
Digital övervakning av förisolerade 
rörsystem för fjärrvärme
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•  Central övervakning av förisole-
rade rörsystem

•  Generering av dynamiska till-
ståndsrapporter

• Lokalisering av fel

•  Genom att även mindre problem 
redovisas så möjliggörs förebyg-
gande underhåll

•  Avslöjar otäta skarvar, monte-
ringsfel och övriga kvalitetspro-
blem när rörsystemet tas i drift

•  Fel kan registreras snabbt och 
säkert.

•  Reparationskostnaderna  
minimeras

•  Utnyttjar specialteknisk  
kompetens

• Energiföretagens resurser frigörs

• Rörsystemet får längre livslängd 

LOGSTOR Detect är ett komplett koncept 
för övervakning, insamling och tolkning 
av information om rörsystemets tillstånd 
och värdering av vilket underhåll, som ska 
utföras för att i tid förebygga akuta skador.

Konceptet omfattar möjlighet till Hosting 
Service – en lösenordskyddad databas till 
de tillämpliga programmen och insamlade 
historiken, garanti för datasäkerhet och 
-backup, löpande programuppdateringar 
m.m. En service som kan användas med 

eller utan assistans från LOGSTOR för 
övervakning och tolkning av data.

Logstor Detect-konceptet baseras på 
RedDetect-enheter och programvaran 
XTool från Wideco Sweden AB, som vi 
bedömer är de bästa produkterna för att 
lösa denna uppgift och som samtidigt 
är kompatibla med tidigare levererade 
larmsystem.

Proaktiv övervakning ger längre livslängd och ökad leveranssäkerhet 
för rörsystemen. Genom att installera ett digitalt och GPRS-baserat 
övervakningssystem kan information om rörsystemets tillstånd sändas trådlöst 
från övervakningsenheterna till en central dator. Här analyseras informationen 
snabbt, och om det är nödvändigt skickas ett larm som e-post eller sms. Det 
gör det möjligt att utföra en åtgärd innan eventuella följdskador uppstår.

Med en ny Hosting Service erbjuder sig LOGSTOR att hantera övervakning av 
energiföretagens rörsystem, med efterföljande rapportering om dess tillstånd, 
rekommendation av åtgärder som krävs, stöd för analyser och rapporter samt 
löpande uppgradering av systemet.

 
– proaktiv övervakning och felsökning

XTool jämför de ingående impedans- och 
motståndsmätningarna med de defini-
erade referenskurvorna och anger även de 
minsta oregelbundenheterna i rörsyste-
met. Gör det möjligt att planera underhåll, 
innan en eventuell följdskada utvecklas.
 
XTool kan jämföra de ingående impedans- 
och motståndsmätningarna samtidigt, 
vilket ger ett unikt analysverktyg.

Datamoln
Internet/VPN via GPRS

Övervakningsprogramvara
RedDetect™

XTool
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Övervakningsprogramvara – XTool
XTool är det grafiska övervakningsprogrammet, som gör 
proaktiv övervakning möjlig. Den hanterar en konstant kommu-
nikation mellan övervakningsenheterna och en central databas-
server (SQL) om rörsystemets tillstånd. Kommunikationen sker 
via trådlös överföring (GPRS), via LAN eller via fiberkabel.

Informationen från övervakningsenheterna jämför XTool i en gra-
fisk framställning, som gör det enkelt och överskådligt att följa 
rörsystemets tillstånd och utvecklingen. Hela historiken sparas 

i databasen, dels som dokumentation och dels för senare upp-
följning.

XTool är också ett värdefullt dokumentationssystem. XTool kan 
importera övervakningsdiagram, mätrapporter och bilder samt 
övervakningsenheternas GPS-positioner.

XTool gör det dessutom möjligt för energiföretagen att själva 
skapa dynamiska tillståndsrapporter.

Övervakningsprogramvaran XTool han-
terar kommunikationen till en central 
datorenhet och framställningen av en 
grafisk återgivning av de data, som tas 
emot från övervakningsenheterna..

XTool är också ett värdefullt dokumen-
tationssystem.

Övervakningsenheten X1L används för 
motståndsmätning. Enheten kan sända 
ut både en visuell och en akustisk sig-
nal om detekteringsnivån överskrids.
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Mätprinciper och -enheter
LOGSTOR Detect hanterar både motstånds- och impedansmät-
ning.

Motståndsmätning
Motståndsmätningen är beroende av resistansen (ohmtalet) och är 
en effektiv metod för att detektera fukt, som trängt in i rörsystemet 
utifrån eller som kommit från mediaröret. För motståndsmätning 
används övervakningsenheten X1L i olika varianter. Enheten har re-
läutgång för eventuell överföring av mätsignaler och kan användas 
tillsammans med övervakningsprogramvaran XTool.

Impedansmätning 
Impedansmätningen är baserad på en inbyggd TDR-impulsreflekto-
meter, som när rörsystemet tas i drift genererar en initial kurva som 
referens för senare jämförelse och felsökning baserat på tidigare 
definierade kriterier. Vid mätning utanför gränsvärdena utlöses ett 
larm och på en display anges felens mätvärden, vilket gör det lätt 
att utföra målinriktat underhåll. 

Då metoden inte är beroende av motståndsmätning, är den även 
mycket funktionell för fukt med såväl låg som hög ledningsförmåga 
och rekommenderas särskilt för anläggningar med mycket rent vat-
ten (låg ledningsförmåga <10 μS).

Övervakningsenheten X4 används för denna metod och kombi-
neras med XTool-kommunikationssystemet för analys och utvärde-
ring av mätvärdena.

Detektorerna har en inbyggd funktion, som kontrollerar om larm-
systemet är intakt. Systemet utlöser en signal, om den elektriska 
kretsen bryts, t.ex. vid brott på larmtråden.

Så fungerar det
Energiföretagen kan välja ett mer eller mindre avancerade larmsy-
stem för sitt förisolerade rörsystem, men förutsättning för dem alla 
är att rören levereras med två oisolerade 1,5 mm2 koppartrådar 
inlagda i isoleringsmaterialet. 

Övervakningsenheten X4 används för 
motstånds- och impedansmätning. 

Den kan ange ett avstånd till ett even-
tuellt  fel samtidigt som det skapas en 
kurva över det aktuella förloppet, som 
kan sändas till övervakningsdatorn.
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LOGSTORs erbjudanden omfattar Hosting System där man sköter all övervak-
ning, till att endast vara en leverantör och installatör av systemen.

Nivå 5 – Fullservicelösning
LOGSTOR sköter allt – leverans, installation och tar hand om övervakningsenheter och 
programvara, övervakning av rörsystemet, analys av mätresultat, rekommendation om 
reparationer, arkivering och backup av data, uppdatering av programvara, hotline m.m.

Med hjälp av övervakningsenheterna X1L eller X4 och programvaran XTool övervakas 
energiföretagets ledningsnät och all information arkiveras lösenordsskyddat på 
LOGSTORs databasserver.

Nivå 4 – Värdlösningen
En motsvarande lösning som Nivå 5 kan levereras med den enda skillnaden att vär-
meverket själv utför övervakning av rörsystemet, analyserar mätresultaten och värderar 
behovet av reparationer.

Nivå 3 – Detektorlösning med programvaran XTool
LOGSTOR levererar övervakningsenheterna X1L eller X4 för rörsystemet samt pro-
gramvaran XTool för installation på energiföretagets egen server. Sedan utför man själv 
övervakning, analys, underhåll m.m. av såväl larm- som rörsystem.

Nivå 2 – Detektorlösning utan programvaran XTool
LOGSTOR levererar övervakningsenheten X1L för rörsystemet – utan den centrala 
övervakningsfunktionen.

Nivå 1 – Mätpunktslösning
Den enklaste metoden för övervakning av rörsystemet sker direkt på larmtrådarna. 
Med jämna mellanrum mäter energiföretaget eller LOGSTORs servicemedarbetare sig 
igenom systemet med ett bärbart mätinstrument.

Beställaren kan välja hela eller delar av övervakningskonceptet, beroende på rörsyste-
mets storlek och typ, samt vilken grad av dokumentation som krävs.

Alla larmsystem, som minst baseras på Nivå 1 kan när som helst uppgraderas till alla de 
mer avancerade lösningarna. 

Servicelösningar med 
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LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com
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Verkstadsgatan 1 · Box 66 · SE-701 41 Örebro
Tel. +46 (0) 19 208 100 · Fax +46 (0) 19 208 130
www.logstor.se

2359 Detect brochure SE.indd   2 22/10/13   12.00


