Tehnologia LOGSTOR - mai mult decât se vede
cu ochiul liber

Sistemul de conducte LOGSTOR pentru reţele de
încălzire centralizate

Aparenţele pot fi uneori înşelătoare

Manta din polietilenă de înaltă densitate

Barieră anti-difuzie din folie de aluminiu

Izolaţie din spumă poliuretanică pentru
folosirea la temperaturi de la –60°C până
la +140°C
Cabluri din Cupru ce monitorizează scurgerile

Conductă de serviciu din oţel, cupru,
PEX, sau aluminiu/PEX

La o primă vedere, o conductă lungă preizolată dintr-o reţea de
termoficare seamănă la fel de bine cu oricare alta. Dedesubt însă,
pot exista o multitudine de diferenţe în ceea ce priveşte izolaţia,
sistemul de protecţie şi monitorizare încorporate.
Aceste diferenţe sunt cruciale pentru eficienţa energetică şi vă
pot ajuta sa reduceţi substanţial emisiile de CO2 din procesul de
funcţionare a instalaţiilor de încălzire centralizate.
Diferenţe majore apar şi la costurile de funcţionare a diverselor
tipuri de conducte de la diverşi furnizori – diferenţe ce se
acumulează dramatic pe parcursul celor 30 de ani de viaţă.

Toate conductele preizolate LOGSTOR folosesc un tip unic
de spumă din ciclopentan, fără CFC (clorofluorcarbon),
spumă ce împiedică risipirea energiei.
Structura celulară extraordinar de fină a acestei spume
izolatoare, combinată cu consistenţa ei remarcabilă,
reduc pierderile de energie la un minim absolut. Şi acest
lucru este valabil pentru tot spectrul de temperatură, de
la -60°C până la +140°C.
Asta vă aduce beneficii duble, ajutându-va să reduceţi
emisiile de CO2 şi făcând economii cu transportul
lichidelor prin conducte, pe parcursul a celor 30 de ani de
viaţă pe care sistemul LOGSTOR îi garantează.

Avantajul cu pierderea de căldură

Pierdere de căldură

Conductă preizolată fără barieră anti-difuzie

Conductă preizolată cu barieră anti-difuzie (W/m)
Ani

10

20

30

Conductele preizolate LOGSTOR sunt fabricate în condiţii atent
monitorizate în fabrică. Asta înseamnă că suntem 100% siguri de
consistenţa spumei şi că izolaţia, conducta de serviciu şi mantaua sunt
fixate perfect împreună. Toate manşoanele şi fitingurile sunt proiectate

Avantajul barierei anti-difuzie

astfel încât sa nu avem puncte slabe.
Noile tehnologii LOGSTOR asigură faptul că gazele ce asigură acea

Ciclopentan

izolaţie excepţională – de până la lambda 23 – rămân în conductă şi că
performanţele rămân aceleaşi, nealterate de trecerea timpului.

Dioxid de
Carbon

O barieră specială anti-difuzie ţine ciclopentanul şi dioxidul de carbon
înăuntrul izolaţiei şi previne ca azotul şi oxigenul din sol şi din aer

Azot

să pătrundă în aceasta. Beneficiaţi astfel de faptul că spuma nu se
deteriorează şi că proprietăţile izolaţiei rămân constante pe parcursul celor
30 de ani de viaţă, conform standardului EN 253. Acest lucru este în mod
special important pentru diametrele mici de conductă, până la DN 200.

Oxigen

Responsabilitatea LOGSTOR – mai mult decât se vede cu
ochiul liber

Provocarea
Un argument major în favoarea încălzirii centralizate este faptul că
oferă încălzire eficientă ca şi preţ cu un impact mai mic asupra mediului
înconjurător decât alte metode.
Dar, orice reducere a emisiilor de CO2 pe care o puteţi face producând
căldura centralizat sau prin folosirea căldurii reziduale din instalaţiile de
cogenerare sau din industrie este anulată dacă această căldură este risipită
pe drumul spre utilizatorul final.

Soluţia
Sistemul de conducte preizolate LOGSTOR este sistemul cel mai eficient
energetic din întreaga lume. Asigură transportul a cât mai multă energie
către utilizatorul final, fără scurgeri şi cu pierderi minime de căldură, chiar şi
pe distanţe foarte lungi. Cu cât pierderea de căldură este mai mică, cu atât
mai mic este impactul asupra mediului înconjurător.
Asta vă permite să reduceţi semnificativ emisiile de CO2 prin soluţia de
încălzire centralizată pe care o oferiţi. Şi bineînţeles, să faceţi mult mai

Diferenţa dintre folosirea unei conducte cu barieră antidifuzie şi una fără barieră, la o reţea de 5 kilometri de Ø
20/90, conductă de oţel, cu lambda 23, în ceea ce priveşte
reducerile semnificative de emisii de CO2 sunt ilustrate
mai jos.

atractivă soluţia de încălzire centralizată, mai ales acum când impactul
asupra mediului este unul din punctele importante de pe toate agendele.

Calculele pot fi descărcate de pe
www.logstor.com/documentation

Avantajul în ceea ce priveşte emisiile

Reducere emisii CO2

10 ani
270 tone CO2

20 ani
680 tone CO2

30 ani
1145 tone CO2

Costuri – mai mult decât se vede cu ochiul liber

Provocarea
Orice reţea de încălzire centralizată este o investiţie majoră de
infrastructură care se amortizează, atât financiar cât şi din punct de vedere
al mediului înconjurător, pe termen lung. Putem spune din experienţă –
costurile de exploatare chiar a unor conducte aparent similare – pot varia
foarte mult.
Investiţia iniţială – în termenii costurilor cu achiziţia şi montajul conductelor

Costurile cu investiţia iniţială Costul conductelor

– este de obicei prima grijă a contractorului. Însă, aceste costuri reprezintă

		

Costul construcţiilor

de obicei numai 10% din costurile totale ce se acumulează pe durata de

		

Costul instalării conductei

viaţă a sistemului.

		

Inspecţia

Cea mai mare parte din costurile totale ale sistemului este, de departe,

+

Costuri de pompare

suportată de către furnizorul de energie termică şi în final de utilizatorul

		

Pierdere de căldură

extreme pe care le-am întâlnit, pierderile de căldură din conducte au

+

Inspecţie / monitorizare

reprezentat până la 80% din costurile de funcţionare pe toată durata de

		

Costurile de funcţionare:

final. Şi asta datorită pierderilor de căldură prin conducte. În unele cazuri

viaţă a instalaţiei.

Costurile cu întreţinerea:

Service/reparaţii

=	
Costul total pe întreaga
durată de viaţă a instalaţiei

Soluţia
Economia sistemelor de încălzire centralizate înseamnă să privim mult
mai departe de costurile iniţiale cu achiziţia conductei şi cu montajul
acesteia. Pentru a evalua întreaga situaţie, trebuie să includem costul total
al funcţionării, costul cu reparaţiile şi cu întreţinerea pe întreaga durată de
viaţă a instalaţiei. Doar atunci apar diferenţe majore chiar şi între conducte
similar echivalente.

Avantaje de cost

Soluţiile Logstor vă favorizează posibilitatea reducerii substanţiale a
Pierderea de căldură pe care o aveţi atunci când folosiţi conducte Logstor
cu barieră anti-difuzie este cu 15-30% mai mică decât la conductele clasice,
fără această barieră. Aceste avantaje ale costului se acumulează pe întreaga
durată de viaţă a instalaţiei, devenind enorme.

Conductă preizolată fără barieră anti-difuzie
Costuri de funcţionare

costurilor de funcţionare prin eliminarea virtuală a pierderilor de căldură.

Conductă preizolată cu barieră anti-difuzie
Ani

10

20

30

Exemplu detaliat

Alterarea proprietăţilor izolaţiei PUR de-a lungul timpului

Acest exemplu este pentru un sistem de încălzire

0.0340

centralizat cu temperaturi tur/retur de 120°C/70°C şi cu

0.0320

toate tipurile de conducte relevante, cu şi fără barieră

0.0300

Sistem cu T tur/retur 120°C/70°C ce furnizează 4 MW de căldură
Sistemul de conducte include:
• 2 x 1000 m DN 150
• 2 x 1000 m DN 100
• 2 x 2000 m DN 80
• 2 x 500 m DN 50 conducte drepte
(5 consumatori/250 kW fiecare)
• 2 x 5000 m Ø 20 mm AluFlex/SteelFlex
(200 consumatori/10 kW fiecare)

Lambda, W/mK

anti-difuzie şi cu grosimi diferite ale izolaţiei.
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0
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Ani
SteelFlex 20/90, cu barieră, media W/mK 0.0230

DN 50 to DN 150, ContiPipe cu barieră, media W/mK 0.0240

SteelFlex 20/90, fără barieră, media W/mK 0.0299

DN 50/125, fără barieră, media W/mK 0.0308

DN 80/160, fără barieră, media W/mK 0.0301

Dn 100/200, fără barieră, media W/mK 0.0293

DN 150/250, fără barieră, media W/mK 0.0290

Emisii de CO2
Emisiile de CO2 sunt considerabil mai mici la conductele produse cu metoda continuă cu izolaţie de calitate
ridicată şi prevăzute cu barieră anti-difuzie decât la cele produse cu metoda tradiţională şi fără barieră antidifuzie.
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TwinPipe, Seria 2
Cu barieră anti-difuzie

TwinPipe, Seria 2
Metoda de producţie tradiţională

TwinPipe, Seria 1
Cu barieră anti-difuzie

TwinPipe, Seria 1
Metoda de producţie tradiţională

Seria 2
Cu barieră anti-difuzie

Seria 2
Metoda de producţie tradiţională

Seria 1
Cu barieră anti-difuzie

0
Seria 1
Metoda de producţie tradiţională

tone CO2

15000

Costurile pe întreaga durată de viaţă
Ipoteze de calcul
T tur/retur 120°C/70°C
Costuri cu energia de pompare 1% din costurile căldurii
Gazul natural ca sursa de energie
Preţul energiei 0.05 EUR/kW

Preţul electicităţii: 0.10 EUR/kWh
Rata dobânzii 4%
Durata de viaţă 30 de ani

5000
Întreţinere

4000

Costul căldurii/energiei pierdute

3000

Costuri de pompare

2000
1000

TwinPipe, Seria 2
Cu barieră anti-difuzie

TwinPipe, Seria 2
Metoda de producţie tradiţională

TwinPipe, Seria 1
Cu barieră anti-difuzie

TwinPipe, Seria 1
Metoda de producţie tradiţională

Seria 2
Cu barieră anti-difuzie

Seria 2
Metoda de producţie tradiţională

Seria 1
Cu barieră anti-difuzie

0
Seria 1
Metoda de producţie tradiţională

Preţul de achiziţie al conductei

1000 €

Costrucţii civile

Conducte preizolate LOGSTOR pentru sistemele de încălzire centralizate
Tipul conductei

Diametru

Valoarea
lambda
garantată, W/
mK

Cu
barieră
antidifuzie

Proprietăţile
izolaţiei rămân
constante

Avantajele pe scurt

FlexPipe
Conducte flexibile

Ø 15–110 mm

0.023

Da

Da*

• D
 isponibile cu grosimi diferite ale izolaţei, Seria 1, 2
şi chiar 3 pentru conductele relevante.
• Bariera  anti-difuzie încorporată previne deteriorarea
proprietăţilor izolaţiei.
• Bariera anti-difuzie este standard pentru conductele
flexibile - pierderile mult mai mici de căldură sunt
mai mari la diametrele mai mici.
• Disponibile cu conducta de serviciu din oţel, PEX,
aluminiu/PEX sau cupru.

TwinPipe
Conducte flexibile

Ø 15–50 mm

0.023

Da

Da*

• Asigură cea mai bună valoare a izolaţiei.
• Disponibilă cu două grosimi diferite ale izolaţiei,
Seria 1 şi 2
• Bariera anti-difuzie este standard pentru conductele
flexibile - pierderile mult mai mici de căldură sunt
mai mari la diametrele mai mici.
• Disponibila cu conducta de serviciu din PEX,
aluminiu/PEX, sau Cupru
• Necesită mai puţină muncă la instalare şi mai puţine
manşoane.

TwinPipe
Conducte produse
continuu Drepte

Ø 26.9–114.3 mm

0.024

Da

Da

Ø 26.9–219.1 mm

0.027

Nu

Nu

• Asigură cea mai bună valoare a izolaţiei.
• Disponibilă cu două grosimi diferite ale izolaţiei,
Seria 1 şi 2
• Bariera anti-difuzie încorporată previne deteriorarea
proprietăţilor izolaţiei.
• Disponibila cu conducta de serviciu din oţel sau din
Cupru
• Necesită mai puţină muncă la instalare şi mai puţine
manşoane.

ContiPipe
Conductă produsă continuu, o singură conductă
Proces de fabricaţie axial

Ø 26.9–219.1 mm

0.024

Da

Da

ContiPipe
Conductă produsă continuu, o singură conductă
Proces de fabricaţie
elicoidal

Ø 323.3–1016 mm

0.026

Opţional

Opţional

O singură conductă,
dreaptă
Produsă tradiţional

Ø 26.9–1219 mm

0.027

Nu

Nu

TwinPipe
Conducte produse
tradiţional Drepte

*    Bariera specială anti-difuzie folosită pentru conductele cu PEX permite mici modificări..

• T ehnologia de fabricaţie continuă asigură cele mai
bune proprietăţi de izolare.
• Disponibilă cu trei grosimi diferite ale izolaţiei, Seria
1, 2 şi 3.
• Bariera  anti-difuzie încorporată previne deteriorarea
proprietăţilor izolaţiei.
• Disponibila cu conducta de serviciu din oţel.
• Poate fi folosită cu toate tipurile de manşoane.

• D
 isponibilă cu trei grosimi diferite ale izolaţiei, Seria
1, 2 şi 3.
• Disponibila cu conducta de serviciu din oţel sau
cupru. Alte materiale sunt opţionale.
• Poate fi folosită cu toate tipurile de manşoane.
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