MED LOGSTOR DIFFUSIONSSPÆRRE

FlextraPipe

®

PexFlextra
Korrugeret kappe øger fleksibiliteten
FlextraPipe® med PexFlextra er en komplet serie af fleksible,
diffusionstætte præisolerede rørsystemer til nærvarme.

GENNEMTESTET FLEKSIBILITET

Kombinér den største fleksibilitet
med det laveste varmetab
FlextraPipe har en imponerende flexibilitet, som gør det nemt at lægge
og bøje rør omkring bygninger, træer og landskab.
OPTIMAL FLEKSIBILITET UNDER INSTALLATION

LAVESTE SAMLEDE LEVETIDSOMKOSTNINGER

Den imponerende fleksibilitet skyldes en unik kombination af den korrugerede kappe og det fleksible isoleringsskum. Det gør det ekstremt
nemt at bøje rørene manuelt. De fleksible rør er hurtigere og billigere
at lægge, især i nærvarmenet, hvor rørene ofte skal føres ind mellem
forskellige bygninger, landskaber og andre lokale strukturer.

- et resultat af lav lambda-værdi og diffusionsspærren

FlextraPipe-systemet indeholder alle de samlinger, fittings og værktøjer, der kræves til et komplet rørnet, hvilket gør det nemt, hurtigt og
problemfrit at arbejde med.
Det reducerer omkostningerne til installation og arbejdskraft til et absolut minimum. LOGSTOR FlextraPipe overholder standarden EN15362
for fleksible rør.

FlextraPipe-systemets lave varmetab sikres af et diffusionstæt kappe,
som sikrer, at varmetabet har samme lave værdi gennem hele
rørsystemets forventede levetid.
LOGSTOR FlextraPipe er desuden ekstremt holdbart, hvilket stort set
eliminerer vedligeholdelsesomkostninger og reparationer gennem hele
levetiden på minimum 30 år.

KUNDEVÆRDIER
•
•
•
•
•

Diffusionsspærre indbygget i kappen sikrer det laveste varmetab
Systemet er selvkompenserende
Den imponerende fleksibilitet gør det nemt at bøje røret manuelt
Ruller på 100 m – kan leveres i tilpasset længde
Korte leveringstider via distributionscentre

Biomasseanlæg

Boligområde

DET RIGTIGE RØR TIL OPGAVEN
LOGSTOR FlextraPipe-systemet leveres som enkeltrør eller
TwinPipe. Medierørene er fremstillet i PEXa og fås i dimensionerne
ø20-110 mm for PexFlextra. Yderkappen fås i diametre fra ø90
til ø180 mm.

PEXFLEXTRA
Dette produkt fåes både som enkeltrør og TwinPipe, og

A:

systemet leveres med alle de koblinger, samlinger, fittings og
værktøjer, der er nødvendige for at etablere et komplet præisoleret rørsystem. PexFlextra anvendes til nærvarme og fungerer
ved kontinuerlige temperaturer og tryk på op til henholdsvis 85
°C og 6 bar.

Medierør fremstillet af PEXa
til varme

B:

Skumisolering af polyurethan (PUR)

C:

Korrugeret kappe af
polyethylen (HDPE) med høj massefylde
og indbygget diffusionsspærre (EVOH).
Kapperør og skumisolering
forbundet med hinanden

C

PUR-SKUMKVALITET
LOGSTOR FlextraPipe går ikke på kompromis med kvaliteten.
I tilfælde af uheld eller skader på kappen eller samlingen er
systemet sikret mod aksial vandgennemtrængning. En anden
værdifuld egenskab er isoleringens styrke og fleksibilitet – vores
PUR-skumkvalitet sikrer, at isoleringen forbliver intakt både
under installation og bøjning af FlextraPipe.
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Landbrugsbygninger

Landbrugsbygninger

FLEKSIBILITET GIVER
SYNLIG VÆRDI
LOGSTOR PexFlextra forener høj
fleksibilitet og den bedste isoleringsevne i ét rør, som kræver mindre plads i
kanalen. Eksempelvis har LOGSTOR
PexFlextra 2x25/90 mm den samme
isoleringsevne som et rør isoleret med
PE-skum 2x25/175 mm

PE-SKUM

LOGSTOR
PUR-SKUM

Ø: 175 mm

Ø: 90 mm

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. præ-isolerede rør
• Komplette løsninger

defining network efficiency

www.logstor.com

