
– med vandtæt og rustfri ståltop 
samt indbygget målepunkt
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Funktionelle fordele

• Fokus på funktionalitet og sikkerhed

• Enkel at installere og let at betjene

• Vandtæt og let tilgængelig

•  Betydelige fordele i forbindelse 
 med overvågning

• Standardstik passer til gængse  
 måleudstyr

• Terrænskabe kan udelades

•  Spindeltop og serviceventiler 
betjenes med samme værktøj 

 og gear som andre ventiler

• Ventilen passer i eksisterende 
 og standardbrønde

• Ventilen leveres fra Ø 26-26/125 mm 
 i Serie 1 til Ø 219-219/630 mm 
 i Serie 2

– kan det den skal og meget mere …

Den nye TwinPipe Ventil til fjernvarmerørsystemer har udover 
alle standardegenskaberne en hel række fordele, som er  
udviklet med fokus på funktionalitet og sikkerhed.

Ventilens tårn er afsluttet med en rustfri ståltop, hvis hældning  
forhindrer vand og kondens i at samle sig på toppen. Overgangen til 
ståltoppen er udført med krydsbundet PE og forseglet med mastiks.

De indstøbte alarmtråde til overvågning af rørsystemet er ført ud i  
toppen, op i et målepunkt udført i rustfrit stål. Det gør det vandtæt 
og let tilgængeligt for måleteknikerne, samtidig med at det sparer 
montagetid for installatøren. Ligeledes giver det mulighed for at  
udelade terrænskabe på rørledningen.

De nye betjeningsfordele er helt indlysende og de vil blive stadig 
mere værdsat i rørsystemets driftsperiode.

Målinger og overvågning
– lettere end nogensinde

Afskærmet og vandtæt

Topplade, spindler 
og serviceventiler 
er udført i rustfrit 
stål og messing

Toppens hældning forhindrer ophobning 
af vand og kondens

Højdeforskel på spindler for frem- og 
returløb eliminerer fejlbetjening

Let tilgængeligt, 
vandtæt målepunkt 
placeret midt på 
toppladen

Ventilens indstøbte kobbertråde til overvågning er 
fra fabrikken ført op i målepunktet

ReturFrem

Hældning



Målepunktet 
kan erstatte 
terrænskabe

Impedansmåling 
kan foretages 
direkte gennem 
målepunktet uden 
støj/dæmpning

Omstillet til kreds på alarmsystemet

Omstillet til sløjfe på alarmsystemet

Der kan foreta-
ges modstands- 
og isolations-
måling

Målepunkt med mulighed for direkte tilkobling til 
overvågning med LOGSTOR Detect (X1L – X4)
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