut avslutningsröret in över röränden. 
Rörets isolering får inte stöta mot botten av 
avslutningsröret.

För rör i dimensionerna ø 26,9 - 219,1 mm 
ej skall ligga mot isoleringen monteras en 50 
mm mineralullsskiva mot isoleringen.
Vid större dimensioner märks rätt avstånd, A 
= 100 mm ut innan avslutningsröret skjuts på.

3.  Lägg ett varv med tätningsband omkring 
mantelröret vid övergången till avslut-
ningsröret.

4.  Svetsa avslutningsröret till stålröret. 
Röret är nu tätat mot vatteninträngning, 
och avslutningsröret kommer dessutom 
att följa eventuella expansionsrörelser.

5.  Rengör krympningsstället, slipa manteln 
med smärgelduk, kornstorlek 60. 
Förvärm krympningsstället till 50-60°C.

6.  Krymp ned krympmanschetten med en 
mjuk gasollåga.

Börja med den del av krympmanschetten, 
som sitter på avslutningsröret. När den är 
nedkrympt, vänta 1-2 min, innan krympning 
på mantelröret.
Röret är nu fullständig tätat mot inträngande 
vatten.
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10.4.0.2

Ingjutning

Montage av avslutningar
Avslutningsrör

500 mm

A

A

7.  Innan röret gjuts in i betongväggen läggs 
3 lager tätningsband på avslutningröret 
med 20 mm överlappning. 

Härmed säkras att expansionsrörelser kan 
ske genom betongväggen.

Avstånden A mellan krympmanschett och 
tätningsband skall vara större än maximal 
expansionsrörelse.
Montaget är nu klart.
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10.5.1.1

Montage av avslutningar
Ändhuvar med isoleringsskålar ø 90 - 630 mm

Användning

Svetsning av 
kupad gavel

Ändhuvar används till en tillfällig eller perma-
nent avslutning i mark.

Ändhuvar med isoleringsskålar levereras i två 
versioner: 
A. ø 90-160 mm, expanderad PE 
B. ø 180-630 mm, uppdornad PE

1.  Svetsa den kupade gaveln på mediaröret.

2.  Rengör alla ytor i skarvområdet.

3.  Kapa isoleringsskålarna så de har samma 
längd som friänden inklusive kupad gavel.

A

B

Rengöring

Tillpassning av 
isoleringsskålar
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10.5.1.2

Montage av avslutningar
Ändhuvar med isoleringsskålar ø 90 - 630 mm

Tillpassning av 
isoleringsskålar, 
fortsättning

Aktivering

4.  Placera isoleringsskålarna runt mediaröret. 
Använd ev. tape. 
Röränden skall vara REN och TORR.

300

300

70

5.  Aktivera mantelröret med smärgelduk, 
kornstorlek 60, minst 300 från mantel-
rörsänden.

6.  Aktivera mantelröret med en gasolbrän-
nare minst 300 mm från mantelrörsänden, 
tills ytan har fått ett sidenmatt utseende.

7a.  Avlägsna förpackningen från krympmuf-
fen. Kontrollera att muffen är REN och 
TORR, in- och utvändigt. 
Placera krympmuffen över isoleringskå-
larna och yttermanteln.  
Börja krympningen av muffen ca 70 mm 
från änden. Krymp därefter resten av 
muffen.

Krympning typ A,
ø 90-160 mm
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10.5.1.3

Krympning typ B,
ø 180-630 mm

Krympning av 
manschett och 
låsband

Montage av avslutningar
Ändhuvar med isoleringsskålar ø 90 - 630 mm

7b.  Avlägsna förpackningen från krympmuf-
fen. Kontrollera att muffen är REN och 
TORR in- och utvändigt. 
Placera krympmuffen över isoleringskå-
larna och yttermanteln.  
Krymp muffen över mantelröret. Börja 
100 mm från änden på krympmuffen.

8.  Avlägsna förpackning och papper från 
manschetten. Kontrollera att allt papper är 
avlägsnat. 
Krymp så mitten av manschetten är över 
änden på muffen. Värm upp skarven på 
manschetten med en gasollåga och pla-
cera låsbandet mitt över skarven. Krymp 
manschetten.

9. Skarven är färdig.

100
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10.5.2.1

Montage av avslutningar
Ändhuvar för skumning ø 710-1000 mm

Använding

Förberedelse för 
krympning och 
skumning

Ändhuvar för skumning används till avslut-
ning av rör i dimensioner ø 710-1000 mm.

100

Se avsnitt 10.5.1 för:
- svetsning av gavel och rengöring, sid. 10.5.1.1.
- aktivering, sid. 10.5.1.2.

1.  Avlägsna förpackningen från krympmuffen. 
Kontrollera att muffen är REN och TORR, 
in- och utvändigt. 
Placera krympmuffen över isoleringskå-
larna och yttermanteln.  
Krymp muffen över mantelröret. Börja 100 
mm från änden på krympmuffen.

2.  Avlägsna förpackning och papper från 
manschetten. Kontrollera att allt papper är 
avlägsnat. 
Krymp så mitten av manschetten är över 
änden på muffen. Värm upp skarven på 
manschetten med en gasollåga och pla-
cera låsband mitt över skarven. Krymp 
manschetten.

Krympning av 
muff och  man-
schett

3.  Borra ett hål (ø 25 mm) i muffen. 
Täthetsprova eventuellt. 
Skumma muffen. 
Montera en utluftningspropp i hålet. 
Vänta minst 30 min. tills avgasning har 
skett. 
Avlägnsa utluftningsproppen genom att 
vrida och lyfta den. 
Avlägsna ev. överflödigt skum. 
OBS. För påsstorlekar, se avsnitt 7

Utluftning- och 
skumnigshål
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10.5.2.2

Montage av avslutningar
Ändhuvar för skumning ø 710-1000 mm

Expansions-
proppar

4.  Avlägsna skyddsfoliet från expansions-
propparna och kontrollera tätningsmas-
san. Aktivera försänkningen en kort stund 
med en hård låga 
Montera expansionsproppen i hålet och 
pressa tills tätningsmassan är jämt förde-
lad under kragen på proppen.

5.  Centrera kilproppen i expansionsproppen 
och slå den i botten med en hammare.

6.  Placera patchen på en patchsked eller 
annat brandtåligt material med limsidan 
uppåt. 
Värm upp limsidan tills limmet börjar 
bubbla.

Kilpropp

  Aktivera området runt proppen en kort 
stund med en hård låga,  
Lägg patchen över proppen med limsidan 
neråt 
Tryck därefter genast hårt med en patch-
press i ca 10 sek. Patchen måste sluta 
tätt mot muffen. Om patchen inte sluter 
tätt eller om ev. färgmarkeringar inte har 
försvunnit, värm en kort stund med en hård 
låga och tryck därefter igen hårt med en 
patchpress i ca. 10 sek. . 
Skarven är färdig.

Montage av 
patch

20 sec.
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11.0.0.1

Introduktion

Innehåll

Montage av FlexRör
Översikt

Detta avsnitt innehåller en översikt över förberedelser, anpassningar och sammankopp-
lingar osv som både är generella för alla FlexRörstyper och speciella för de enskilda 
FlexRörstyperna.

Montage av specialmuffar för FlexRör 11.0.1

Nedläggning av FlexRör, generellt 11.1

Montage av presskopplingar, AluFlex 11.2.2

Montage av lödkopplingar, CuFlex 11.2.3

Montage av raka skarvar:
  Generellt 11.3.0

SteelFlex 11.3.1
AluFlex 11.3.3
CuFlex 11.3.4

Montage på huvudledning:
  Generellt 11.4.0

Anborrning 11.4.1
SteelFlex 11.4.2
AluFlex 11.4.4
CuFlex 11.4.5

Avslutningar, generellt 11.5
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11.0.1.0

Introduktion

Innehåll

FlexRör
Montage av specialmuffar till FlexRör

Detta avsnitt 11.0.1-5, innehåller montageanvisningar för muffar som är speciellt framtagna för 
FlexRör.

Hänvisningar till muffar som vanligen används i samband med raka rör finns nedan. 

FX-muffar 11.0.2
C2L-muffar 11.0.3
C2F-muffar 11.0.4
T-muffar raka F 11.0.5

Hänvisningar Raka muffar:
- Kilmuffar, bandmuffar, SX-muffar 5.2

Avgreningar:
-  Stålplastavgreningar (raka, 45°, 90°, sköldavgreningar)

Bandmuffsavgreningar, SXT-avgreningar, T2S-avgreningar 5.4
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11.0.2.1

FlexRör
Montage av FX-muffar

FX-muffset 1. Isoleringsskålar
2. Flexibla isoleringsskålar
3. Krympmuff
4. Tätningsband
5. Rengöringsduk

1

2

3

4 5

1.  Koppling
Skär bort isoleringen med lämpligt verk-
tyg. L beror på vilken typ av koppling som 
används. Montera kopplingen enligt anvis-
ningen.

2.    Placera krympmuffen med plastskyddet på 
det ena röret (a) innan medierören fogas 
samman (b).

Viktigt:
Värm aldrig direkt på eventuella veck, då muffmaterialet kan skadas i ytan. 

Värm aldrig in mellan muffen och manteln, då det kan medföra bestående skador på muffen. 

Använd brännarhuvud ø51 mm till muffar upptill ø200 mm. Vid större muffar används brännar-
huvud ø63 mm.

a

b

L

Montage-
anvisningar

3.  Rengör alla ytor inom monteringsområdet.
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11.0.2.2

FlexRör
Montage av FX-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

4.  Kapa till isoleringsskålarna, så att de passar 
exakt mellan mantelrören.  Det kan bli nöd-
vändigt att ta bort isoleringskum omkring 
kopplingen. 

6.    Aktivera mantelrören med gasolbrännare 
minst 150 mm i båda sidorna, tills ytan fått 
ett sidenmatt utseende.

7.    Tag bort plastskyddet från krympmuffen. 
Kontrollera att muffen är REN och TORR 
ut- och invändigt. Placera krympmuffen 
mitt över skarven. och markera placerin-
gen. Skjut bort krympmuffen.

5.  Montera halvskålarna, så att de sitter spänt 
mellan mantelrören, använd ev. tejp. Vid 
reduktion, se sist i anvisningen. Ytorna skall 
vara RENA och TORRA. Aktivera mantelrö-
ren minst 150 mm från båda ändarna med 
en smärgelduk, grovhet 60. 

8.  Ta bort skyddsfolien på ena sidan av 
tätningsbanden och montera dem omkring 
mantelrören ca 30 mm innanför markerin-
garna. Kläm ihop bandändarna. Ta bort 
resten av skyddsfolien från tätningsbanden. 
Placera krympmuffen mellan markerin-
garna.
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11.0.2.3

FlexRör
Montage av FX-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

9.  Krymp först från mitten och ut mot den ena 
sidan och sedan från mitten mot den andra 
ändan. Undvik att värma direkt på manteln. 

9a

9b

9c

A B

11. Skarven är färdig.

10.  Krymp tills expansionsmärkena har 
försvunnit, speciellt över tätningsbanden, 
och ändan på muffen bildar en rak kant 
runt om.

A Före
B Efter
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11.0.2.4

FlexRör
Montage av FX-muffar, reduktion

Reduktion

13.  Vid 2-3 steg.
Använd två olika isolerskålar som passar 
till de aktuella rörändarna. Avrunda/avfasa 
den minsta isolerskålen invändigt, så att 
isolerskålen ligger jämnt mot reduktion 
och mediarör. Avrunda/avfasa den största 
utvändigt så att isoleringen får en jämn 
form så som bilden visar. Fäst isolerskål-
arna med tejp. 

12.  Vid 1 steg.
Använd en isolerskål som passar till den 
största röränden. Avrunda isolerskålen så 
att isoleringen får en jämn form så som 
bilden visar.

Använd som reduktion kan krympmuffen krympa två steg mer än minsta angivna diameter (t.ex. 
kan FX ø125-160 krympa ned till ø90 mm).

Cu-Flex kan endast reduceras ett steg.

Max övertäckningslängd är 300 mm.

D1 77 90 110 125 140

D2 90 110 125 140 160

Muff 77-110 77-110 125-160 125-160 125-160

D1 77 90 110

D2 110 125-140 140-160

Muff 77-110 125-160 125-160
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11.0.3.1

FlexRör
Montage av C2L-muffar

C2L-muffset 1. Isoleringsskålar
2. Krympduk
3. Krympmuff
4. Krympsvep
5. Låsband
6. Rengöringsduk 1

2

3

4

5

5

6

1.  Medierören sammanfogas. Rengör alla ytor 
inom monteringsområdet.

2.  Kapa till isoleringsskålarna, så att de passar 
exakt mellan mantelrören. 

3.  Montera halvskålarna, så att de sitter spänt 
mellan mantelrören, använd ev. tejp. Ytorna 
skall vara RENA och TORRA.

Montage-
anvisningar
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11.0.3.2

FlexRör
Montage av C2L-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

4.  Aktivera mantelrören minst 150 mm från 
båda ändarna med en smärgelduk, grovhet 
60. 

5.  Aktivera mantelrören med gasolbrännare 
minst 150 mm i båda sidorna, tills ytan fått 
ett sidenmatt utseende.

6.   Placera krympduken, så att markeringslin-
jen löper runt röret. Sätt fast den ena sidan 
på krympduken i läget ”klockan 10”.  För 
duken runt röret genom att dra i skydds-
folien, så att duken fäster på den underlig-
gande ytan.

8.  Kontrollera att muffen är REN och TORR. 
Rengör alla ytor inom monteringsområdet. 
Placera muffen mitt över skarven. Kontrol-
lera att den sitter som den skall. Skarven 
ska vara på ovansidan och kanterna skall 
ligga an mot varandra. Fäst eventuellt med 
tejp.

7.  Värm hela krympduken från mitten och ut mot 
sidorna, tills tätningsmassan fl yter ut vid kan-
terna och duken ligger stramt runt röret.
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11.0.3.3

FlexRör
Montage av C2L-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

9.   Placera låsbandet mitt över krympmuffens 
skarv med limsidan vänd nedåt. Limsidan 
har ett tydligt nät. Värm låsbandet tills ett 
nätmönster kan anas på ovansidan. Tryck 
fast låsbandet.

10.   Vrid muffen 90" så att låsbandet kommer 
i position „kl. 3“. Krymp muffen från mit-
ten ut mot båda sidorna.

11.  Avlägsna skyddspappret när svepet dras 
på plats. Vänd svepet så att texten går 
runt röret och skarven hamnar på ovansi-
dan. Svepet ska ligga löst omkring röret. 

12.  Placera låsbandet mitt över svepets 
skarv. Montera det enligt beskrivningen 
under punkt 10.

13.  Krymp svepet från mitten ut mot båda 
sidorna. Krymp tills tätningsmassa fl yter 
ut vid kanterna och hela krympeffekten 
har utnyttjats.
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11.0.3.4

FlexRör
Montage av C2L-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

14.  Rulla längs kanten på överlappningen, så 
att eventuellt hålrum tätas med tätnings-
massan.

 Skarven är färdig.
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11.0.4.1

FlexRör
Montage av C2F-muffar

C2F-muffset 1. Isoleringsskålar
2. Krympduk
3. Krympmuff
4. Krympsvep
5. Låsband
6. Rengöringsduk 1

2

3

4

5
6

5

1.  Skär bort isoleringen med lämpligt verk-
tyg. L beror på vilken typ av koppling som 
används. 

2.  Montera kopplingen enligt anvisningarna för 
den aktuella kopplingstypen. 

3. Rengör alla ytor inom monteringsområdet.

L

Montage-
anvisningar
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11.0.4.2

FlexRör
Montage av C2F-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

4.  Kapa till isoleringsskålarna, så att de passar 
exakt mellan mantelrören. 

6.  Aktivera manterlrören minst 150 mm från 
båda ändarna med en smärgelduk, grovhet 
60.

5.  Montera halvskålarna, så att de sitter spänt 
mellan mantelrören, använd ev. tejp. Ytorna 
skall vara RENA och TORRA.

8.  Placera krympduken, så att markeringslin-
jen löper runt röret. Sätt fast den ena sidan 
på krympduken i läget ”klockan 10”.  För 
duken runt röret genom att dra i skydds-
folien, så att duken fäster på den underlig-
gande ytan. 

7.  Aktivera mantelröret med gasolbrännare 
minst 150 mm från båda ändarna, tills ytan 
fått ett sidenmatt utseende.
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11.0.4.3

FlexRör
Montage av C2F-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

9.  Värm hela krympduken från mitten och ut 
mot sidorna, tills tätningsmassan fl yter ut 
vid kanterna och duken ligger stramt runt 
röret.

10.  Kontrollera att muffen är REN och TORR. 
Rengör alla ytor inom monteringsom-
rådet. Placera krympmuffen mitt över 
skarven. Kontrollera att den sitter som 
den skall. Skarven ska vara på ovansidan 
och kanterna ska ligga an mot varandra. 
Fäst eventuellt med tape. 

11.  Placera låsbandet mitt över krympmuf-
fens skarv med limsidan vänd nedåt. 
Limsidan har ett tydligt nät. Värm lås-
bandet tills ett nätmönster kan anas på 
ovansidan. Tryck fast låsbandet. 

12.    Vrid muffen 90° så att låsbandet kom-
mer i position „kl. 3“. Krymp muffen från 
mitten ut mot båda sidorna.

13.   Tag bort skyddspappret, då svepet dras 
på plats, så att texten går runt röret och 
skarven ska vara på ovansidan. Svepet 
ska vara löst runt röret. 
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11.0.4.4

FlexRör
Montage av C2F-muffar

Montage-
anvisningar,
fortsättning

14.   Placera låsbandet mitt över skarven på 
svepet och montera det enligt beskrivnin-
gen under punkt 11.

15.  Krymp svepet från mitten ut mot båda 
sidor. Krymp tills tätningsmassan fl yter 
ut vid kanterna och hela krympeffekten 
utnyttjas.

17. Skarven är färdig.

16.  Rulla längs kanten på överlappningen, så 
att eventuellt hålrum tätas med tätnings-
massan. 
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Set för T-muff 
rak F

11.0.5.1

FlexRör
Montage av T-muff rak F

1. Låsband
2. Krympsvep
3. Isoleringsskål
4. T-sko
5. Isoleringsskål 
6. Manschett
7. Torkduk

OBS!
Används inte till CuFlex

1
2

3
4

5
6

7

4.  Kapa isoleringsskålarna så det passar 
precis mellan mantelrören. Det kan vara 
nödvändigt att avlägsna skum runt kop-
plingen. 

1.    Avisolera med lämpligt avisoleringsverktyg.
L beror på kopplingstyp.

2.    Sätt manschett, svep och T-sko på 
servisledningen. Montera kopplingen efter 
anvisningar i aktuell vägledning

3. Rengör alla ytor i skarvområdet.

L

Montage-
anvisningar
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11.0.5.2

FlexRör
Montage av T-muff rak F

5.  Montera isoleringsskålarna så att de sitter 
spänt mellan mantelrören, använd ev tape. 
Alla ytor skall vara RENA och TORRA.

6.  Värm upp T-skon till 50-60°C. Drag T-skon 
över huvudröret och tejp fast den.

Montage-
anvisningar,
fortsättning

8.  Aktivera mantelrören med gasolbrännare, 
minst 150 mm från mantelrörsändarna, tills 
ytan har ett sidenmatt utseende.

7.  Aktivera mantelrören med smärgelduk, 
kornstorlek min. 60, minst 150 mm från 
mantelrörsändarna.  

9.    Avlägsna papperet när svepet dras på 
plats. Vänd svepet så att texten går runt 
och skarven blir på ovansidan.
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11.0.5.3

FlexRör
Montage av T-muff rak F

10.  Placera låsbandet mitt över skarven på 
svepet  med limsidan nedåt. Limsidan 
har ett synligt nät. Värm upp låsbandet 
tills man ser en nätstruktur på ovansidan. 
Tryck fast låsbandet.

Montage-
anvisningar,
fortsättning

13.  .  Krymp T-skon yttersta 200 mm på av-
greningen. Aktivera manteln 150 mm in 
på avgreningen.

200

11.  Krymp svepet från mitten ut mot båda 
sidor. Krymp tills tätningsmassan fl yter 
ut vid kanterna och hela krympeffekten 
utnyttjas.

12.  Rulla längs kanten på överlappningen, så 
att eventuellt hålrum tätas med tätnings-
massan 

14.  Avlägsna inpackning och papper från 
manschetten Kontrollera att allt papper är 
avlägsnat. Krymp så mitten av manschet-
ten är över T-skons ände. 

Skarven är färdig.
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11.1.0.1

Nedläggnings-
metoder

FlexRör
Nedläggning, generellt

Min 150
mm + 2 D

B
50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

5050

50

D

D

D

D

D

D

Min
100
mm
+ D

A2 A1

FlexRör läggs ned genom användning av jord-
borrningsteknik eller i grävda schakt antingen 
horisontellt eller vertikalt med minimummått 
enligt bild.

Vid läggning i schakt skall rören överallt 
omges av 50 mm stenfritt material.

A1 = min. 300 mm utan trafikbelastning
A2 = min 400 mm vid trafikbelastning
B = Markeringsband/varningsnät

Vid riktningsändringar avrundas schaktets 
hörn till en min. radie 0,5 - 0,8 m beroende på  
dimension.

Anslutning till 
huvudledning

B

B
2m

Ett felfritt montage av mediarörsanslut-
ningar och stålplastdetaljer uppnås bäst, 
när FlexRörsändarna är fullständigt uträtade 
innan montaget påbörjas.

Denna uträtning kan lättast utföras innan 
önskad längd skäres av från FlexRörs rullen.
Vid vinkelrät anslutning till en huvudledning 
skall min. 2 m av servisledningsschaktet inte 
vara täckt med hänsyn till senare montage av 
press kopplingar.
B = min. längd av uträtad FlexRörsände.
= 2 m + min. schaktbredd.

Parallell anslutning till huvudledning
FlexRör som lagts ned vid användning av 
jordborrningsteknik, skall med hänsyn till 
platsförhållanden alltid anslutas parallellt med 
huvudledningen.
B = min. längd av uträtad FlexRörsände
= 2 m + min. schaktbredd.
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11.1.0.2

Avslutning i hus

Rak införing

Införing med 
sned borrning 

FlexRör
Nedläggning, generellt

Vid husanlslutning där det är genomföringsrör ingjutet eller vid rak eller sned sockelgenomför-
ing, utförs installationen av FlexRöret i samband med nedläggning och återfyllning.
Sockelgenomföringen utföres antingen samtidigt eller före nedläggningen av rören.

Sockelgenom-
föring
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 Mantelrör  Håldiameter
  min.  m. murbussning
 ø utv. mm ø mm  ø mm

En rörände på min. 500 mm skall dras innan-
för vägg vid invändigt montage.

Sned införing
En rörände på min. 500 mm skall dras innan-
för vägg vid invändigt montage.

Införing med 
genomföringsrör

Ingjutet genomföringsrör
En rörände på min. 500 mm skall dras inn-
anför vägg vid invändigt montage.

Vid sockelgenomföring rekommenderas 
angiven håldiameter.
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11.1.0.3

Avslutning i skåp

Bockningsradie

Avkortning

FlexRör
Nedläggning, generellt

R min.
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L B

H

0,5m

Bockning av FlexRöret sker i en mjuk båge.

Bågens minimiradie är dimensionsbestämd 
(se nedanstående tabell) och får inte bli min-
dre än 0,5 m.

Rören får inte bockas över en skarp kant.

LOGSTOR SteelFlex :: 20/77 :: 25 bar :: 120°C :: PELD :: 0198

LOGSTOR SteelFlex :: 20/77 :: 25 bar :: 120°C :: PELD :: 0199

0198

0199

 Mantelrör R min.
 ø utv. mm m

Vid väggenomföring ovan mark i samband 
med ett montageskåp, skall schaktet vara 
öppet för rörgenomföringen i en längd av 
min. 2 m från grundmur .

Kom ihåg: En FlexRörsände av tillträcklig 
längd skall finnas för senare väggenomföring 
och indvändigt montage.

Lmin = 2 m + H + B + 0,5 m

FlexRör levereras i rullar.

Önskad längd kapas av i ett vinkelrätt snitt 
med en bågfil.

För att underlätta utmätningen är FlexRörets 
mantel försedd med en fortlöpande mete-
rangivelse.

Exempel på märkning:
LOGSTOR SteelFlex :: 20/77 :: 25 bar :: 
120°C :: PELD :: 0198

 77 0.6
 90 0.8
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11.2.0.1

Förberedelse av 
rörändar

FlexRör
Montage av presskopplingar, generellt

Avisolera FlexRörsänden med avisolerings-
kniven i de längder (L, L1, L2, L3), som 
anges i montagväjledningerna.

Beräkna ett generellt tillägg till längden 
på 30 mm att uppnå en ren och vinkelrät 
avslutning.
FlexRörsänden avisoleras i föreskriven längd 
L, med skärverktyget, best. nr. 91503.

L 30

AluFlex:

Mediarörsänden som skall vara avskuren 
vinkelrätt, avgradas in- och utvändigt med 
avgradare, best. nr. 91551.

Avlägsna skumrester på mediaröret med 
smärgelduk, kornstorlek 150.

L + 30
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11.2.1.1

Produktblad

PexFlex DH
Översikt

Vi hänvisar tillfälligt till Lögstör-katalogen:

Avsnitt  6.1 Projektering
6.2 Komponenter
6.3 Montering
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11.2.2.1

AluFlex, 
presskopplingar

Verktyg

FlexRör, AluFlex
Montage av presskopplingar

1

2

3

4 5

7

6

112

A B

2 33

1

2

Skarvning av AluFlex-mediaröret utförs med 
presskopplingar, som säkerställer en perma-
nent täthet av utförda skarvar vid alla före-
kommande temperaturvariationer.

1. Grundenhet
2. Pressring
3. Klämring

A. Svetskoppling
B. Rak koppling

Hydraulpump:
Montagelåda, best. nr. 91630
Montage av presskopplingar utförs med hjälp 
av ett hydrauliskt pressverktyg.
Verktyg och tillbehör levereras i montagelåda 
med följande innehåll:
1. Hydraulpump komplett
2. Flaska med reservolja, best. nr. 91571

Pressverktyg:
Mediarörsdimensioner ø 20, ø 26, ø 32 og 
ø 40 mm.
Låda komplett med innehåll, best. nr. 91681
1. Pressverktyg
2. Utbytbara klämkäftar
3. Bågfil
4. Avisoleringskniv
5. Avgradare, invändig
6. Avgradare, utvändig
7. Specialsmörjmedel

Komplett verktygsset i transportlåda med 
alla nödvändiga verktyg och tillbehör för 
mediarörsdimensionerna ø 20, 26 og 32 
mm. Best.nr. 18266.

Innehåll:
1.  Pressverktyg, komplett med adapter, inkl. 

batteri.
2. Batteriladdare (230 V) inkl. batteri
3. Utbytbara klämkäftar
4. Bågfil
5. Avisoleringskniv
6. Röravskärare
7. Avgradare, inv.
8. Avgradare, utv.
9. Bockningsfjärder

Alternativt 
pressverktyg 
för
mediarør
dim. ø 20 - 32 
mm

2

4
7

8

9

3

1

5
6
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11.2.2.2

Förberedelse, 
första röränden

FlexRör, AluFlex
Montage av presskopplingar

1

Skjut in pressringen och klämringen på den 
ena röränden.

Stick in grundenheten i röret till anhållet.

Kontrollera att isoleringsringen (1) är på plats.

Förberedelse av 
andra röränden

1

Skjut in pressringen och klämringen på den 
andra röränden.

Skjut in den andra röränden på grundenhe-
ten till anhållet.

Kontrollera att isoleringsringen (1) är på 
plats.



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00   Hantering och montage · 2006.11

11.2.2.3

Förberedelse av 
pressverktyg

FlexRör, AluFlex
Montage av presskopplingar

Sätt klämkäftarna på verktyget för den aktu-
ella mediarörsdimensionen.

Lägg rörskarven i pressverktyget och kon-
trollera att denna är korrekt placerad, innan 
pressningen påbörjas.

Anslutning av 
hydraulpump

2

1

Anslut hydraulpumpen till pressverktyget.
1. Anhåll, hydraulslangkoppling
2. Dra tillbaka låsringen
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Pressning av 
koppling

Aktivera pressverktyget med pumpen och 
skjut pressringen till anhållet. 
Undvik överpressning.

Tag ut den pressade sidan av skarven från 
pressverktyget och upprepa press processen 
på den andra sidan.

11.2.2.4

Kontroll

FlexRör, AluFlex 
Montage av presskopplingar

Kontrollera att båda klämringarna på den 
färdiga skarven är helt pressade mot anhål-
len, utan mellanrum.
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11.2.2.5

Beskrivning

Uppdorning

Avgradning Den avisolerade mediarörsänden som skall vara vinkelrätt avskuren, avgradas in- och utvän-
digt med avgradare, best.nr. 91551.

FlexRör, AluFlex
Montage av skruvkoppling

Vid montage inomhus eller under dåliga 
platsförhållanden, där AluFlex-röret skall 
anslutas till avs tängningsventiler eller stålrörs-
installationer, kan skruvkopplingar användas 
för mediarörsdimensioner ø 22 och 28 mm.
Skruvkopplingar får dock endast användas, 
när skarven är avlastad (se Projektering).

En skruvkoppling består av en kopplingsdel 
med O-ring och isolerskiva samt omlöpare
1. PEX-mediarör
2. Mutter

Vid montage av skruvkopplingar utföres en 
uppdorning av AluFlex-mediaröret med upp-
dorningsverktyg, best.nr. 91560 samt en fast-
pressning av mediaröret genom åtspänning av 
omlöparen.

Uppdorningsverktyget monteras med dorn 
och hållkäftar motsvarande aktuell mediarör-
diameter.

Skruvkopplingens omlöpare skjuts in på media-
röret, som därefter läggs i verktyget till stopp 
mot dornen.

När handtaget aktiveras pressas dornen in i 
medieröret till stopp.
Efter avslutad uppdorning lossas verktygets 
spärr och dornen förs tillbaka i utgångsläget.
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11.2.2.6

FlexRör, AluFlex
Montage av skruvkoppling

Åtspänning Den uppdornade medierörsänden fasas 
invändigt och skjuts in i kopplingsdelen 
ända till stopp mot isolerskivan. Omlöparen 
spänns med skiftnyckel till anslag.

Ett klick under åtspänningen indikerar att 
rätt presstryck har uppnåtts.
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11.2.3.1

CuFlex 
lödmuffar

Förberedelse för 
lödning

Kalibrering

FlexRör, CuFlex
Montage av lödmuffar

Skarvning av CuFlex-mediarör utföres med 
lödmuffar med extra godstjocklek och/eller 
anpassade till CuFlex-systemet.

1. Avkortning (vinkelrätt) skall utföras med 
bågfil. 
2. Rören skall rengöras ordentligt på ev 
skumrester.
3. Ev in- eller utvändiga grader skall avlägs-
nas med fil eller specialverktyg.
4. Insidan på lödmuffen och utsidan på kop-
parröret skall putsas till blank finish med 
smärgelduk.

Mediarörsänden kalibreras med hjälp av ett 
kalibreringsverktyg.

Best nr: ø 18 mm  3511
 ø 22 mm  3512
 ø 28 mm  3513

Kalibreringsringen slås på röränden till anhål-
let.

Dornen slås in helt till ringen.
Kontrollera att rörände och lödmuff passar 
ihop.

L
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11.2.3.2

Lödning

Lödspalt

FlexRör, CuFlex
Montage av lödmuffar

1. Kontrollera att lödytorna är rena.

2. Placera lödmuffen korrekt över röränden 
  (till stopp).

3. Värm upp hela skarven med en jämn låga 
till 645 - 730°C.

4. När lödtemperaturen har uppnåtts, tillförs         
lödmaterialet vid kanten på skarven samtidigt     
som värmetillförseln fortsätter.

5. När lödmaterialet flyter, upprätthålls tempe-
raturen på skarven i ytterligare några sekunder 
innan lågan avlägsnas.

Uppvärmningen skall utföras så lödmaterialet 
flyter efter ca 40 sek. Härmed säkerställs att 
lödspalten fylls fullständigt.

6. När skarven är avkyld, borstas lödstället 
med en stålborste.

Insticksdjupet skall vara 3-5 x godstjockle-
ken på kopparröret och spalten skall vara 
0,05-0,20 mm.

Max förskjutningsstyrka uppnås vid ca 0,1 
mm spalt.

0.05-0.20 mm

3-5 x s s
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Tillbehör Lödmaterialet är kopparlod med 5% silverinnehåll.

Förpackning med 0,5 kg, best nr 2854.

11.2.3.3

FlexRör, CuFlex
Montage av lödmuffar

Förbrukning av 
lödmaterial 
ca gram

 Kopparrör Lödmuff Reduktion T-muff Rörstuds St/Cu övergång
 ø mm     

 18 1.0    0.5
 18-18    ÷ 
 18-18-18   1.5  

 22 1.3    0.6
 22-22    1.4 
 22-18  1.1  1.3 
 22-22-22   2.0  
 22-18-22   1.8  

 28 1.6    0.8
 28-28    1.5 
 28-22  1.4  1.3 
 28-18    1.2 
 28-28-28   2.4  
 28-22-28   2.2  
 28-18-28   2.1  
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11.3.0.1

Skarvtyper

Isolering av raka 
skarvar

FlexRör
Montage av raka skarvar, generellt

Det finns i princip 3 olika typer av raka skarvar i för FlexRör:
- Raka skarvar i samma dimension
- Reduktion mellan två dimensioner FlexRör
- Övergång från FlexRör till prefabrör
Skarvning av mediarören sker med svetsning och/eller presskopplingar och lödning beroende på  
rör- och skarvtyp.

För raka skarvar används kilmuffar, ev reduk-
tionsringar samt påsskum.
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11.3.1.1

Förberedelse

Rak skarv

Reduktion - SteelFlex mediarör

Hjälpverktyg:
På rörändar kortare än 220 mm place-
ras en svetsavskärmning på röret under 
svetsningen för att skydda skumisole-
ringen mot direkt flampåvirkan.

- SteelFlex mediarör
- SteelFlex raka stålrör

FlexRör
Montage av raka skarvar, SteelFlex

Innan skarvning påbörjas, avisoleras och tillpassas röränderna enligt illustrationerna, därefter 
svetsas rören ihop.

220 220

440

440
220 15070



Reduktion

Övergång

200

440

200

220

440

150

AluFlex mediarör

AluFlex till stålmediarör
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11.3.3.1

Rak skarv

FlexRör
Montage av raka skarvar, AluFlex

Förberedelse

200

440

200

AluFlex mediarör

Innan skarvning påbörjas utföres en av isolering och tillpassning enligt illustrationerna.
Därefter utföres pressningen (som beskrivs i avsnitt 11.2) och/eller svetsning.
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11.3.4.1

Reduktion

Övergång

FlexRör
Montage av raka skarvar, CuFlex

Förberedelse

Raka skarvar CuFlex mediarör
Avisolering på rörändar:

CuFlex mediarör

Avisolering på rörändar:

CuFlex mediarör till Stålmediarör

Avisolera 100 mm på CuFlex-
mediaröret. 

Använd avskärmning mot skumänden vid 
lödning.

Innan skarvningen påbörjas utföres en avisolering och tillpassning enligt illustrationerna.
Därefter utföres lödning (som beskrivs i avsnitt 11.2) och/eller svetsning.

195

440

195

220 220

440

220 100
440

120
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11.4.0.1

Avgreningstyper

Vertikal förskjut-
ning

Horisontellt pla-
cerad huvudled-
ning, typ 1

Horisontellt pla-
cerad huvudled-
ning, typ 2

FlexRör
Montage vid anslutning till huvudledning, generellt

Anslutning eller avgrening från huvudledning kan principiellt utföras på 3 sätt:
- Rak avgrening
- 45° avgrening
- 90° avgrening (vinkelrätt eller parallellt)

Dessutom kan dessa sätt kombineras inbördes, även anborrning på anläggning i drift är möj-
ligt.

Här används rak avgrening.

Här används 45° avgrening, ev i kombination 
med rak avgrening.

Här används 90° avgrening, ev i kombination 
med rak avgrening.
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11.4.0.2

Parallell-
avgrening

Isolering av 
skarvar

FlexRör
Montage vid anslutning till huvudledning, generellt

Vid avgreningar från huvudledning används stålplastavgreningsprogrammet, ev reduktions-
ringar samt påsskum.

Alternativt kan i vissa dimensionskombinatio-
ner avgreningsbandmuff användas.

Här används 90° avgrening.
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11.4.0.3

Förberedelse.
Avisolering för 
kilavgrening och 
avgreningsband-
muff på huvudrör

FlexRör
Montage vid anslutning till huvudledning, generellt

Lägg rören på ströer eller frigräv muffstället. 
Märk ut avgreningsstället på mantelröret, såga 
igenom mantelröret och avlägsna de avså-
gade delarna.

Avlägsna isoleringsmaterialet på de frisågade 
440 mm.
Alla skumrester på stålröret skall avlägsnas. 
Använd skrapa.
Det är viktigt att avlägsna den hårda hinna, 
som skummet lämnar efter sig. 
Vid rördimensioner mindre än ø 139,7 skrapar 
man lättast längs med röret. Vid större dimen-
sioner skrapar man rakt över.

Förberedelse.
Avisolering för 
sköldavgrening 
på huvudrör

340 mm
Märk ut ett cirkelrunt hål på huvudröret 
ø 340 mm.

Skär ut hålet med en sticksåg. Snittet skall 
vara jämnt, så att det inte uppstår brottsan-
visningar.

Om kapningen utföres i stark kyla, förvärms 
snittområdet med en mjuk gasollåga.
Rensa stålröret noggrant för skumrester med 
skrapa.

440 mm
440 mm
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11.4.0.4

Förberedelse. 
Avisolering av 
FlexRörsändar

FlexRör
Montage vid anslutning till huvudledning, generellt

FlexRörsändarna kortas av (L), rensas och tillpassas som beskrivs för de enskilda 
FlexRörstyperna.

Uträtning

Hjälpverktyg

500
L

Kontollera att böjrörsänden på en sträcka av 
minst 500 mm är rak och planparallell med 
den påsvetsade rörstudsen. Denna kontroll 
är viktig för att säkerställa att det följande 
montaget av avgreningsböjen utföres korrekt.

För att underlätta uträtningen används ett av 
bockverktyg.

Generellt för uträtning av FlexRör rekom-
menderas FlexRörsvagn med motoriserad 
uträtare.

Detta gäller speciellt för styva mediarör i de 
största isoleringstjocklekarna.
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11.4.1.1

Introduktion

Anborrnings-
ventil

Anborrnings-
verktyg

FlexRör
Anslutning till huvudledning, anborrning

A

B13 2

2

1
34

Inkoppling av servisledningar med FlexRör 
på anläggning i drift kan utföras med anborr-
ningsventiler med kulventiler i en helsvet-
sad stålkapsling i dimensionerna ø 26,9,  
33,7och 42,4 mm. 
Ventilernas små dimensioner betyder att de 
kan byggas in i 90° stålplast-avgreningar 
samt sköldavgreningar.

1. Anborrningsventil
2.  Rörände för direkt påsvetsning av 90° rör-

studs
3. Konisk rörpropp med invändig sexkant
4.  Betjäningsskruv med spår som fungerar 

som lägesvisare

Det kompletta anborrningsverktyget levereras 
i en väska, best.nr. 49915.
1. Grundverktyg med hålsåg
2. Extra hålsågar och centrumborr
3. Sexkantnycklar
4. Skruvmejsel
5. Grepp för adapter
6. O-ringar och packningsskivor
7. Slang

1. Grundverktyg 
2. Hålsåg komplett
3. Adapter

A. Avledningsventil
B. Packboxmutter

Använd borrmaskin (min. 800W).

2

567

1
4

3
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11.4.1.2

Påsvetsning av 
anborrningsventil

Montering av 
adapter

Förberedelse av 
anborrnings-
verktyg

FlexRör
Anslutning till huvudledning, anborrning

220

3

2 a

1

Den koniska rörproppen som täcker anborr-
ningsventilens betjäningsskruv, skruvas ut med 
sexkantnyckeln.
Innan påsvetsning kontrolleras att ventilen står 
i helt öppet läge.

Elsvetsa fast anborrningsventilen på stålröret.

Ventilen placeras så att betjäningsskruven är 
vinkelrät på rörets längdaxel med tanke på  
senare montage av avgreningsmuff.

Vid sköldavgreningar täcks isoleringen nog-
grant av med våta trasor på grund av det korta 
avståndet till isoleringen.

Det är viktigt att det inte kommer in svetsma-
terial i ventilen, där man skall utföra håltagning 
med anborrningsverktygets hålsåg.

Skruva anborrningsverktygets adapter på 
anborrningsventilens gängor.

Kontrollera först att den invändiga O-ringen 
är korrekt placerad och oskadad.

Före varje anborrning kontrolleras grund-
verktyg, centerborr och hålsåg.

Det är viktigt att grundverktygets O-ring 
(pos. 3) är korrekt placerat och är oskadad, 
att centerborren har korrekt längd till att 
utföra förborrningen (a= 16 mm) samt att 
alla skruvar, som  håller fast centerborr och 
hålsåg, är hårt åtdragna.

1. Hålsåg ø 19 mm
2. Centerborr 1/4" med gripfjädrar
3. O-ring

Anborrningen utföres med en reversibel 
borrmaskin (min. 800 Watt) med max. has-
tighet på 400 varv/min.
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11.4.1.3

Montering av 
anborrnings-
verktyg

Utförande av 
anborrning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, anborrning

Anborrningsverktyget skruvas på adaptern. 
Kontrollera, att hålsågen är helt tillbakadra-
gen mot anhållet.

Spänn grundverktygets packboxmutter med 
handen.
Den skall spännas så att det inte läcker vat-
ten, men får inte spännas så hårt att axeln är 
svår att vrida.

Av säkerhetsskäl kopplas en slang på ven-
tilen, så det varma vattnet kan ledas bort 
under anborrningen.

Under anborrningen regleras spolventilen 
beroende på trycket, så att uppnås en jämn 
genomströmmning.

Genomströmmningen skall säkra avlägsnan-
de av spån samt att den utsågade rondellen 
hålls uppe i hålsågen.

Borrningen utföres med många avbrott 
så hålsågen skär korta spån som lätt kan 
avlägsnas.

Det är viktigt att inte trycka för hårt, så att 
sågen låser sig i.

Avslutning av 
anborrning

När hålsågen är igenom rörväggen (tryck den 
inte för långt in i stålröret), dras den med en 
jämn rörelse helt tillbaka till anhållet.

Med hjälp av en sexkantnyckel vrids kulan för-
siktigt 90° till stängt läge.

Kontrollera att det inte rinner vatten ur slang-
en. Är detta fallet regleras kulans inställning.

Anborrningsverktyg och adapter kan nu 
avmonteras i omvänd ordning.

Vidare montage Med hänsyn till tillpassning och påsvetsning av rörstuds eller svetskoppling hänvisas till 
"anborrning" i de individuella montageinstruktionerna för de enskilda FlexRörstyperna.
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11.4.2.1

Introduktion

FlexRör
Anslutning till huvudledning, SteelFlex

I detta avsnitt beskrivs primärt de tillpassningsmått som gäller vid anslutning till huvudledning 
med SteelFlex.

- Rak anslutning till SteelFlex och prefabrör
- 45° anslutning till prefabrör
- 90° anslutning till prefabrör
- 90° anborrningsanslutning
Skumrester på SteelFlex mediarör avlägsnas med smärgelduk,  kornstorlek 150.

Rak anslutning 
till SteelFlex

290

440

190

180 11070

440

Direkt påsvetsning.
Servisledningsdimensionen skall alltid vara 
minst en dimension mindre än huvudled-
ningen.

Skarvning av SteelFlex mediarör med svets-
T-stycke och svetsreduktioner.

Före skarvning utföres avisolering och tillpassning enligt illustrationerna.
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11.4.2.2

45° anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, SteelFlex

Rak anslutning 
till prefabrör 300

220

22
0

220

Rak avgrening.
Avisoleringslängden på huvudröret är alltid 
440 mm.

Avisoleringslängden på FlexRöret är alltid 300 
mm.

Den avisolerade FlexRörsändens placering 
märks ut på huvudledningens stålrör.

Hålet skäres ut och röret svetsas på i rät 
vinkel.

Vid avgrening med nivåändring kan 45° rör-
studs användas. Det är ingen tillpassning, 
då de levereras tillpassade i angivna dimen-
sioner.

Rörstudsens placering på huvudröret märks 
ut.

Hålet skärs ut och studsen svetsas på i rät 
vinkel.
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11.4.2.3

90° anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, SteelFlex

H

K

1 H1

220

220Vid avgrening med nivåändring kan 90° rör-
studs användas, antingen vinkelrätt mot eller 
parallellt med huvudröret.

Rörstudsen skall tillpassas till aktuell isole-
ringstjocklek.

Rörstudsen placeras på huvudledningens 
stålrör och avstånden från mantelrörets 
överkant till studsens centerlinje (H1) mäts.

Differensen mellan (H1) och nedan angivet 
mått (H2) är den längd (K), som 
studsens stålrörsände skall kortas av med.

K=H1 - H2

H2 = 145 mm för kilavgreningar

H2 = 125 mm för sköldavgreningar

Studsens placering märks ut på huvudled-
ningens stålrör.
Hålet skärs ut, och studsen svetsas på i rät 
vinkel.

Vid sköldavgreningar täcks isoleringen på 
huvudröret noggrant med våta trasor, på 
grund av det mindre avståndet till isoleringen.
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11.4.2.4

90° anborrnings-
anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, SteelFlex

130

H2

K

A

H1

H3

Placera rörstudsen på det avisolerade stål-
röret och mät avståndet från mantelrörets 
överkant till studsens centerlinje (H1).

Differensen mellan H1 och nedan angivna 
mått H2 är längden K.

Studsen hålls emot den påsvetsade anborr-
ningsventil och längden av denna (A) märks 
ut som visas på bilden.

Längden K läggs till och märks ut.

Korrekt avkortningslängd är alltså 
H3 = A + K.

Måttet H2 är:
-  165 mm för 90° avgreningar för huvudrör 

med ø 90 mm utvändig mantel.
-  155 mm för 90° avgreningar för alla huvud-

rör med större manteldiameter.
- 135 mm för sköldavgreningar.

Rörstudsen svetsas på anborrningsventilen  
och SteelFlex servisledningen tillpassas och 
kapas i korrekt längd och svetsas på rör-
studsen.

Ventilen öppnas och den koniska rörprop-
pen skruvas i och eftersvetsas för att uppnå 
ett helsvetsat system. 



Hantering och montage · 2006.11 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00   

11.4.4.1

Introduktion

FlexRör
Anslutning till huvudledning, AluFlex

I detta avsnitt beskrivs primärt de tillpassningsmått, som gäller vid anslutning till huvudledning 
med AluFlex:

- rak anslutning till AluFlex och prefabrör
- 45° anslutning till prefabrör
- 90° anslutning till prefabrör
- 90° anborrningsanslutning

Rak anslutning 
till AluFlex

 AluFlex   
 Dimension L1 L2 L3
 ø mm mm mm mm

Skarven byggs upp följande sätt: 

1. AluFlex 
2. Övergång stål - AluFlex (svets-
    koppling)
3. Svets-T (full dimension)
4. (Eventuellt) svetsreduktion

Före skarvning utföres avisolering och till-
passning enligt tabellen och bilden.

1 1

1

2

2

3

44

L1

2

L2

L3

440

 22/77 136 136 141
 28/90 136 86 151
 32/77 126 76 77
 32/90 126 76 137
 40/90 116 66 127



45° anslutning

220

165

Vid avgrening med nivåändring kan 45° 
rörstuds i kombination med svetskoppling 
användas.

Koppling och rörstuds svetsas ihop.

Studsens placering på huvudröret märks ut, 
håltagning utförs och kopplingen svetsas på.

Servisledningen kortas av enligt bild och 
monteras på svetskopplingen som beskrivs i 
avsnitt 11.2.1.
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11.4.4.2

Rak anslutning 
till prefabrör

FlexRör
Anslutning till huvudledning, AluFlex

220

L

L

Innan skarvning kortas rören av och aviso-
leras enligt tabellen. Svetsövergång Stål-
AluFlex anpassas, hålet skärs ut och kopp-
lingen svetsas på i rätt ställning.

Rak avgrening. 
Avisoleringslängden på huvudröret är alltid 
440 mm.

 Huvudrör Avisolering
 mantel servis
 ø mm L mm

 90-160 235
 180-315 250

Den avkortade FlexRörsänden kopplas på 
den påsvetsade övergångsstudsen som 
beskrivs i avsnitt 11.2.1.
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11.4.4.3

90° anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, AluFlex

H

K

1 H1

220

165Vid avgrening med nivåändring kan 90° 
svetskopplingar användas, antingen vinkelrätt 
mot eller parallellt med huvudröret.

Avgreningsstudsen byggs upp av en rör-
studs, en 90° rörböj och en svetskoppling.

Svetskopplingen skall tillpassas aktuell isole-
ringstjocklek.

Studsen placeras på det avisolerade stålröret 
och avstånden från mantelrörets överkant till 
kopplingsdelens centerlinje (H1) mäts.
Differensen mellan (H1) och det nedan angiv-
na mått (H2) är den längd (K), som kopplings-
delens stålrörsände skall kortas av med.

K=H1 - H2

H2 = 145 mm för kilavgreningar

H2 = 125 mm för sköldavgreningar

Studsens placering på stålröret 
märks ut.Håltagning utförs och studsen svet-
sas på.

Med sköldavgreningar täcks isoleringen på 
huvudröret noggrant med våta trasor, på 
grund av mindre avstånd till isoleringen.
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11.4.4.4

90° anborrnings-
anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, AluFlex

2

165

H

H
H A

K
1

3

Placera studsen på det avisolerade stålröret 
och mät avståndet från mantelrörets över-
kant till kopplingens centerlinje (H1).

Differensen mellan H1 och det nedan angivet 
mått H2 är längden K.

Studsen hålls emot den påsvetsade anborr-
ningsventil och längden av denna (A) märks 
ut på studsen.
Längden K läggs till och märks ut.

Korrekt avkortningslängd är alltså 
H3 = A + K.

Måttet H2 är:
-  165 mm för 90° avgreningar för huvudrör 

med ø90 mm utvändig mantel.

-  155 mm för 90° avgreningar för alla huvud-
rör med större manteldiameter.

- 135 mm för sköldavgreningar.

Ventilen öppnas och den koniska rörprop-
pen skruvas i och eftersvetsas för att uppnå 
ett helsvetsat system.

Den avkortade övergångsstudsen svetsas 
på anborrningsventilen och AluFlex-servis-
ledningen tillpassas och skäres av i korrekt 
längd.

För montering av presskoppling se avsnitt 
11.2.2



Rak anslutning 
till CuFlex med 
rörstuds

Rörstudsens placering på märks ut på 
huvudröret. Hålet borras och rörstudsen 
löds på huvudröret.

Afgreningen avisoleras och tillpassas, L =
235 mm.
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11.4.5.1

Introduktion

FlexRör
Anslutning till huvudledning, CuFlex

I detta avsnitt beskrivs primärt de tillpassningsmått, som gäller vid anslutning till huvudledning 
med CuFlex:

- rak anslutning till CuFlex (med löd-T eller rörstuds) och prefabrör
- 45° anslutning till prefabrör
- 90° anslutning till prefabrör
- 90° anborrningsanslutning

Rak anslutning 
till CuFlex med 
löd-T.

Mediarören skarvas med hjälp av löd-T.

Före skarvning utföres avisolering och till-
passning enligt bild. 285

205205

220

235



45° anslutning

220

100

Vid avgrening med nivåändring kan 45° svets-
kopplingar användas i kombination med en 
stål-/kopparövergång.
Övergång och rörstuds svetsas ihop.

Studsens placering på huvudröret märks ut, 
håltagning utförs och studsen placeras i kor-
rekt position.

Servisledningen avisoleras som visas på bil-
den och löds ihop med övergången med en 
lödmuff.
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11.4.5.2

Rak anslutning 
till prefabrör,

FlexRör
Anslutning till huvudledning, CuFlex

170Rak avgrening.
Avisoleringslängden på huvudröret är alltid
440 mm.

Skumrester på CuFlex mediaröret avlägsnas 
med smärgelduk, kornstorlek 150.

Stålkopparövergångens placering märks ut 
på de avisolerade stålrören.

Håltagning utförs och övergången svetsas 
på.

Innan isolering avkortas och avisoleras avgre-
ningen, L = 170 mm.
Den avisolerade FlexRörsänden löds på den 
påsvetsade övergångsstudsen som beskrivs 
i avsnitt 11.2.3.

220

170
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11.4.5.3

90° anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, CuFlex

H

K

1 H1

220

100Vid avgrening med nivåändring kan 90° 
svetskoppling användas, antingen vinkelrätt 
mot eller parallellt med huvudröret.

Avgreningsstudsen byggs upp av en rörstuds 
och en stål-/kopparövergång

Svetskopplingen skall tillpassas aktuell isole-
ringstjocklek.

Placera studsen på det avisolerade stålröret 
och mät avstånden från mantelrörets över-
kant till koppardelens centrumlinje (H1).
Differensen mellan (H1) och nedan angivna 
mått (H2) är den längd (K), som kopplingens 
stålrörsände skall kortas av med.

K = H1 - H2

H2 = 145 mm för kilavgreningar

H2 = 125 mm för sköldavgreningar

Studsens placering på stålröret märks ut.

Håltagning utförs och studsen svetsas på.

Vid sköldavgreningar täcks isoleringen på 
huvudröret noggrant med våta trasor, på 
grund av mindre avstånd till isoleringen.
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11.4.5.4

90° anborrnings-
anslutning

FlexRör
Anslutning till huvudledning, CuFlex

Placera studsen på det avisolerade stålröret 
och mät avståndet från mantelrörets över-
kant till koppardelens centrumlinje (H1). 
Differensen mellan H1 och nedan angivet 
mått H2 är längden K.

Studsen hålls emot den påsvetsade anbor-
ringsventilen och längden av denna (A) 
märks ut på studsen. 
Längden K läggs till och märks ut.

Korrekt avkortningslängd är alltså 
H3 = A + K.

Måttet H2 är:

-  165 mm för 90° avgreningar för huvudrör 
med ø90 mm utvändig mantel.

-  155 mm för 90° avgreningar för alla huvud-
rör med större manteldiameter.

- 135 mm för sköldavgreningar.

Den avkortade övergångsstudsen svetsas 
på i rätt läge och CuFlex-servisen anpassas 
och skärs av i korrekt längd.

För montage av lödmuff se avsnitt 11.2.3.

Ventilen öppnas och den koniska rörprop-
pen skruvas i och eftersvetsas för att uppnå 
ett helsvetsat system.

H
H

1

3

K

A

H2

100
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11.5.0.1

Introduktion

FlexRör
Avslutningar, generellt

Det finns i princip 4 möjliga lösningar där FlexRör förs genom vägg eller fundament och avslu-
tas inne i byggnad för vidare anslutning till interna installationer:
- Rak väggenomföring vid borrning eller ursparing
- Sned sockelgenomföring; borrad
- 90° sockelgenomföring via ingjutet genomföringsrör
- Utvändig uppgång täckt med skåp

Till invändig fastgöring erbjuds en rad beslag eller beslagskombinationer, som är anpassade 
till dels rörtyp, dels expansionsbelastning (se under de enskilda FlexRörstyperna).

I detta avsnitt beskrivs montageanvisningar som är gemensamma för alla FlexRörstyper.

Rak vägg-
    genomföring
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�
�
�
�
�
�Kan utföras antingen som ursparing eller 

borrning.
Vid ursparing monteras en murbussning före 
ingjutning.
Den monteras lättast genom att lägga på 
silikonpasta eller liknande.
Vid borrning kan fogskum användas som 
utfyllnad och inre och yttre tätning med fog-
mastik.
Det kan också monteras med murbussning.

Rekommenderad håldiameter:

 77 110
 90 125

 Mantelrör Genomborrning
 ø mm ø mm

Invändigt kan man avsluta med ändtätning 
eller stänkhätta beroende på skyddsbehov.
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11.5.0.2

FlexRör
Avslutningar, generellt

Sned sockel-
genomföring
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Det får inte vara skarpa kanter utvändigt.
Invändigt kan man täcka med stänkhätta 
efter tätning med fogskum och/eller fog-
massa.

Kan användas i samband med införing i 
befintliga byggnader.
Rekommenderad håldiameter:

 77 110
 90 125

 Mantelrör Håldiameter
 ø mm ø mm

Sockelgenom-
föring via ingjutet 
90° genomför-
ingsrör
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A min min. 45 mm

100 mm
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Inbyggnadsmått för genomföringsrör:
A  = Min. 300 mm utan trafikbelastning

= Min. 400 mm med trafikbelastning

Utskjutande ändar av genomföringsröret 
sågas av.

FlexRöret skall centreras i den utvändiga 
införingsöppningen.

Till indragning används ett speciellt drag-
verktyg. Se verktyg 24.7.1.1.

Leveransmått för genomföringsrör:

 77 7645 800 1050 900 125
 90 7645 800 1050 900 125

FlexRör Best. R H L ø
ø utv. mm nr. mm mm mm mm

2

1

Invändigt avslutar man med (1) avtäcknings-
reduktion som säkrar centrering mellan infö-
ringsrör och FlexRörets mantel; och avtäck-
ning med stänkhätta (2).

Innan montering av avtäcknings reduktionen 
kan man täta med fogskum och/eller fog-
mastik.
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Utvändig vägg-
genomföring
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Utvändig genomföring genom vägg kan utfö-
ras med alla typer av FlexRör.
Ett hål motsvarande rörets diameter plus ca. 2 
cm borras.
Röret avisoleras och en 90° böj utföres.
Då det är olika egenskaper för de olika 
FlexRörstyperna hänvisas till de individuella 
avisoleringsmått och liknande.

11.5.0.3

FlexRör
Avslutningar, generellt

Skyddskåp

 77 7909 600 300 160
 90 7909 600 300 160

 FlexRör Best. H B D
 ø utv. mm nr.

H

D

B

Gemensamt för utvändig genomföring är att 
rören skyddas med ett glasfiberskåp.
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14.0.0.1

TwinPipe-systemet
Översikt

Introduktion

Innehåll

Det här kapitlet beskriver de särskilda montageregler som gäller vid montage av  
TwinPipe-systemet.

När hanterings- och montageregler sammanfaller med singelrörsystemet hänvisas  
till denna.

Generellt: Produktkatalog: TwinPipes 6.0 
 Projektering: TwinPipes 4.0 
 Hantering och Montage: Den här katalogen

Schakt 14.1 
Raka rör, fixeringsplåtar etc. 14.2 
Böjar och bågar 14.3 
Avgreningar 14.4 
Montage av specialskarvar till TwinPipes 14.5
 - TX - T-joint 
 - T-joint rak, dubbel
Ändhuvar 14.6 
Övervakning 14.7





LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Hantering & Montage · 2016.11

14.1.0.1

TwinPipe
Schakt

Tvärsnitt av 
schaktet

Svetsar och skar-
var 

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

!

øD

Vid svets- och skarvställen bör ytterligare  
250-300 mm schaktas ur för att säkra bra 
arbetsförhållanden. 

Var uppmärksam på extra platskrav och 
placering av stöd vid användning av 
PE-krympskarvar.

Vid användning av förmonterad skarv skall 
plats avsättas till denna, minst 1000 mm. 1000 mm

Schaktningen skall som minimum utföras 
som visas på bilden.

Minst 100 mm stenfri sand omkring rören.

Minst 400 mm mäts från toppen av röret 
mäts till botten av asfalts- eller betonlagret 
och minst 400 mm från toppen av röret till 
toppen av gräs- eller gruslagret. 

De vägledande måtten tar inte sluttningar eler 
eventuella lokala schaktkrav med i beräknin-
gen.

Se Projekteringskatalogen, sida 2.2.0.1.

Glöm inte varningstejp (!).
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14.2.0.1

TwinPipe
Raka rör

Generellt En svetsmetod som tar hänsyn till avståndet mellan stålrören används för att svetsa TwinPipes.  

Placering i schak-
tet

Avslutning av 
raka rörlängder

Preisolerade TwinPipes och komponenter 
läggs normalt så att ena mediaröret är över 
det andra (framledningen i botten). 

Larmtrådarna ska ligga i övre delen av skar-
ven. 

Röretiketten ska vara i klockan 12-position.

12

Om en rak rörsträcka inte avslutas med en 
prefabricerad komponent med förmonterade 
fixeringsplåtar på ska dessa svetsas på röret. 

Skydda skummet från direkt påverkan av 
svetsen. 

Om fixeringsplåter monteras över en runds-
vets, måste avståndet till rundsvetsen vara 
minst 20 mm

Svetsa på fixeringsplåtar på båda sidorna av 
röränden.

B
H

Svetsprofil Korrekt svets, “a”-mått.

HT

a
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14.2.0.2

TwinPipe
Raka rör

Dimension och a-mått på fixeringsplåtar.  

Fixingeringsplåtar kan även tillverkas på 
plats. Använd endast svetsbar stålkvalitet. 

amin = T
2

Dimension på fix-
eringsplåt

 Dim.  Mått, mm 
 ø utv mm B H T a min

 26.9 50 46 4 3
 33.7 50 53 4 3
 42.4 50 61 4 3
 48.3 50 67 4 3
 60.3 70 80 4 3
 76.1 90 96 4 3
 88.9 110 114 6 4
 114.3 140 139 6 4
 139.7 170 170 6 4
 168.3 200 208 6 4
 219.1 260 264 8 6

Stålrörsdimension ø 139.7 till 219.1 mm 
kräver att ytterligare skum avlägsnas för att 
fixeringsplåtarena ska få tillräckligt med rum. c

Ta bort ytterligare 
skum

Stålrörsdimension 
ø mm

c 
mm

139.7 30

168.3 60

219.1 120

Girning Girning bör, bl.a. på grund av anpassningen 
av stålrören, undvikas på TwinPipe-systemet. 
Det rekommenderas istället att rörens elastic-
itet efter svetsning utnyttjas och/eller använ-
da prefabricerade böjar eller bågrör.

Montage.
Reduktion

Använd excentriska svetsreduktioner.

Svetsa på ett set fixeringsplåtar på den 
största dimensionen.

Muffmontage utförs som för andra skarv-
reduktioner. 

440 mm

220 ÷ LR

220
L R
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14.3.0.1

TwinPipe
Böjar och bågar

Prefabricerade 
böjar

Det finns inga särskilda montageinstruk-
tioner för prefabricerade böjar förutom att 
larmtrådarna skall placeras uppåt. LL

Böjmuffar När SXBJoints används ska fixeringsplåtar 
monteras på båda sidorna av stålböjen. 
Gällande radie, se Produktkatalogen kapitel 
2.3 Böjar.

220 mm 220 mm

Bågrör

Sp

p

A

A

t

pt

När schaktet märks ut på arbetsplatsen ska 
bågens tangentpunkt (tp) märkas ut. 

Det är också viktigt att bågrören börjar och 
slutar vid tangentpunkterna. 

Tangentpunkten (tp) mäts från skärning-
spunkten (sp) där de två centrumlinjerna från 
schaktet skär varandra. På planritningen 
anges därför alltid punkterna (tp) och (sp) 
samt avstånden mellan dessa två punkter 
(A).



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Hantering & Montage · 2016.11

14.4.0.1

TwinPipe
Avgreningar

Generellt

När en avgrening från TwinPipe till singel 
FlexPipe (skarvar med två avgreningsstudsar) 
ska monteras, svetsas förstärkningsplat-
tor (A) på enligt instruktioner i avsnitt 5.4. 
Montage av skarvavgreningar.

(A)

När en avgrening från TwinPipe till TwinPipe 
svetsas, ska en fixeringsplåt (B) svetsas 
på avgreningen (om den är längre än 6 m) 
utöver förstärkningsplattan (A) enligt reglerna 
i kapitel 5.4 Montage av skarvavgreningar.

(A)
(B)

Det här kapitlet beskriver justeringsmåtten och olika försiktighetsåtgärder för olika skarvar. 

Montage av dessa skarvar beskrivs eller hänvisas till i kapitel 14.5.

Introduktion

Rak avgrening, 
BandJoint

Anslutning av FlexPipe till TwinPipe.

Avisolera huvudrör och märk ut avgrening-
sröret enligt illustrationen. 

Talet i parentes gäller för extra lång 
BandJoint.

560 (700) mm

190 mm

C/C

Avisolera och anpassa avgreningsröret.

240 mm
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14.4.0.2

TwinPipe
Avgreningar

SXT -  
skarvavgrening

Avlägsnande av skum på huvudröret: Endast 
400 mm.

Avlägsnande av skum på avgreningen: 
Isoleringens tjocklek t + L enligt tabellen 
nedan. 40

0

t
L

Avgr. ø 
mm

Huvudrör ø mm

90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

77 545 550 625 625 625 625 625 625 625 625 625

90 545 550 625 625 625 625 625 625 625 625 625

110 675 670 670 670 670 670 670 670 670 670

125 670 670 670 670 670 670 670 670 670

140 640 640 640 640 640 640 640 640

160 640 645 645 645 645 645

180 720 720 720 720 720

200 720 720 720 720 720

Rak avgrening 
T-joint, rak  
dubbel

Avisolera och anpassa avgreningsröret.

Anslutning av singel FlexPipe/FlextraPipe till 
TwinPipe.

Avisolera huvudrör och märk ut avgrening-
sröret enligt illustrationen. 

400 mm

210 mm

C/C

150 mm
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14.5.0.1

TwinPipe
Montage av specialskarvar för TwinPipes

Innehåll - TX - T-joint 
- T-joint rak, dubbel

Det här kapitlet innehåller montageinstruktioner för montageskarvar som levereras enbart till 
TwinPipe-systemet.

Hänvisningar till de skarvar som är vanligt i anslutning till singelrörsystemet finns listade nedan.

Introduktion

Hänvisningar Skarvar Kapitel

Raka skarvar:
- SXJoint, ø 200-450 mm 5.2.4 
- BXJoint, ø 125-630 mm 5.2.5 
- B2SJoint, ø 500-630 mm 5.2.6
- BSJoint, ø 125-560 5.2.7

Svetsskarvar 
-  BandJoint, ø 125-710 mm 5.2.1
- PlateJoint, ø 780-1400 mm
- EWJoint, ø 200-710 mm 5.2.2 
-  InduconJoint, ø 125-560 mm 

Böjmuff: 
- SXBJoint, ø 125-315 mm 5.3.1

Raka avgreningar: 
- SXT skarvavgreningt,  Huvudrör: ø 90-315 mm 5.4.2 

Avgrening: ø 90-200 mm

Svetsade avgreningar:
- BandJoint,  Huvudrör: ø 90-315 mm 5.4.3 

Avgrening: ø 90-140 mm 
- TSJoint,  Huvudrör: ø 140-450 mm 5.4.4 

Avgrening: ø 90-125 mm 

OBS! Extra tillbehör krävs vid mon-
tage av BandJoint för TwinPipes, se 
Produktkatalogen sida 2.2.2.2.
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14.5.1.1

TwinPipe
TX - T-joint

Användning TX T-joints används för avgreningar från 
TwinPipe till TwinPipe med yttermantelsdi-
mensioner ø 125-710 mm and och avgren-
ingsdimension ø 90- 
400 mm.

1.  Ta bort isoleringen med ett lämpligt avisol-
eringsverktyg.   
Var försiktigt med eventuella inbäddade 
larmtrådar.  
Avlägsna skumrester från mediaröret.

220

440

Ta bort isolering 
från huvudrör

Verktyg Vid montage av TX T-joints används följande verktyg:

10
11

4

5 6

1 2 3

7 8

65°

9

12

13
14

1. Sprit, minst 93%
2. Smärgelduk, kornstorlek 36-60
3. Handskar
4.  Gasolbrännare, 

ø 50 mm: Mindre dimensioner 
ø 60 mm: Större dimensionser

5.  Täthetsprövningsutrustning
6. Hammare
7. Patch-sked
8. Patch-press
9. Temperaturmätningsutrustning
10. Roller
11. Borrmaskin med 24 mm drill
12. Kniv
13. Spännband
14. Glasfibertejp
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14.5.1.2

TwinPipe
TX - T-joint

Förmontera 
krympskarv och 
T-sko

4.  Alla ytor i montageområdet inkusive T-skon 
ska vara TORRA och RENA.   
 
Rengör sedan med sprit. 

150 mm

5.  Slipa kontaktytorna för T-skon och svepet 
på huvudröret, samt kontaktytorna för lås-
bandet och svepet på T-skon med  
smrägelduk, kornstorlek 60.

2.  Skär upp T-skon mitt i det fasade området. 

  Förmontera krympskarven och T-skon på 
avgreningsröret. 

3.  Montera avgreningsröret på huvudröret. 

 Använd eventuellt ett övergångsrör,  
 komponentnummer 0262.

Koppla samman 
stålrören

Rengöring

Aktivera  
huvudröret och 
T-sko
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14.5.1.3

TwinPipe
TX - T-joint

Aktivering, huv-
udrör, fortsättning

65°

65°C
6.  Aktivera kontaktytorna på huvudröret med 

en gasolbrännare till en yttemperatur på 
minst 65°C. 

Montera T-sko 7.   Värm kort T-skon och dra på den på  
huvudröret.

8.  Ta bort spännbanden.

  Stäng den längsgående skarven med lås-
bandet utan nätstruktur. 

  Centrera låsbandet på T-skons skarvm med 
hotmelten vänd nedåt. 

  Värm låsbandet tills dess att mastiken blir 
synlig vid kanten och rolla det hårt för att 
fixera.

   Rengör T-skon utvändigt med sprit. 

  Slipa sedan T-skon och den anslutande 
avgreningen utvändigt med smärgelduk, 
kornstorlek 60.

  Värm kort hela T-skon utvändigt med en 
gasolbrännare.

   Spänn fast T-skon tight runt röret med 
spännband, på båda sidor av avgreningen. 

  Vira glasfibertejpt runt T-skon, max. 60 mm 
från T-skons kant.

Max. 60 mm
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14.5.1.4

TwinPipe
TX - T-joint

Krympa  
manschetter

12.  Slipa kontaktytorna för SX krympskarven 
på manteln och T-skon.

Aktivera avgren-
ingsområdet

9.  Aktivera kontaktytorna på T-skons öppna 
manschetter med en gasolbrännare till en 
yttemperatur på minst 65°C. 
Centrera en manschett (fasade kanter) på 
krympskarvens ena sida så att den tjocka 
delen av symbolen är vänd mot skarven. 
Montera manschetten runt skarvens ände 
med ett överlapp på 50 mm.

b

10.  Centrera låsbandet över maschettens 
skarv. 
Värm upp låsbandet, tills dess att nät-
strukturen kan ses på ovansidan. Pressa 
ned låsbandet. 

11.  Krymp manschetten med en gasolbrän-
nare, från krympskarven mot mantelröret. 
Tätningsmassan ska vara synlig på båda 
sidorna, hela vägen runt.  
Efter krympningen ska ytstrukturen vara 
slät.  
Rolla lätt längs med den överlappande 
kanten, så att eventuella luftkanaler tätas 
med mastik. 

Upprepa stegen 9, 10 och 11 med den andra 
manschetten på skarvens andra ände.
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14.5.1.5

TwinPipe
TX - T-joint

15.  Krymp tills dess att alla expansionsmark-
eringar har försvunnit och skarvens ändar 
bildar en nästan rak rundgående kant.  
 
A. före 
B. efter

16.  Vänsta tills skarven har svalnat och är 
ljummen. Täthetspröva med 0.2 bar.

  Okulärt test att skarvändarna är täta görs 
med såpvatten.

A B

Täthetsprövning

14.  Avlägsna förpackningen från krympskar-
ven.  
Använd inte verktyg med vassa kanter. 
Skarven sla vara REN och TORR, både 
utvändigt och invändigt.  
Centrera skarven och ta bort mastik-
skyddet. 
Se till att all folie avslägsnats.  
Krymp skarvens ändar.  
Undvika att värma direkt på manteln. 
Börja krympa skarven från toppen för att 
säkerställa att den är centrerad. 
Vid större dimensioner stöttas mitten av 
skarven för att underlätta centreringen. 

Montage krymp-
skarv

65°

65°C

13.  Aktivera kontaktytorna fölr SX-krympskar-
ven med en gasolbrännare till en yttem-
peratur på minst 65°C.

Aktivera avgren-
ingsområdet, 
fortsättning
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14.5.1.6

TwinPipe
TX - T-joint

Expansions- 
proppar

20.  Ta bort skyddsfolien från expansionsprop-
parna och kontrollera tätningsmassan.

21.  Aktivera det nedsänkta området på SX-
joint och de två hållen på T-skon kort med 
en hård låga. 

1

1-2 sec.

2

2

18.  Montera utluftningsproppar i tre av hålen. 
Två på avgreningen och en på huvudröret. 
Skumma skarven genom det fjärde hålet 
och montera den fjärde utluftningsprop-
pen.  
Vänta minst 30 min. för avgasningen att 
bli klar.  
Avlägsna utluftningsporpparna genom 
att vrida och lyfta dem. Ta bort eventuellt 
överflödigt skum eller spill.  
Efter avkylning tas spännbanden bort.

Utluftning och 
skumning

19.  Rengör hela det nedsänkta området kring 
hålen på SXJoint och T-skon med sprit.  
Slipa sedan omårdet med smärgelduk.  
Ta bort eventuella rester från slipningen. 

Borra skumhål

17.  Borra två stycken skumhål (ø 24 mm) i 
T-skon. 
Innan skumningen sker ska 2 spännband 
monteras på botten av T-skon. En på var 
sida av avgreningen. 

Borra skumhål

1

2

30 min.
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14.5.1.7

TwinPipe
TX - T-joint

Patchmontage på 
avgrening 

24.  Placera patchen på en patchsked med 
vidhäftningen uppåt.   
Värm den vidhäftande sidan tills dess att 
limmet börja bubbla/ koka. 

20 sec.

25.  Aktivera det nedsänkta området kort, 1-2 
sekunder, med en hård låga.  
Placera patchen över proppen i det 
nedsänkta området, med vidhäftningen 
nedåt. 
Värm patchen tills dess att de gröna 
prickarna försvinner.

26.  Tryck omgående ned patchpressen hårt 
i minst 20 sek. Patchen ska sluta tätt till 
skarven i hela området, och lim ska vara 
synligt runt hela patchen.  
Upprepa processen med den andra  
patchen över den andra proppen.

23.  Centrera kilpropparna i expansionsprop-
parna och slå ner dem helt i propparna 
med en hammare.  

Kilproppar

22.  Montera expansionsproppar i hålen och 
pressa tills tätningsmassan är jämt förde-
lad under propens kant.  

Expansions- 
proppar,
fortsättning
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14.5.1.8

TwinPipe
TX - T-joint

Krympa svepet

30.  Rolla lätt längs med den överlappande 
kanten, så att eventuella luftkanaler tätas 
med mastik.

31. Skarven är klar.

29.  Krymp svepet från mitten ut mot ändarna. 
så att tätningsmassan fördelar sig till alla 
ändarna och bästa krympningseffekten 
har uppnåtts.

28.  Centrera låsbandet på svepets skarv med 
den vidhäftande sidan nedåt. Den vidhäf-
tande sidan har syndliga förstärkningar.  
Värm på låsbandet tills dess att nätstruk-
turen blir synlig på ovansidan. Pressa ned 
låsbandet. 

27.  Innan svepet placeras ska kontaktytorna 
aktiveras med en gasolbrännare till en yt-
temperatur på minst 65°C. 
Placera krympsvepet runt huvudröret. Ta 
bort förpackningen samtidigt som skarven 
dras i rätt position.   
Vrid på svepet så att texten går runt röret 
och sluter ihop på ovansidan.

Montage av 
krympsvep

65°

65°C



Hantering & Montage· 2016.11 LOGSTOR Fredericia A/S · Tel. +45 76 23 30 00  

14.5.2.1

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

Användning T-joint rak, dubbel används för avgreningar 
från TwinPipes till singelrör, främst FlexPipes 
och FlextraPipes. 

TwinPipe mantel: ø 125-710 mm.

Avgreningsrör: ø 90-110 mm

400

210

2.  Skär av 400 mm av mantelrör och isolering.  
Var uppmärksam på eventuella larmtrådar. 
Rengör mediaröret från överflödigt skum. 

Ta bort skum från 
huvudröret

Verktyg Vid montage av T-joint rak, dubbel används följande verktyg:

10

4

5
6

1 2 3

7 865°

9

Förbereda T-sko 1.  Skär upp T-skon mitt i det fasade området.

1. Sprit, minst 93%
2. Smärgelduk, kornstorlek 36-60
3. Handskar
4.  Gasolbrännare, 

ø 50 mm: Mindre dimensioner 
ø 60 mm: Större dimensioner

5.  Täthetsprövningsutrustning
6. Hammare
7. Temperaturmätningsutrustning
8. Roller
9. Borrmaskin med ø 24 mm borr
10. Kniv
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14.5.2.2

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

Anpassningar på 
huvudröret

5.  Alla ytor i montageomårdet ska vara RENA 
och TORRA.  

 Rengör dem efteråt med sprit.

3.  Svetsa rörstudsar och/ eller presskopplin-
gar direkt på huvudröret enligt den faktiska 
avgreningens rörsystem.  
Placera kopplingarna så att pressänden är 
i höjd med centrumlinjen på manteln. Vid 
större dimensioner placeras kopplingarna 
nederst respektive överst på huvudröret.  
Avlägsna cirka 150 mm isolering från det 
flexibla röret, och 80 mm vid anborrning. 

4.  Placera manschetterna, krympsvepet och 
den öppna T-skon på avgreningsrören. Den 
korta fliken på krympsvepet ska vändas 
upp.   
Montera presskopplingarna enligt faktiska 
instruktioner.

Anpassningar på 
avgreningsröret

Rengöring

6.  Slipa kontaktytorna för T-skon och svepet 
på huvudröret, samt kontaktytorna för 
svepet på T-skon med  
smärgelduk, kornstorlek 60.

Aktivera huvudrör 
och avgrening
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14.5.2.3

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

10.  Krymp de yttre 200 mm på båda  
avgreninsgrören. 
Borra ett ø 24 mm hål i varje avgrening. 

Krympa  
avgreningen 
Borra hål

7.  Aktivera kontaktytorna på huvudröret med 
en gasolbrännare till en yttemperatur på 
minst 65°C. 

65°

65°C
Aktivera huvudrör 
och avgrening, 
fortsättning

8.  Värm kort T-skon och dra på den på  
huvudröret

Montera T-sko

9.   Rengör T-skon utvändigt med sprit. 

  Slipa sedan T-skon och kontaktytorna 
på avgreningens manschetter med 
smärgelduk, kornstorlek 60.

  Värm kort hela T-skon utvändigt med en 
gasolbrännare.

   Spänn fast T-skon tight runt röret med 
spännband, på båda sidor av avgreningen. 

  Vira glasfibertejpt runt T-skon, max. 60 mm 
från T-skons kant.

200
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14.5.2.4

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

14.  Montera expansionsproppar i hålen och 
pressa tills tätningsmassan är jämt förde-
lad under propens kant. 

11.  Montera en utluftningspropp i ett av hålen 
och skumma skarven genom det andra. 
Montera den andra utluftningsproppen. 
Vänta minst 30 min. för avgasningen att 
bli klar.  
Avlägsna utluftningsporpparna genom att 
vrida och lyfta dem 
Spännbanden tas bort när skarven  
svalnat.

Utluftning och 
skumning

Expansions- 
proppar

12.  Ta bort skyddsfolien från expansionsprop-
parna och kontrollera tätningsmassan.

13.  Aktivera kort området runt hålen med en 
hård låga. 

1

1-2 sek.

2

  Ta bort eventuellt överflödigt skum.  
Aktivera området runt hålen med 
smärgelduk, kornstorlek 60.   
 
Rengör sedan T-skon med sprit. 
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14.5.2.5

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

Montage av 
krympsvep

18.  Centrera låsbandet över krympsvepets 
ändar, med den limmade sidan nedåt.  
Den limmade sidan har ett synligt nät. 
Värm upp låsbandet med en stark låga, 
tills dess att nätstrukturen kan ses på 
ovansidan.  
Pressa ned låsbandet. 

19.  Krymp svepet från mitten ut mot ändarna. 
Krymp tills tätningsmassan kommer ut vid 
kanterna och bästa krympningseffekten 
har uppnåtts.

20.  Rolla ängs med den överlappande kanten, 
så att eventuella luftkanaler tätas med 
mastik

16.  Aktivera svepets kontaktytor med en gas-
olbrännare till en yttemperatur på minst 
65°C.

17.  Placera krympsvepet runt huvudröret. Ta 
bort förpackningen samtidigt som skarven 
dras i rätt position.   
Se till att texten på svepets går runt röret 
och att svepets går ihop på ovansidan. 

15.  Centrera kilpropparna i expansionsprop-
parna och slå ner dem helt i propparna 
med en hammare.

Kilproppar
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14.5.2.6

TwinPipe
T-joint rak, dubbel

Aktivera avgre-
ningen

23. Skarven är klar.

22.  Avlägsna all förpackning och papper från 
manschetterna. Kontrollera att allt pap-
per är borta. Krymp den första mansh-
cetten över expansionsproppen. Sedan 
krymps den andra manschettern över 
skarvänden.

21.  Aktivera kontaktytan för manschetterna 
med en gasolbrännare till en yttemperatur 
på minst 65°C. 
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14.6.0.1

TwinPipe
Ändhuvar

Ändhuvar För avslutningar med TwinPipe-systemet 
används ändhuvar PE-HD för skumning.

Se montageinstruktioner i kapitel 10.5.2, som 
gäller för alla TwinPipe dimensioner.

Manteldimensionerna ø 400 och 450 mm 
kräver att mer skum tas bort då utrymme 
behövs för fixeringsplåtarna. c

 Dimension c
 ø mm mm
 139.7 30
 168.3 60
 219.1 120
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14.7.0.1

TwinPipe
Övervakning

Generellt

Installation

Alla presiolerade TwinPipes och tillhörande prefabricerade komponenter levereras med inbäd-
dade koppartrådar för övervakning när de ansluts till en mobil eller permanent installerad 
mätutrustning. 

Detta säkerställer att rörsystemet under såväl uppbyggnaden som driftsfasen kan övervakas 
för fel såsom:

- Felaktiga svetsar 
- Montagefel 
- Schaktskador

Koppling av larmtrådar, anslutning av komponenter och systemkontroller följer i princip mon-
tageinstruktionerna i kapitel 23.0 i den här katalogen.

Ha alltid ett kopplingsdiagram redo innan rören läggs ned i schaktet och montaget påbörjas. 
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15.0.0.1

Kopparrörsystemet
Översikt

Introduktion

Innehåll 

Detta avsnitt beskriver speciella hanterings- och montageregler, som gäller vid läggning och 
montage av Kopparrörsystemet.

När hanterings- och montageregler sammanfaller med faströrsystemet med mediarör av stål, 
hänvisas till denna.

Generellt:  Produktkatalog: Kopparrör  7.0 
Hantering och montage: Hela denna manual.

Det flexibla kopparrörsystemet, CuFlex, se avsnitt 11.

Rörgrav 15.1 
Lagring och hantering 15.2 
Lödning, generellt 15.3
Muffar, raka 15.4 
Böjar och bågar 15.5 
Avgreningar 15.6 
Larm 15.7
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15.1.0.1

Kopparrörsystemet
Rörgrav

Förutsättning

Schaktet

För att säkerställa tillräcklig montageplats och plats till skyddande och friktionsgivande sand-
lager skall rörgraven utformas som beskrivs i detta avsnitt.

Schaktet skall som minimum utföras som visas på bilderna.

Alltid min 100 mm stenfri sand runt rören. 

Min övertäckning till överkant av gräs- eller grusbeläggning, lågt belastad yta eller till under-
kanten på starkt trafikerad asfalts- eller betongbelägging är 400 mm. (Gäller även sticklednin-
gar).
Hänsyn är inte tagen till extra utgrävning vid skarvställen, kantlutning eller lokala krav på 
schaktets utformning.

Kom i håg varningsnät (!).

Singelrör

TwinPipe och dubbelrör

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

150

mm
400
min.

!

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

!

øD

Nedläggning i 
rörgrav

min. 400

L

Rören kan nedläggas i rörgrav på sandkud-
dar eller ströer vilka avlägsnas innan återfylln-
ing.
Vid löd- och muffställen rekommenderas det 
att ytterligare gräva ut bredd och djup med 
250-300 mm, så att det är god plats till mon-
tagearbetet.

Avstånd till stöd vid med förmonterade muf-
far: 
L = Lcasing joint + 300 mm.
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15.2.0.1

Kopparrörsystemet
Lagring och hantering

Lagring

2750 mm500 mm

H
 m

ax
. 1

.5
 m

 

Hantering

ø 90 - 125 mm

100
mm

2500 mm

Rören levereras därför med en PE-skyddshuv.

Det rekommenderas att låta huvarna sitta kvar 
på rören tills de skall lödas.

Rör med ytterdiameter från ø 90 till ø 125 mm 
levereras i buntar à 3 st för att undvika trans-
port- och hanteringsskador.

Rör med ytterdiameter ø 140 och ø 160 mm 
bör lyftas med ok eller liknande för att und-
vika bockning.

Använd lyftstroppar i min. 100 mm:s bredd.

Mjuka kopparrör skall hanteras försiktigt, så de inte böjs oavsiktligt, eller rörändarna deformer-
as.

Rören skall inte förvaras på sådant sätt att 
de blir överbelastade.

Stapling sker på ett underlag av stenfri sand 
som visas på bilden.

Ströer med en min. bredd på 100 mm kan 
också användas.

Rören staplas så etiketten är åt samma håll. 
Det underlättar utläggning i samband med 
koppling av larmtrådar.
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Löddelar och 
lödmaterial

Kopparrör skarvas med hjälp av de av LOGSTOR rekommenderade eller specialframställda 
löddelar.

Lödmaterial är kopparlod med 5% silverinnehåll. 
Förpackning med 500 gr. Art nr 90500000027010.

Lödning 1.  Kontrollera att lödytorna är rena.

2.  Placera löddel korrekt över röränden 
(till botten).

3. Värm upp skarven med en jämn låga till         
    645 - 730°C.

4.  När lödtemperaturen har uppnåtts tillförs 
lödmaterialet vid kanten av skarven samti-
digt som värmetillförseln fortgår.

5.  När lödmaterialet flyter, hålls lödstället 
vid denna temperatur i ytterligare några 
sekunder, innan lågan avlägsnas.

Uppvärmningen skall utföras så lödmaterialet 
flyter efter ca. 40 sek. Härvid säkerställs att 
hela lödspalten fylls fullständigt.

6.  När skarven är avkyld borstas lödstället med 
en stålborste.

Förberedelse för 
lödning

Efter eventuell kapning (vinkelrät) skall in- och utvändiga grader avlägsnas noggrant med fil 
eller specialverktyg.

Putsa insidan av löddelen och utsidan av röränden blank med en smärgelduk.

Anpassa (kalibrera) röränden med dorn och 
ring. 

Kontrollera att rörände och löddel passar. 
Kassera ev defekta löddelar.

15.3.0.1

Kopparrörsystemet
Lödning, generellt

Förberedelse 
och tillpassning

Kopparrör tillpassas och förbereds för lödning i princip som beskrivs i denna manuals avsnitt 
1.3 och 1.4.

Kapning av själva kopparröret skall dock utföras med en bågfil.

Röravskärare får inte användas, då den kan deformera röränden.
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Då koppar är en god värmeledare rekommenderas täckning av skumänden med aluminium-
skärmar, våta trasor eller värmepasta, speciellt om avståndet från lödställe till skumände är 
mindre en normal friändslängd.

För övrigt skall nationella regler iakttagas.

Personlig 
säkerhet

15.3.0.2

Kopparrörsystemet
Lödning, generellt

Lödspalt

0.05-0.20 mm

3-5 x s s

Insticksdjupet skall vara 3-5 x godstjockle-
ken (s) på kopparröret och spalten skall vara 
0,05-0,20 mm.

Max skjuthållfasthet uppnås vid ca.  
0,1 mm spalt.

Förbrukning av 
lödmaterial  
ca. gram  15 0.6   0.6 0.3

 22 1.3 0.9 0.6 1.3 0.6
 28 1.6 1.4 0.8 1.6 0.8
 35 3.0 2.3 1.5 3.0 1.5
 42 3.6 3.2 1.8 3.6 1.8
 54 4.6 4.0 2.3 4.6 2.3
 70 12.5 8.5 6.0 12.5
 89 16.0 14.0 8.0 16.0

Förbrukning av 
lödmaterial 
ca gram

 Kopparrör T-stycke.  Kopparrör  T-stycke
 ø mm   ø mm
 15-15 0.9 35-18 3.5
 22-15 1.6 35-22 3.6
 22-18 1.8 35-28 3.8
 22-22 1.9 35-35 4.5
 28-15 1.9 42-18 4.1
 28-18 2.1 42-22 4.2
 28-22 2.2 42-28 4.4
 28-28 2.4 42-35 5.1
   42-42 5.4

 Kopparrör Lödmuff Reduktion Rörstuds 90° böj Huv
 ø mm  (största dim.) (avgr.dim.)   
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15.4.0.1

Kopparrörsystemet
Muffar, raka

Mufftyper Till raka skarvar kan alla mufftyper för skumning användas, se avsnitt 2.2.

Till BandJoint skall dock ett extra tillbehörsset användas: 
- BandJoint ø 125 - 200, se avsnitt 2.2.2

Påsskum: Se avsnitt 7.11 i denna manual som hänvisar till relevanta påsskumsnummer.
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Generellt Riktningsändringar på kopparrörsystemet utförs antingen med prefabricerade 90° böjar, 90° 
SteelJoint-böjar eller genom bockning av rören på plats.

90° SteelJoint-
böjar

90° böj utförs med normala 220 mm fria 
rörändar i kombination med 90° lödmuff.

Skarven efterisoleras med 90° SteelJoint-böj 
och påsskum.

15.5.0.1

Kopparrörsystemet
Böjar och bågar

Avkortning och 
avisolering

Singelrör och TwinPipe-böjar kan skarvas 
utan justeringar.

Vid dubbelrör skall det största av de två 
rören och mantel avkortas som visas på 
bilden och i tabellen.

220 mm

L

ød1

ød2

A

øD

 28-22  110 28   
 35-22  110 15   
 42-22  125 21   
 54-28  140 4  20 
 70-28  160 58  40

  Dimension  Avkortning  Avisolering 
 ød1-ød2  øD L mm  A mm

Prefabricerade 
böjar

Det finns inga speciella montageinstruktioner 
för prefabricerade böjar, förutom att larm-
trådarna skall placeras i toppen.
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15.5.0.2

Kopparrörsystemet
Böjar och bågar

Böjradier Minsta radie som kan uppnås vid användning av bockverktygen är radien efter tillbakafjädring, 
när röret frigörs från bockverktyget. Om rörgravens radie är mindre än den uppnåliga på röret, 
kan rörets elasticitet utnyttjas under läggningen till en radie som är 10 - 30 % mindre än tabel-
lvärdena.

Singelrör, radie i m

TwinPipe, radie i m

Montagebågar Kopparrören kan bockas horisontellt till 
montagebågar i samband med nedläggning 
av rören med hjälp av ett av de två bock-
verktygen.

•  Typ 1, manuellt verktyg till mantelrörsdi-
mension ø 90 mm

•  Typ 2, med talja till mantelrörsdimension  
ø 90-160 mm 1.3 m

R

R = 0.7 m1

R = 1.20 m

1.5 m
2

Dimension 
ø utv. m

Verktyg

Typ 1 Typ 2

22 90 2.0 3.3

28 90 1.7 2.8

35 90 1.3 2.3

42 110 2.2.

54 125 2.0

70 140 1.8

89 160 1.7

Dimension 
ø utv. m

Verktyg

Typ 1 Typ 2

22-22 125 3.3

28-28 140 2.8

35-35 140 2.3

42-42 160 2.2

54-54 160 2.0
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15.5.0.3

Kopparrörsystemet
Böjar och bågar

Vertikala 
riktnings- 
ändringar

Vertikala riktningsändringar med Kopparrör i bågar kan endast utföras med singelrör.

Då det är andra förhållanden att ta hänsyn till, kontakta LOGSTOR.

Dubbelrör, radie i mBöjradier,
fortsättning

Dimension 
ø utv. m

Verktyg

Typ 1 Typ 2

22-15 90 2.0 3.3

28-22 110 2.8

35-22 110 2.3

42-22 125 2.2

54-28 140 2.0

70-28 160 1.8
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A

220 mm

TwinPipe Vid TwinPipe skall extra avisolering utföras 
enligt tabellen.

Kopparrören skall inte avkortas.

Anslutning till sadelstuds:

15.6.0.1

Kopparrörsystemet
Avgreningar

Generellt

Avkortning och 
avsolering

Huvudrör:  Alla fria kopparrörsändar är 220 mm. 
All avisolering skall vara 440 mm.

Avgrening:  Beroende på avgreningstyp utförs avkortning av mediarör eller isolering som 
angivs i tabellen nedanför.

220 mm

L

Singelrör Vid singelrör i kombination med rörstuds 
skall avgreningen avkortas som visas på bild 
och i tabell.

Löd-T kräver ingen avkortning. 

 Huvudrör          Avkortning, L ø mm 
          Avgrening, ø utv. mm 
 ø out. mm 22/90 28/90  35/90 42/110

 22/90 30 
 28/90 30 30 
 35/90 40 40 
 42/110 30 30 30 0

Avgrening från kopparrörsystemet utförs med:

a. Prefabricerat avgrenings-T eller
b.  Montage och lödning på plats av: 

- Löd-T: ø 22-42 mm eller 
- Sadelstuds: ø 22-70 mm

Alla skarvar kan utföras med SteelJoint-avgreningar och påsskum.

 Huvudrör          Avisolering, A mm 
           Avgrening (S) ø utv. m 
 ø utv. mm 22-22/125 28-28/140  35-35/140 42-42/160

 22-22/125 45 
 28-28/140 45 45  
 35-35/140 45 45  
 42-42/160 45 45 45 0 

Prefabricerad 
avgrenings-T

Prefabricerad avgrenings-T kräver inga speciella montageinstruktioner.
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15.6.0.2

Kopparrörsystemet
Avgreningar

L2

220 mm

L1

A

Dubbelrör Vid dubbelrör skall avkortning och/eller aviso-
lering utföras enligt tabellen.

 22-15/90 22-15/90    7  20 
 28-22/110 22-15/90 35 38  6  20 
 28-22/110 28-22/110 35 38  6  20 
 35-22/110 22-15/90 35 40  15  20 
 35-22/110 28-22/110 35 40  15  20 
 35-22/110 35-22/110 35 40  15  20 
 42-22/125 22-15/90  10  22 35 90 
 42-22/125 28-22/110  10  30 35 90 
 42-22/125 35-22/110  10  22 35 90 
 42-22/125 42-22/125    22  90 
 54-28/140 22-15/90  48   40  
 54-28/140 28-22/110  48   40  
 54-28/140 35-22/110  48   40  
 54-28/140 42-22/125  48   40  
 54-28/140 54-28/140  48   40  
 70-28/160 22-15/90  56   50  
 70-28/160 28-22/110  56   50  
 70-28/160 35-22/110  56   50  
 70-28/160 42-22/125  56   50  
 70-28/160 54-28/140  56   50  
 70-28/160 70-28/160  56   50 

 Huvudrör Avgrening   Avkortning mm                 Avisolering 
         yttermantel
 ø utv. mm ø utv. mm      Kopparrör    A mm 
               Sadelstuds               Löd-T  Sadel-  Löd-T 
   L1 L2  L1 L2 studs  

Avkortning / aviso-
lering

Anslutning till löd-T:
 Huvudrör          Avisolering, A mm 
           Avgrening ø out. m 
 ø utv. mm 22-22/125 28-28/140  35-35/140 42-42/160

 22-22/125 90    
 28-28/140 90 90   
 35-35/140 90 90 90  
 42-42/160 90 90 90 90

TwinPipe,
fortsättning
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15.6.0.3

Kopparrörsystemet
Avgreningar

Montage av 
rörstuds

220 mm
220 mm

Huvudröret avisoleras på 440 mm och löd-
stället rensas och rengörs.

Mitt på det avisolerade huvudröret borras 
ett hål med en hålsåg motsvarande avgren-
ingsdiameter.

Hålet avgradas ut- och invändigt.

Kopparröret putsas blankt, där rörstudsen 
skall monteras.

Rörstudsens lödsida putsas blank.

Rörstudsen centreras över hålet och hålls 
fast med en fixeringstång.

Lödstället värms upp med en mjuk låga till 
645 - 730°C.

När lödtemperaturen har uppnåtts, tillsätts 
den rätta mängden lödmaterial vid kanten av 
rörstudsen, medan värmningen fortsätter.

När lödmaterialet flyter, hålls lödstället vid 
denna temperatur i ytterligare några sekunder, 
innan lågan avlägsnas.

Uppvärmningen skall utföras så lödmaterialet 
flyter efter ca. 40 sek. 

Detta säkerställer att hela lödspaleten fylls.

 När skarven är avkyld , lossas tången och 
lödstället borstas med en stålborste.

Rengör rörstudsen invändigt och avgre-
ningens utvändiga lödyta och fortsätt med 
pålödning av avgreningen.
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15.7.0.1

Kopparrörsystemet
Larm

Generellt

Montage

Alla Kopparrör och komponenter levereras med ingjutna koppartrådar för larm genom ans-
lutning till bärbart eller permanent monterad mätutrustning.

Härmed säkerställs en god kontroll av rörsystemet både i anläggningsfasen och driftsfasen av 
fel som:

- Lödfel 
- Montagefel 
- Grävskador.

Speciellt CuFlex-larmtrådar måste hanteras försiktigt.

Koppling av larmtrådar, anslutning av komponenter och kontroll av anläggningen följer i princip 
montageinstruktionerna i denna manuals avsnitt 23.0.

OBS!  Vid montage av kabelhållare eller kablar krävs en jordförbindelse som är speciell för kop-
parrör. Korrekt jordförbindelse är: 
-  Kort modell, 25 mm, art. nr. 8010 0000 018 092 (10 st) 
-  Lång modell, 100 mm, art. nr. 8010 0000 018 093 (10 st)

Ha alltid en larmritning innan nedläggning av rören påbörjas och montage startar.
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23.0.1

LOGSTOR Detect

Introduktion

Innehåll

Översikt

23.1.1 Mätprinciper, skarvning etc.
23.2.1 Larmritningar och symboler
23.3.1 Kontrollera larmtrådar
23.4.1 Skarvning av larmtrådar
23.5.1 Jordförbindelse
23.6.1 Montage av kablar
23.7.1 Anslutnings- och kopplingsboxar
23.8.1 Övervakningsomponenter
23.9.1 Markskåp

Rörsystemet kan övervakas för fel som uppstår på grund av t ex skador orsakade vid grävn-
ing, svetsning, montagefel eller liknande. Detta för att garantera en bra översikt av rörsystemet 
i både i anläggnings- och driftsfasen.





23.1.1

LOGSTOR Detect
Mätningsprinciper, skarvning etc.

1.  Konstruktions- 
fas >1000

TEST

V

OFF

SET
UP

Megger
Systemet kan användas som en aktiv del av 
kvalitetsäkringen och vara underlag för över-
lämningsförfarandet när anläggningen tas i 
drift. 
Vid överlämningen ska följande vara doku-
menterat:
- larmritningarna ska vara uppdaterade som  
  systemet faktiskt är byggt.
-  En kontrollmätning av trådmotståndet och 

isoleringsmotståndet i hela systemet enligt 
godkänt kriterie ska inkluderas.

De flesta fel som kan uppstå upptäcks inom 
berörda parters garantiperioder.

En tidig upptäckt ger under alla omstän-
digheter färre besvär och betydligt mindre 
kostnader.

2.  Garantid-  
period

Ett välfungerande LOGSTOR Detect-system 
gör det möjligt att finna och åtgärda akuta 
skador t.ex. grävskador, samt att göra sys-
tematisk underhåll av anläggningen så att 
driftskostnaderna blir minimala under sys-
temets hela livscykel.

Hela rörnätet kan endast underhållas sys-
tematisk på ett sätt:  
Att kunna “se” under jorden med hjälp av ett 
integrerat larmsystem.

3. Driftsperiod

Användning Övervakningssystemet LOGSTOR Detect för preisolerade rör ger möjlighet till konstant över-
vakning av rörnätets tillstånd.

Skador på mantelröret eller fukt i mediarör och mantelskarvar upptäcks därför i tid, innan kor-
rosionsskador på mediaröret eller allvarliga fuktskador på isoleringen uppstår. 

Det finns tre faser i rörnätets livscykel där fördelarna med LOGSTOR Detect är självklara.
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23.1.2

LOGSTOR Detect
Mätprinciper, skarvning etc.

Systemstruktur Ett larmsystem består av: 
- Ingjutna koppartrådar i de levererade preisolerade rören och komponenter 
- Komponenter för inkoppling av utrustning 
- Mätutrustning för permanent övervakning 
- Ritning över hela larmsystemet. Krav i EN 14419

Projektering och dokumentation av tråddragningen i larmsystemet är därför en viktig faktor för 
att kunna använda det för att hitta felet.

Med ett larmsystem mäts ett fel via trådlängden till aktuellt felställe, oavsett vilket system som 
väljs för övervakningen: 
- Passivt system med manuell felsökning

-  Aktiva system med permanent övervakning med detektor 
1. Motståndsmätning 
2. Impedansmätning



23.2.1

LOGSTOR Detect
Ritningar och symboler

Introduktion Detta avsnitt innehåller både generell och specifik information om larmritningar och deras  
symboler.

Innehåll 23.2.2 Ritningar och symboler, generellt
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23.2.2

LOGSTOR Detect
Larmritningar och symboler, generellt

Symboler Hänvisning till Övevrakningsmanualen avsnitt 3.8.1

Den förtennade tråden i rören är markerad på larmritningen som en heldragen linje. 
Koppartråden i rören är markerad på larmritningen som en streckad linje.

Larmritningar Det är avgörande att larmritningen är färdig innan rören förläggs så trådplaceringen blir korrekt 
enligt kraven i EN 14419.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tråddragning, placering av utkopplingar, övergång från 
singelrör till TwinPipe samt märkning av kablar. 

Det är även viktigt att alla ändringar i rördragningen noteras så att larmritningen stämmer över-
ens med verkligheten.

Överensstämmelse mellan larmritning och rördragningens ritning är en förutsättning för att 
kunna mäta fram eventuella fel.

LOGSTOR hjälper gärna till med att ta fram larmritningar för larmsystem.



23.3.1

Checking alarm wires

Introduktion

Innehåll

Översikt

Detta avsnitt beskriver montage och kontroll av larmtrådarna i rörsystemen.

23.3.2 Generellt
23.3.3 Megger
23.3.4 Använda megger
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23.3.2

Kontrollera larmtrådar

Förberedelser

Uträtning

Reparera trådar-
na

Generellt

12

De två ingjutna koppartrådarna är vid lever-
ansen skyddade mot skador genom att de 
är upprullade och fixerade i isoleringen med 
hjälp av häftklammer. Vid placering i rörgrav-
en skall larmritningens angivelse av trådplac-
eringen följas.

Placera rören så att trådarna är vända uppåt 
(kl. 10 och 2 pos.), och att de förtennade 
trådarna och koppartrådarna ligger parvis 
mittemot varandra. 
Detta är dock inte inget krav vid leverans av 
stårör i solvärmesystem.

Dra ut de upprullade trådarna från försänkn-
ingarna i isoleringen när rören är ihopsvet-
sade. 
Rengör rörändarnas isolering från ev. smuts 
och fukt.

Räta ut trådarna och gör rent ändarna 
med en trasa av syntetisk textil eller en 
smärgelduk. 

Undersök trådarna för ev. skador. Är en tråd 
skadad vid t ex avisolering, skärs isoleringen 
bort runt trådänden och en ny tråd löds på. 
Detta beskrivs i följande avsnitt.

OBS ! Se till att skummet inte fattar eld och 
utvecklar rök vid lödning mot isoleringen. En 
el-lödkolv rekommenderas.

I larmsystemet är larmtrådarna placerade i 
toppen på röret för att uppnå bl.a.
- optimalt montageförhållande
-  att trådarna alltid är tillgängliga när avgren-

ingar etableras.



23.3.3

Justering av kon-
trollverktyget

Varning

Megger
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Meggern får inte användas med detektorer anslutna, då spänningen som meggern skickar ut 
kan förstöra detektorns utgångar.
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Gör två olika sorters tester:

1.  Mätning av trådmotstånd för att kontrol-
lera att det finns en god elektrisk förbindelse 
genom de sammankopplade trådarna

2.  Mätning av isolationsmotstånd för att kon-
trollera att trådarna är korrekt isolerade från 
stålröret (15 mm).

Mätningarna utförs vid varje skarv med en 
tråd- och isoleringsmotståndsmätare, en 
megger MIT 320.

Meggern nollställs genom att krokodilkläm-
morna sätts ihop och aktivera “Test” i posi-
tion “Ω”.
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23.3.4

Kontrollera larmtrådar
Använda megger

Test 1,
trådmotstånd
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 - Mätledningarna kopplas först ihop med de  
   rengjorda trådändarna.
-  Omkopplaren ställs i mätområde “Ω”. 

Meggern visar faktiskt ohmskt motstånd i 
trådarna.

I början är utslaget minimalt men ökas allt eft-
ersom fler meter tråd kopplas ihop. 

Motståndsmätning: Ca. 1,2 - 1,5 Ω vid 100 
m. 

Blir det inget utslag så saknas förbindelse eller 
så är tråden trasig.

Om motståndet inte svarar till faktisk längd 
har en dålig trådskarvning utförts i föregående 
skarv: 

-  Skarven kontrolleras och repareras.
-  Testet upprepas.

Förberedelser för 
skarvkontroll

När trådmontaget påbörjas kopplas trådarna 
i de två rören ihop så som visas på bilden. 
Förtennad tråd till koppartråd i varje rör.

På så sätt etableras två mätkretsar som skall 
användas för kontroll av trådskarvarna i efter-
följande skarvställen.

I TwinPipes blir det naturligtvis bara en mät-
krets.



23.3.5

Test 2a,
isolerings-
mostånd i MΩ

Använda megger
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Se till att INGEN är i kontakt med 
larmtrådarna innan testet utförs!

Säkerställ även att inga detektorer är inkop-
plade för att undvika att dessa skadas.

-  Ställ omkopplaren i mätområde: MΩ, 250 V

-  Koppla samman en mätledning till en av 
trådarna i röret.

-  Håll den andra mätledningen mot stålröret. 
Kontrollera att en bra elektrisk förbindelse 
finns till det bara stålet. Använd svetsen om 
det behövs.

- Tryck ned testknappen tills avläsningen   
  visas. 

- Det faktiska isoleringsmotståndet kan nu  
  utläsas.

Acceptvärde: ≥ 10 MΩ/km tråd.

Acceptvärdet för hela systemet måste dock 
aldrig vara < 1 MΩ, oavsett trådlängd. 
Acceptvärdet för montage gäller för rörsys-
tem såväl med som utan filt i mantelskar-
varna. 

Om filt används i skarvarna ska man vara 
särskilt uppmärksam på att hålla filten torr.

Blanda aldrig system med och utan filt. 

För att mäta ett felställe exakt används en 
pulsreflektometer. 
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23.3.6

Kontrollera larmtrådar
Använda megger

Ett rörsystem med 1 km tråd (= 0.5 km rör) mäts noggrannt vid överlämningen. 10V direkt-
spänning appliceras mellan koppartråd och mediarör.

Vid en given ström på 1µA mäts följande isoleringsmotstånd:

Exempel 1

R =  10V
1µA

 = 10MΩ

Acceptkriteriet är:

Rörsystemet är godkänt som felfritt enligt acceptkriteriet.

        Acceptkriterie ≥ 10MΩ
1 km tråd 

= 10MΩ 

Ett rörsystem med 5 km tråd (= 2.5 km rör) mäts noggrannt vid överlämningen. Det består av 
10 ställen med inbyggd fukt som var och ett har ett isoleringsmotstånd på 1MΩ. 10V direkt-
spänning appliceras mellan koppartråd och mediarör.

Det resulterande, uppmätta isoleringsmotståndet är:

Exempel 2

1
Σ Riso, tot

=  1 + 1 +  1 + ⋯+  1  
R101MΩ 1MΩ 1MΩ = 10 MΩ

= 0.1 MΩRiso, tot

Acceptkriteriet är:

Rörsystemet är inte godkänt som felfritt enligt acceptkriteriet.

≥ 10MΩ
5 km tråd 

 = 2MΩ Σ Riso, tot
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23.4.1

Skarvning av larmtrådar
Connecting alarm wires

Introduktion

Innehåll

Översikt

Detta avsnitt innehåller instruktioner för trådmontage för olika skarvar och komponenter.

23.4.2 Generellt
23.4.5 Skarvar för skumning
23.4.6 Raka skarvar med isoleringshalvskålar
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23.4.2

Skarvning av larmtrådar
Generellt

1.
5

6

Larmtråds- 
montage

Lödning av 
trådarna

Räta ut trådarna.

Klipp av överlappande ändar. 

Rengör ändarna med syntetisk trasa eller 
smärgelduk.

Sätt en skarvhylsa på den ena tråden och 
kläm fast den med presstången. Använd 
alltid LOGSTOR’s standardpresstång. 
Skarvhylsan har ett stopp i mitten och ett 
“fönster” för visuell kontroll av att införandet 
är gjort korrekt.

Värm upp skarvhylsan med en liten gasol-
brännare. 

När den skiftar färg och blir blank har korrekt 
temperatur uppnåtts.
Tillför lödtenn med flussmedel i båda ändar-
na på skarvhylsan.
Lödningen är korrekt utförd när tennet sugs 
in i skarvhylsans ändar och blir synlig.
Nu är även en bra elektrisk förbindelse säk-
erställd.

Skjut in den andra tråden i skarvhylsan och 
kläm fast den så att klämningen är mitt i mel-
lan änden och mitten av skarvhylsan. Tråden 
ska synas i hålet i mitten av skarvhylsan. 

En bra mekanisk koppling är nu säker- 
ställd.
OBS! Trådarna skall vara spända, dvs. 
samma längd som mellan skumändarna.

1.5

6
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23.4.3

Skarvning av larmtrådar
Generellt

Prefabricerade 
avgreningar

Preisolerade avgreningar levereras med 2 
ingjutna trådar: 1 förtennad och 1 koppar-
tråd.

Den förtennade går alltid i avgreningen. 

Montage av delar Vid insvetsning av passbitar gäller naturligtvis 
fortfarande att de förtennade trådarna och 
koppartrådarna kopplas ihop parvis.
I större dimensioner finns det av produk-
tionsmässiga skäl 4 trådar (2 av varje) ingjutna, 
dock är endast en av varje sort synlig i 
rörändarna.

Kontrollera med meggern vilken som ska 
användas 
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23.4.4

Skarvning av larmtrådar

I larmritningar från LOGSTOR anges alltid som standard att avgreningar övervakas.

Höger-och vänsterprincip: 
Avgreningar till höger är anslutna till höger larmtråd, och avgreningar till vänster är anslutna till 
vänster larmtråd. 

Vänligen var observant på tråddragningen i samband med prefabricerade parallellavgreningar. 
Gör en kontrollmätning vid tveksamheter.  

Som standard har prefabricerade avgreningar 2 inbäddade larmtrådar, där den förtennade 
tråden löper genom själva avgreningsdelen. Där finns 2 möjliga sätt att koppla larmtrådarna:

Tråddragning i 
avgreningar

1.  Skarva larmtrådarna så att huvudrör och 
avgrening är övervakade (standard).

2.  Skarva larmtrådarna så att endast huv-
udröret är övervakat. 

Om tråddragningen ändras jämfört med ritningen, genom att exempelvis inte avgreningen 
övervakas (princip nr. 2), är det viktigt att dokumentationen uppdateras med detta. Korrekt 
registrerad tråddragning och trådlängd är en förutsättning för ett precist felfinnande. 

Generellt
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23.4.5

Skarvning av larmtrådar
Skarvar för skumning 

Raka skarvar När den förtennade tråden och koppartråden 
har kopplats samman, monteras varje tråd i 
3 distanshållare för att garantera korrekt avs-
tånd till röret.

Sätt fast distanshållarna med ungefär samma 
antal bitar crepetape med en ordentligt över-
lappning.

Raka skarvar 
med E-Comp

Trådarna förlängs vid E-Comp. Skarva trådar-
na när E-Compen är i sin slutliga position och 
har svetsats.

Montera larmtrådarna i tillräckligt antal distan-
shållare så att avståndet till stålröret alltid är 
15 mm.

Sätt fast distanshållarna med crepetape.

Trådarna förlängs vid böjar.

Montera så många distanshållare att 
larmtråden inte kan pressas ner mot stål-
röret. 

Montera distanshållarna på larmtrådarna i 
klockan 12- och 2-position på utsidan av 
mediaröret. 

Var försiktigt så att trådarna inte skadas eller 
flyttas när böjen monteras.

Sätt fast distanshållarna med crepetape.

Böjar

Alla typer av 
avgreningar

Förläng och anspassa trådarna vid avgrenin-
gar så att de har korrekt avstånd till stålröret, 
15 mm överallt, även på avgreningsröret.

Använd ett lämpligt antal distanshållare till 
detta och sätt fast dem med crepetape.

Om larmtråden närmast avgreningsröret inte 
används, förs den tillbaka in bakom avgren-
ingsröret
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23.4.6

Skarvning av larmtrådar
Raka rör med isoleringshalvskålar

Förberedelse för
montage av 
isolerskålar

Montage och 
fastsättande av 
trådar

För trådarna bakåt så de ligger jämnt mot 
isoleringen och så de inte kan komma i kon-
takt med stålröret.

Justera halvskålarna enligt montageanvisnin-
gen för aktuell skarvtyp.

Gör en skåra i halvskålarna så larmtråden 
inte kommer i kontakt med diffusionsspärren, 
D, under mantelröret.

Justera, koppla ihop och löd trådarna som 
beskrivet i avsnitt 23.4.1, Generellt.

Placera halvskålar och räta ut larmtrådarna 
så de ligger utanpå skålarna. Drag i trådarna 
så att de inte kommer i kontakt med stål-
röret.

Införing av 
trådarna i  
isoleringen

D

D
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23.4.7

Skarvning av larmtrådar
Raka rör med isoleringshalvskålar

Montage och 
fastsättande av 
trådar
fortsättning

Sät fast trådarna mot halvskålarna med hjälp 
av crepetape.
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23.5.1

Jordförbindelser
Earth connectionEtablering av jordförbindelser

> 70 mm

Jordförbindelse/ 
kabelutkoppling 
och kabeluttag

Där larmtrådarna av en eller annan anledning går ut ur rörsystemet skall jordförbindelse svet-
sas på stålröret så att mätpuktens referenser till stålröret är korrekta.

Av larmritningen framgår vart jordförbindelserna skall svetsas på stålröret.

Det är lämpligt att svetsa på jordförbindelserna samtidigt som rören svetsas.

Montage av kablar:

-  Vid använding av mantelskarvar där 
kabelutkopplingar används placeras jord-
förbindelsen i mitten.

-  Vid användning av ändtätning där kabe-
luttag används placeras jordförbindelsen 
direkt vid skumänden.

Koaxialkablar:

-  Vid använding av mantelskarv där twin 
koaxialkablar används placeras jord-
förbindelsen i mitten.

-  Vid användning i bl.a. ändtätning placeras 
en kopplingsbox 1232 (med påmon-
terad jordförbindelse ) ca. 70 mm från 
skumänden. 



23.6.1

Montage av kablar
Installing cables

Introduktion

Innehåll

Översikt

Detta avsnitt innehåller instruktioner för montage av installationskablar och koaxialkablar ber-
oende på övervakningsprincip.

23.6.2 Montage av installationskablar med kabelutkoppling
23.6.6 Montage av installationskablar med kabeluttag
23.6.9 Montage av koaxialkabel
23.6.14 Avlasta och skydda kablar
23.6.15 Montera kablar och mellanled
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23.6.2

Montage av kablar 
Montage av installationskablar med kabelutkoppling

A

B

1

2

4

3

5

1 3

5 7

4

10
8

6

2

9

ø25 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

Användning Kabelutkoppling i mantel utförs med x meter 
montagekabel B och montageset A, vilket 
består av: 
1. Kabelgenomföring
1. Jordförbindelse
2. Mastik
3. Krympslang 
5. Stödkloss

När kabelutkoppling monteras i mantelröret 
vid sidan av skarven, kan det användas till 
alla mantelskarvtyper.

OBS. Om halvskålar används rekommend-
eras istället skumning i svep i samband med 
kabelutkoppling.

Borra ett 25 mm koniskt hål 50 mm från den 
markerade änden av mantelskarven.

Fräs hålet med en konisk fräsmaskin och 
rengör från rester av skum och fräsning.

Borra ett 17 mm hål ca. 25 mm från över-
kanten av manteln genom skummet till det 
det koniska hålet.

Förberedelse för 
kabelmontage

Använd följande verktyg vid kabelutkoppling: 

1. Sprit
2. Smärgelduk
3. Papper
4. Proppsvets
5. Handskar
6. Konisk borr, 25 mm
7. Platt borr, 25 mm
8. Vanlig borr, 17 mm
9. Borrmaskin
10. Varmluftspistol/liten gasolbrännare

Verktyg



23.6.3

Montage av kablar
Montage av installationskablar med kabelutkoppling

1.  Rengör kabelgenomföringen och hålkan-
terna med sprit. 
Slipa kabelgenomföringen med 
smärgelduk.

2.  Förvärm proppsvetsen till 250°C. Placera 
kabelgenomföringen i proppsvetsens 
koniska hål. Håll ett lätt tryck tills dess att 
kanten på kabelgenomföringen formar ett 
pärlband. Placera motsatt sida av verk-
tyget i skumhålet. När skumhålets kant 
bildat ett pärlband tas proppsvetsen bort. 
Tryck omedelbart ned kalebgenomföringen 
i skumhålet tills de två pärlbanden smälter 
samman.

3.  Håll trycket konstant men ändå mjukt i 1 
minut, tills dess att svetsområdet är ljum-
met.

4.  1-2 svetsfogar ska vara synliga runt kabel-
genomföringen

Svetsa på kabel-
genomföring

Jordförbindelse 5.   Det är en fördel om jordförbindelsen svet-
sas samtidigt som rören svetsas. 

6.  Se till att jordförbindelsen är fri från rost, 
innan kabelmontaget.

Montage av 
krympslang

7.   Montera krympslangen på kabeln innan 
kabeln dras igenom kabelgenomföringen.
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23.6.4

Montage av kablar 
Montage av montagekablar med kabelutkoppling

11.  Slipa ytorna med smrägelduk, kornstor-
lek 60.

12.  Rengör kabeländen och kabelgenom-
föringen med sprit på hela tätningsban-
dets och krympslangens kontaktyta.

13.   Dra det första tätningsbandet runt hela 
kabeln, så nära kabelgenomföringen som 
möjligt.

14.  Skjut in kabeln så fogbandet fyller och 
tätar änden på kabelgenomföringen.

Montera tätnings-
band nr. 1

Montera tätnings-
band nr. 2

15.  Dra det andra tätningsbandet runt över-
gången mellan kabeln och kabelgenom-
föringen. 

16.  Centrera krympslangen över mastiktät-
ningen.  

17.  Krymp tills att slangen kommer i kontakt 
med kabelgenomföringen.

Krympning av 
krympslangen

8.  Den gula/gröna ledaren monteras på jord-
förbindelsen

9.  De 4 övriga ledarna ansluts till larm-
trådarna som på bilden och numreras 
på larmritningen. Varje tråd stöttas av 3 
distanshållare.

10.  Markera kabeländarnas respektive fram - 
och returlopp.

Montera och 
koppla ihop den 
gula/ gröna leda-
ren



23.6.5

Montage av kablar
Montage av installationskablar med kabelutkoppling

Stödja kabel-
genomföringen

19.  Mät alla trådförbindelser innan skarvmon-
taget

20.  Placera stödklossen mellan manteln och 
kabelgenomföringen.

21.  Täthetspröva kabelgenomföringen samti-
digt som mantelskarven prövas. 

22.  Kablarna mellan rörsystemet och skåpet 
ska dras genom ett skyddsrör. Detta ger 
ett bra skydd och underlättar eventuella 
reparationer efter grävskador o dyl., eller 
om kablarna måste bytas ut.

Oskyddade kalbeländar måste skyddas från 
fukt. För detta ändamål används kabeländ-
tätningar, artikelnummer 1210 0008 028 026.

Utkopplingspunkten på rören skall mätas in i 
förhållade till fasta punkter i marken.

Skydd och inmät-
ning av utkopp-
lingspunkt

18.   Vänta 1 minut innan krympslangen 
krymps på kabeln.  
OBS!  
Var försiktigt så att värmen inte skadar 
kabeln!

Krympning av 
krympslangen,
fortsättning
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23.6.6

Montage av kablar 
Montage av installationskablar med kabeluttag

A

B

4

1
2

3

1 2 4

6

3

75

Kabeluttag i 
ändtätning

1.  Jordförbindelsen svetsas på nära isolerin-
gen. 
 Det kan vara fördelaktigt att svetsa på 
jordförbindelsen samtidigt som rören svet-
sas.

2.  Fixera kabelgenomföringen mot den gula/ 
gröna ledaren med presstången.

Jordförbindelse

3.  Montera kabelgenomföringen i jord-
förbindelsen och sätt fast den ordentligt

Följande verktyg används när kabeluttag i 
ändtätning ska utföras:
1. Sprit
2. Papper
3. Handskar
4. Presstång
5. Avbitartång
6. Varmluftspistol
7.  Gasolbrännare, ø 50 mm

Verktyg

Kabeluttag i ändtätning utförs med en instal-
lationskabel (5-ledarkabel) B samt ett mon-
tageset A, som består av:
1. Jordöfrbindelse
2. Krympslang
3. Mastik
4. Skarvhylsor



23.6.7

Montage av kablar
Montage av installationskablar med kabeluttag

Cirka 65°C

D

6.  Anslut t ex ledare nr 2 till den förtennade 
tråden och ledare nr 1 till koppartråden 
med hjälp av skarvhylsorna. I övrigt som 
det framgår av larmritningen. 

7.  Placera krympslangen över skarvhylsorna 
och krymp med en varmluftspistol.

8.  Dra tillbaka kabeln mot manteln så att 
ledarna ligger nära isoleringen.

9.  Se till att krympslangarna täcker de   
oisolerade trådarna så att trådarna och  
diffusionspärren (D) inte kommer i kontakt  
med varandra.

10.  Rengör kabeln och mantelns yta med 
sprit.  
Slipa mastikens och ändtätningens kon-
taktyta. 
Aktivera mantelns kontaktyta till en 
yttemperatur på ca. 65°C. 
 Lägg mastik på mantelröret och omkring 
kabeln.

Täta kabeluttaget

4.  Montera en krympslang på de två ledarna. 

5.  Korta av larmtrådarna så att skarven är 
nära isoleringen.  
 
OBS! Om det är mer än 2 ledare och en 
jord, måste resten kapas.

Anslutning till 
larmtrådar
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23.6.8

Montage av kablar 
Montage av installationskablar med kabeluttag

Montera ändtät-
ning

12.  Placera ändtätningen över kabeluttaget 
och kryrmp med en gasolbrännare. Se 
avsnitt 10.3. 
 
OBS!  
Var försiktig så att kabeln inte  
skadas av värmen!

11.  Massera mastiken tills en slät böjd yta 
bildas.

Täta kabelutta-
get, fortsättning



23.6.9

Montage av kablar
Montage av koaxialkabel

ø25 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

1
2

43

57

6

1 3

5 7

4

10
8
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2
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Kabelutkoppling 
i mantelrör 
med sluten 
svetsspegel

Kabelutkoppling i mantelrör med sluten svets-
spegel utförs med montagesetet på bilden 
som består av:
1. Kabelgenomföring
2. Jordförbindelse
3. Krympslang
4. Mastik
5. Twin koaxialkabel
6. PE-del
7. Stödkloss

När en kabelutkoppling monteras i mantel-
röret vid sidan av skarven kan det användas 
till alla typer av mantelrörsskarvar.

OBS. Om isoleringsskålar vanligtvis används 
i systemet, rekommenderas det att man vid 
kabelutkoppling skummar i alu-svep istället. 

Borra ett 25 mm hål, 50 mm från den 
markerade änden på mantelskarven. 

Fräs hålet med en konisk fräsmaskin och 
rengör det från skumrester och rester från 
fräsningen.

Borra ett 17 mm hål ca. 25 mm från över-
kanten av manteln genom skummet till det 
det koniska hålet.

Förbereda kabel-
montaget

Följande verktyg används när kabelutkop-
pling i mantel ska monteras:
1. Sprit
2. Smärgelduk
3. Papper
4. Proppsvets
5. Handskar
6. Konisk borr, 35 mm
7. Platt borr, 25 mm
8. Vanlig borr, 17 mm
9. Borrmaskin
10. Varmluftspistol eller gasolbrännare

Verktyg
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23.6.10

Montage av kablar 
Montage av koaxialkablar

Jordförbindelse i 
mantelsskarven

6.  Anslut den gula ledaren från kabelfoten 
till jordförbindelsen som måste var fri från 
rost. Drag åt bulten ordentligt.

7.  Om jordförbindelse används ska denna 
svetsas på mediaröret samtidigt som rören 
svetsas. 

5.  Innan kabeln dras igenom kabelgenom-
föringen ska krympslangen monteras.

Föra in kabeln i 
kabelgenomförin-
gen

1.  Rengör kabelgenomföringen och hålkan-
terna med sprit. Slipa kabelgenomföringen 
med smärgelduk.

2.    Förvärm proppsvetsen till 250°C. Placera 
kabelgenomföringen i proppsvetsens 
koniska hål. Håll ett lätt tryck tills dess att 
kanten på kabelgenomföringen formar ett 
pärlband. Placera motsatt sida av verk-
tyget i skumhålet. När skumhålets kant 
bildat ett pärlband tas proppsvetsen bort. 
Tryck omedelbart ned kabelgenomföringen 
i skumhålet tills de två pärlbanden smälter 
samman. 

3.   Håll trycket konstant men ändå mjukt i 1 
minut, tills dess att svetsområdet är ljum-
met.

4.  1-2 svetsfogar ska vara synliga runt kabel-
genomföringen. 

Svetsa på kabel-
genomföringen



23.6.11

Montage av kablar
Montage av koaxialkablare

12.  Placera krympslang över kabelgenom-
föringens ände. 
Krymp tills dess att slangen är i kontakt 
med både kabelgenomföringen och 
kabelns PE-del. 
OBS! 
Var försiktig så att kabeln inte skadas av 
värmen.

13.  Mät igenom alla trådskarvar innan skarv-
montage.

Stötta kabel-
genomföringen

14.  Placera en stödkloss mellan manteln och 
kabelgenomföringen. 

15.  Täthetspröva kabelgenomföringen samti-
digt som mantelskarven tätehetsptrövas. 

8.  Vit och röd ledare ansluts till den förten-
nade tråden respektive koppartråden 
enligt larmritningen.

Koppla 
larmtrådar

9.  Rengör kabelgenomföringens in- och utsi-
da och kabelns PE-del med sprit.

10.  Slipa kabelgenomföringen och kabelns 
PE-del.

11.  Linda mastikent runt kabelns PE-del och 
tryck in den i kabelgenomföringen. Linda 
den andra mastiken runt kabelgenom-
föringen så att mastiken fyller och tätar 
övergången mellan kabelgenomföringen 
och PE-delen.

Täta kabelutkop-
pling
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23.6.12

Montage av kablar 
Montage av koaxialkabel

1

2

3

ø43 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

1 3

5 7

4
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Kabelutkoppling 
i mantelrör med 
öppningsbar 
svetsspegel

Kabelutkoppling i mantelrör med öppnings-
bar svetsspegel utförs med montageset som 
visas, bestående av:

1. Twin-koaxialkabel
2. Jordförbindelse
3. Stödkloss

När en kabelutkoppling monteras i ytterman-
teln vid sidan av skarven kan det användas 
till alla typer av mantelskarvar. 

OBS. Om isoleringsskålar vanligtvis används 
i systemet, rekommenderas det att man vid 
kabelutkoppling skummar i alu-svep istället.

1.  Borra ett 25 mm hål 50 mm från den 
markerade änden på mantelskarven. 
Fräs hålet med en konisk fräsmaskin (43 
mm) och ta bort skumrester och rester 
efter fräsningen.

2.  Borra ett 17 mm hål ca. 25 mm från över-
kanten av manteln genom skummet till det 
det koniska hålet.

Förberedelser 
kabelmontage

Använd följande verktyg för montage av 
kabelutkoppling med en öppningsbar 
svetsspegel:
1. Sprit
2. Smärgelduk
3. Papper
4. Öppningsbar proppsvets
5. Handskar
6. Konisk borr, 43 mm
7. Platt borr, 25 mm
8. Vanlig borr, 17 mm
9. Borrmaskin

Verktyg



23.6.13

Montage av kablar
Montage av koaxialkablar

Svetsa kabel-
genomföringen

4.  Rengör kabelgenomföringen med sprit 
och slipa med smärgelduk.

5.  Dra de 3 trådarna från kabelgenomföring 
genom hålet mot mantelskarven.

6.  Anslut proppsvetsen och förvärm till 
250°C. Öppna proppsvetsen, för in kabel-
genomföringen, stäng och värm.

7.  När det uppstått ett smält svulster av 
HDPE-materialet på manteln och kabel-
genomföringen, öppna proppsvetsen och 
pressa ned kabelgenomföringen i det 
smälta materialet. Håll trycket konstant 
och fast under minst 2 minuter eller tills 
dess att svetsområdet är ljummet, innan 
trycket på kabelgenomföringen släpps. 
1-2 svetsfogar ska vara synliga runt kabel-
genomföringen.

8.  Vit och röd ledare ansluts till den förten-
nade tråden respektive koppartråden 
enligt larmritningen.

9.  Den gula ledaren från kabelgenomförin-
gen monteras på jordförbindelsen som  
beskrivet ovan.  
Dra åt bulten ordentligt.

Koppla 
larmtrådarna

3.  Om jordförbindelse används ska denna 
svetsas på mediaröret samtidigt som rören 
svetsas.  
 
Jordförbindelsen ska vara fri från rost. 

Jordförbindelse i 
skarvar
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23.6.14

Montage av kablar 
Avlasta och skydda kablar

Avlasta och 
skydda kablar

Temperaturskillnaden i rörsystemet resulterar 
i rören rör sig.
Därför skall kabeln avlastas med en U-böj, 
innan den förs vidare till skåp.

Kablarna mellan rörsystemet och skåpet 
måste dras igenom ett skyddsrör. Detta ger 
ett bra skydd och underlättar eventuella repa-
rationer efter grävskador eller liknande.

Utkopplingspunkten på rören skall mätas in i 
förhållade till fasta punkter i marken.



23.6.15

Montage av kablar
Montage av kablar och mellanled

1 32

Översikt Kablar som skall förlängas i mark, sam-
mankopplas med mellanled och förseglas 
med krympslang.

1.  Dra först den långa krympslangen och 
sedan den korta på en kabel.

 Montera kablarnas kopplingar på mellan-
ledet.  
OBS! Kablarnas färger måste överens-
stämma.

2.  Rengör krympslangens kontaktyta och 
centrera den korta krympslangen över 
skarven

 Krymp slangen tills den har kontakt med 
kabeln och mastiken syns i ändarna. 
 Upprepa samma process för den långa 
krympslangen.  
OBS!  
Var försktig så att värmen inte skadar 
kabeln!

Kablar som ska anslutas till ett skåp kopplas 
med mellanled.

För att montera kablar och mellanled ska föl-
jande verktyg användas:
1. Sprit
2. Handskar
3. Varmluftspistol/ gasolbrännare

Verktyg
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23.6.16

Montage av kablar 

1515

Montage av kablar och mellanled

Övergång från 
koaxialkabel till 
installationskabel

För användning när Detektor X1L ansluts till 
koaxialkablar. 



23.7.1

Anslutnings- och kopplingsboxar

Introduktion

Innehåll

Connection and coupling boxes

Detta avsnitt innehåller montageinstruktioner för anslutning av boxar och kablar beroende på 
övervakningsprincip.

23.7.2 Koppling med installationskablar
23.7.6 Koppling med koaxialkablar

Översikt
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23.7.2

Anslutnings- och kopplingsboxar
Koppling med installationskablar

1516
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22
1 1

1
22

1

1518

5 5

1518

Användning

Kopplingsbox, 
1516

Detta avsnitt beskriver olika sätt koppla in boxar i larmsystemet med installationskablar.

Kopplingsboxen 1516 används för elektriskt 
åtskillnad mellan Detector X1L och rörsys-
temet. Detta för att möjliggöra direkt mot-
ståndsmätning på larmtrådarna.

LOGSTOR levererar alltid 5-ledarkablar. 

I detta fall skärs ledare 3 och 4 av.

Alternativ 
användning av 
överkopplings-
box, 1518

Överkopplingsbox 1518 kan även användas 
för att koppla samman ett rörpar med var-
andra eller samma rörpar i t.ex. en kammare 
eller en byggnad med hjälp av överkoppling.



23.7.3

Anslutnings- och kopplingsboxar
Koppling med installationskablar
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Terminalbox, 
1517

Box 1517 vid ett 
systems början/
slut

Terminalbox 1517 kan användas:

- vid ett systems början och slut. 
- som mätpunkt utmed systemet. 
- som en terminalbox mellan två kretsar i t.ex. en överföringsledning

Terminalbox 1517 använd som mätpunkt i ett 
rörpar i: 

- en byggnad 
- en brunn 
- ett skåp

Slinga: 1-2

LOGSTOR levererar alltid 5-ledarkablar. 

I detta fall klipps ledare 3 och 4 av.

Se kopplingsexempel i avsnitt 23.6.5.
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23.7.4

Anslutnings- och kopplingsboxar
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1 2

2

43
1

1517

5

5

R

F

RF

4

R

F

5
3

1 2

4
5

3

1 2

F R

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4

Koppling med installationskablar

Box 1517 som en 
mätpunkt

Terminalboxen 1517 används som mätpunkt 
längs systemet, varvid systemet delas upp  
och mätningarna blir mer exakta.

Slingor:  1-2 
3-4

Se kopplingsexempel i avsnitt 23.6.3.



23.7.5

Anslutnings- och kopplingsboxar

43
1 2

2

43
1

1517

5

5

R

F

RF

4

R

F

5

3

1 2

4

5

3

1 2

F R

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4

Koppling med installationskablar

Box 1517som 
dubbel slutpunkt

Terminalbox 1517 används som dubbel slut-
punkt som skiljer två enskilda kretsar.

Slingpor:  1-3 
2-4

Se kopplingsexempel i avsnitt 23.6.3.
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23.7.6

Anslutnings- och kopplingsboxar
Koppling med koaxialkablar

UHF kopplings-
box

min 70 mm

D

UHF kopplingsbox används när en Detektor 
X4/X6 ansluts och när en överkopplingskabel 
är monterad i källare eller torra brunnar och 
när mätslingor avslutas.

Montage i 
samband med 
ändtätning

Innan montering av ändtätning placeras ett 
tätningsband eller mastik på mantelröret.

Korta av trådarna från röret och förläng dem 
med isolerade trådar.

Se till att ingen oisolerad tråd kommer i kon-
takt med diffusionspärren. Använd krymp- 
eller flexslangar.

Tryck ner den uträtade tråden i tätningsband-
et eller mastiken.

Krymp ändtätningen.

Svetsa på jordförbindelse på UHF kopplings- 
box, 70 mm mantelrörets ände.

Justera jordförbindelsen så att boxen kom-
mer ovanför isoleringen.

Trådarna från röret ansluts till larmtrådarna 
från UHF kopplingsboxen.

Anslut koaxialkablarna med hjälp av UHF 
kopplingsboxen.



23.8.1

Övervakningskomponenter
Surveillance components

Hänvisningar

Översikt

Användar- och montagemanualer finns för alla typer av detektorer. 

Användar - och montagemanualer finns för dektektorerna till motståndsmätningsprincipen lev-
ereras med detektorn. 

Användar- och montagemanualer för detektorerna  X4, X6, CNL1, CNL2, och XPM samt 
XTool-mjukvaran kan besällas från LOGSTOR Service Department.



LOGSTOR A/S · www.logstor.com  Hantering & Montage · 2019.11

23.9.1

Markskåp
Weatherproof cabinesMontage av markskåp
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8
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Markskåp, brett Markskåp, smalt

Beskrivning

Montage av 
markskåp

När komponenter inte kan placeras i byggnad-
er eller liknande monteras de in i ett skåp.

Smalt skåp (628 x 303 x 155 mm).
Brett skåp (628 x 574 x 215 mm).

Markskåpet är konstruerat för separat mon-
tage eller som ett enhetligt ihopbyggt system.

Sammankoppling av enskilda skåp utförs med 
hjälp av bygelsöm och ett kopplingsbeslag.

Fotplattan justeras efter terräng eller efter 
kabelschaktets djup.

Skåpet placeras med markeringen på skåpet 
i terräng. 

Skåpet levereras med fuktskydd och mon-
tageplatta, som monteras enligt den medföl-
jande instruktionen.
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