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BandJoint-systemet
Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer

BANDJOINT-FAMILIEN

BandJoint – svejsemuffesystem
med lige muffer og afgreningsmuffer
LOGSTOR BandJoint-svejsemuffesystemet besidder helt unikke egenskaber, der i forening
med den avancerede svejsemaskine, WeldMaster, sikrer mufferne samme forventede
levetid som resten af systemet.
FORDELE

Statistikker fra branchen viser, at det betaler sig at have fokus på
muffeløsninger med samme forventede levetid som de præisolerede
komponenter.

• Fuldsvejst muffesystem for lige muffer i dimension ø 90-1400 mm
kapperør

På BandJoint-svejsemuffer sker der ved montagen en sammensmeltning af HDPE-materiale i muffen og i kappen. Hermed elimine-

• Afgreningsmuffe, der kan svejses på hovedrør og afgrening er en
dobbelttætnet løsning, som kan anvendes ved tilslutning til
FlextraPipe

res risikoen for omkostninger til skader og reparation på mufferne
i systemets levetid.

• Åben svejsemuffe. Den lige muffe skal ikke formonteres, hvilket
sikrer optimale rengøringsforhold

BandJoint-muffesystemet består af lige muffer og afgreninger, frem-

• Dimension ø355 – 1400 kan leveres både oprullede og flade.
Hvis mufferne leveres flade, kan transporten optimeres

stillet af materiale med samme kvalitet som kapperøret. Ved hjælp af
en computerstyret svejseteknik og de indlagte kobbertråde i muffen
svejses muffen og kapperøret sammen til et fortløbende, ubrydeligt
rør, hvor svejsezonerne er stærkere end selve kappen.

• På kapperørsdimension ø 225 - 1400 mm sikres svejsetrykket af
et kontrolleret lufttryk
• Til dimension 225 - 800 mm kan det samme fleksible trykværktøj
anvendes til alle dimensioner
• Muffe og kappe svejses sammen til en fast og ubrydelig enhed

A:

Skum-og udluftningshuller lukkes med svejsepropper

B:

HDPE-BandJoint

C:

Polyuretan (PUR) isoleringsskum

D:
E:

Integrerede kobbertråde i muffen til termoplastisk svejsning
HDPE-kapperør

• Svejsning med LOGSTOR WeldMaster/WeldMaster Light og
scanning med PDA af 2D-stregkode på BandJoint sikrer korrekt
indstilling til svejseprocessen
• PDA’en overvåger svejseprocessen og registrerer alle svejsedata,
som uploades direkte til en Webserver
• Visuel inspektion af korrekt svejsning er muligt
• BandJoint kan leveres i lang længde til anvendelse ved E-comp
eller til reparation af gamle systemer eller skader på kappen
ANVENDELSESOMRÅDER
Den usædvanlige holdbarhed gør BandJoint-systemet ideelt til samling af distributions- og transmissionsledninger til alle slags systemer.
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Det er specielt velegnet i installationer, hvor:
• Adgang, udgravning og reparation ville være vanskelig og kostbar
• Enhver skade eller lækage ville få miljømæssige konsekvenser
• Der er risiko for betydelige aksiale bevægelser i systemet som for
eksempel ved solvamesystemer
• Rørene ligger mere end 0,5 m under grundvandsspejlet
• I olieforurenet jord
• Eventuelle skader og lækager ville påvirke et stort antal brugere

C
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Komplet sæt af presværktøjer og LOGSTOR WeldMaster/WeldMaster Light. For dimensioner større end Ø200 kappe fastholdes
svejsetrykket med lufttryk som kontrolleres løbende under montagen.

Svejseprocessen dokumenteres i den
web-baserede dokumentation.

Visuel inspektion er mulig. Fyldt hul indikerer
korrekt sammensmeltning og svejsning.

Tæthedsprøvning før opskumning.

På hver muffe er der en label med
en stregkode.

Stregkoden indeholder unikke data om muffetype, dimension og modstand i svejsetråde.

Således sikres data til en korrekt automatisk
indstilling til svejseprocessen.
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BandJoint afgreningsmuffer
LOGSTOR BandJoint-muffesystem inkluderer også:
• BandJoint-afgrening Flextra med svejsning på hovedrøret og krymp
med mastiktætning på afgreningen. BandJoint-afgrening Flextra kan
således anvendes for tilslutning til Flextra-stikledninger både som
enkeltrør og TwinPipe. Den krydsbundne korrugerede afgrening
sikrer at muffen både kan anvendes som lige afgrening, 45 graders
afgrening og parrallel afgrening. Afgreningen dobbelttætnes med en
manchet.
• BandJoint-afgrening Flextra TwinPipe/enkeltrør, som anvendes til
afgrening fra et hovedrør i TwinPipe til to enkelte afgreningsrør.

BandJoint-afgreningsmuffer skal formonteres på afgreningsrøret.
Iøvrigt samme unikke fordele som den lige BandJoint.

BandJoint-afgrening Flextra

SVEJSNING MED INDBYGGEDE KOBBERTRÅDE
LOGSTOR BandJoint har specielle kobbertråde indbygget i muffernes
svejsezoner (rundgående og langsgående). LOGSTOR WeldMaster
sikrer automatisk det nødvendige energiinput til opvarmningsfasen
og svejsefasen uanset omgivelsestemperatur.
Under opvarmningsfasen varmes materialerne op til 200 – 220°C
afhængig af dimension, hvorefter svejsefasen starter. Svejsefasen
fortsætter herefter i foruddefinerede tider per dimension. Under hele
opvarmningsfasen, svejsefasen og afkølingsfasen fastholdes svejsetrykket for dimensioner over ø200 i et presværktøj med lufttryk, som
under hele processen kontrolleres. Resultatet er en svejsemuffe, hvor
svejsezonen er stærkere end selve kappen.
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Svejsning med LOGSTOR
WeldMaster og WeldMaster Light
LOGSTOR WeldMaster er en multifunktions PE-svejsemaskine, der udnytter de
bedste teknologier med PDA, GPS, 3G og stregkoder til at gøre fremtidige rørsystemer
hurtigere og sikrere at installere. Det svageste led i en konstruktion er altid samlingerne.
Derfor har vi fokus på at installation udføres korrekt, er dokumenteret og de udførte
samlinger kan lokaliseres.
UNIKKE SVEJSEMUFFER
LOGSTOR BandJoint-svejsemuffer er unikke, fordi hver muffe er
udstyret med en 2D-stregkode som indeholder den enkelte muffes
produkt- og produktionsdata (muffetype, dimension, modstand R20)
som er nødvendige input til svejseprocessen.

SVEJSEPROCESSEN
Når muffen er korrekt monteret på kappen indstilles svejsemaskinen
automatisk ved at lade PDA’en scanne data fra stregkoden. Herved
elimineres menneskelige fejl. Montøren kan under forløbet følge
opvarmningsfasen, svejsefasen og afkølingsfasen. PDA’en giver
automatisk besked når muffeinstallationen er færdig. Uanset hvor i
verden montagen foregår, kan montøren få fjernsupport fra
LOGSTOR.

GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS)
PDA’en har en indbygget GPS-modtager, der via satelitsystemet

FORDELE
• WeldMaster kan installere to BandJoint ad gangen i
dimensionsområdet ø90 – 1400
• WeldMaster Light kan installere 1 BandJoint ad gangen i
dimensionsområdet ø90 – 560
• WeldMaster Light har en vægt på kun 25 kg
• WeldMaster Light har behov for en mindre generator –
strømforsyning på min 8 KVA
• Med PDA scannes 2D-stregkode på muffen og dermed sikres
automatisk korrekt indstilling til svejseprocessen
• GPS-modulet registrerer muffens geografiske placering
• PDA’en overvåger svejseprocessen og registrerer alle svejsedata,
som upoloades direkte til en webserver
• Svejseprocessen kan fjernsupporteres
• Automatisk opdatering er mulig
• Kvaliteten af svejseprocessen medvirker til at sikre værdien af din
investering i fjernvarmesystemet

registrerer positionen for hver muffeinstallation samt angiver dato
og klokkeslet for det udførte arbejde. Disse data indgår i den
efterfølgende dokumentation, som via internet giver brugerne
mulighed for at kontrollere hele forløbet og genfinde den enkelte
installation.

DOKUMENTATION
LOGSTOR WeldMaster giver hver kunde mulighed for at se
dokumentationen på alle muffer. Efter gennemført svejsning opsamles
alle data fra svejseprocessen i den håndholdte PDA. Sammen med
data for hver enkelt muffe overføres alle data som en mufferapport
fra PDA’en til en web-server, der alene er beregnet til dette formål.
På websitet vil der for hver enkelt svejsning blive vist et grafisk forløb
med tid, temperatur, strøm og effekt, ligesom GPS-position, dato,
klokkeslet og operatørens data vil fremgå af mufferapporten. Via Google
Maps vises muffens geografiske position. Alle data bliver beskyttet og
enhver form for adgang sker via bruger login og password.
Kvalitetsdokumentation og sporbarhed er nu mulig for hver eneste
samling/muffeinstallation uanset hvor den er foretraget i verden.

WeldMaster med 2 svejseværker. PDA til fjernbetjening af svejseprocessen.
2D-stregkode scannes med PDA på muffen med nødvendige data for
svejseprocessen.

SKUMVÆSKE
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Poseskum

C

Høj fokus på sikkerhed for montøren
og kvalitet af opskumningen.

Ved isolering af samlinger med skumvæsker (isocyanat og polyol) skal
sikkerheden for dem, der arbejder med det i alle faser fra transport til montage
være i top. Emballagen er således omhyggeligt designet med sikkerhed for øje.
Hver pose er forsynet med en label, som angiver indholdet og de relevante
faresymboler.
Herudover er der en QR-kode, som kan scannes med en mobiltelefon og som
giver adgang til sikkerhedsinformation på 17 sprog og et detaljeret
sikkerhedsdatablod for isocyanat og polyol.
Når væskerne er blandet føres tragten ned i skumhullet og først på dette tidspunkt brydes membranen i tragten. Således sikres det at montøren har minimal
risiko for at komme i kontakt med skumvæskerne. LOGSTORs montageinstruktioner skal følges for at sikre kvalitet og sikkerhed i arbejdet med opskumningen.

SIKRING AF DEN HØJE KVALITET
Afgørende for levetiden på skumvæskerne og den høje kvalitet i opskumningen
er, at væskerne opbevares under den rette temperatur og har den rette temperatur under opskumningen. Derfor leveres poseskum altid i isoleringskasser,
som betyder nem opbevaring på kundens lager. Den korrekte opbevaring sikrer
ret temperatur af væskerne, når mufferne skal opskummes.

A:

Tragt med membran

B:
C:

Navn på skumvæske og det relaterede faresymbol
QR-kode med adgang til detaljeret information om skumvæsker

D:

Label med angivelse af poseskumnummer og produktionsdato

FORDELE
• Afmålt skummængde per muffe garanterer en god kvalitet
på skummet og minimerer spild
• Diffusionstæt folie på isocyanat sikrer kvalitet og lang
levetid på skumvæskerne
• Tragt med membran der først brydes når tragten er i
skumhullet sikrer, at installatøren ikke kommer i berøring
med skumvæskerne
• Poseskum leveres i isoleringskasser. Den rette temperatur
på væskerne sikrer høj kvalitet af opskumningen
• Ny forbedret mærkning med angivelse af skumvæsker og
relaterede faresymboler
• QR-kode som kan scannes med mobiltelefon. Giver
adgang til sikkerhedsinformation på 17 sprog og et
detaljeret sikkerhedsdatablad for isocyanat og polyol
• Skumposestørrelse og produktionsdato er mærket på
muffen

Poseskum i marken

KOMPONENTER

Lige muffe
90-315
Leveres oprullet

TEKNISKE DATA – LOGSTOR BANDJOINT-MUFFESYSTEMET

Lige muffe
355-1400
Kan leveres flade

Materiale

Polyethylen (HDPE) med indbyggede

eller oprullet

kobbertråde i svejsezonerne
Kappedimension (Ø mm)
Lige muffe

90-1400

BandJoint-afgrening Flextra

Hovedrør

Afgrening

BandJoint-afgrening Flextra
enkeltrør/enkeltrør

125-315

90-225, 140-160

BandJoint-afgrening Flextra
Twin/Twin

125-710

90-125, 140-160

BandJoint-afgrening Flextra
Twin/enkeltrør

125-710

90-125

BandJoint-afgrening
Flextra
125-315/90-125, 140-160
enkeltrør/enkeltrør eller
Twin/Twin

BandJoint-afgrening
Flextra
355-710/90-125, 140-160
DOKUMENTEREDE STANDARDER
LOGSTOR BandJoint-svejsemuffesystemet lever op til EN489 standarden for

Twin/Twin

jordforlagte præisolerede rørsystemer.
KVALITETSSTYRET PRODUKTION OG MONTAGE
For LOGSTOR spiller både kvalitet og miljø en stor rolle – lige fra fremstillingen
af komponenter til den afsluttende montage. Standarderne i ISO 9001 og ISO
14001 danner grundlaget for produktionen af alle rør og komponenter.

BandJoint-afgrening
Flextra
125-710/90-125
Twin/enkeltrør

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

OM LOGSTOR
LOGSTOR er en global leverandør af
komplette præisolerede rørsystemer med
fokus på at sikre vores kunder større
energieffektivitet. Vores virksomhed er
baseret på mange års erfaring og viden
om isolering som et middel til at forbedre
energieffektiviteten.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN
• Hovedkontor i Danmark
• Mere end 50 års erfaring
med dokumenterede resultater
• Gennem tiden leveret mere end
200.000 km præisolerede rør
• Komplette løsninger

defining network efficiency

www.logstor.com

