
Multifunktions PE-svejsemaskine  
med web-baseret dokumentation
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•	 		Web-baseret	dokumentation	sikrer	
overblik over projektets status

•	 	Multifunktionel	svejsemaskine,	
baseret på den nyeste teknologi: 
GPS,	GPRS,	PDA	og	2D	stregkoder	

•	 	Mufferne	leveres	med	2D	streg- 
koder,	som	indeholder	de	produkt-
data,	der	styrer	PDA-funktionen

•	 	Én	maskine	kan	svejse	alle	vore	
svejsemuffer

•	 	WeldMaster	kan	foretage	to	
uafhængige	svejsninger	samtidig

•	 	PDA’en	håndterer	alle	produktdata	
og automatisk indstilling af svejse-
processen

•	 	GPS-modulet	registrerer	muffens	
geografiske placering 

•	 	PDA’en	kontrollerer	svejseproces-
sen	og	registrerer	alle	svejsedata,	
som uploades direkte til en 
webserver

•	 	Hvis	installationen	flyttes	efter	
svejsning,	kan	den	nye	position	
registreres ved gen-scanning 

•	 	Svejseprocessen	kan	fjern-
supporteres

•	 	Automatisk	opdatering	af	
svejseprogrammer

Det svageste led i en konstruktion er altid 
samlingerne – også for præisolerede 
rørsystemer. Derfor har vi fokus på at 
muffesamlingerne udføres korrekt, og at 
de udførte svejsninger kan lokaliseres og 
dokumenteres. 

LOGSTOR WeldMaster bygger på en 
computerstyret, termoplastisk svejsetek-
nik, der ved hjælp af et varmeledende 
metal mellem muffe og PE-kapperør 
smelter de to sammen til et ubrydeligt 
rør. Teknologierne er kendte og gennem-
prøvede; det nye er kombinationen af en 
svejsemaskine, en PDA og 2D stregko-
dede muffer.

Unikke muffer
LOGSTOR svejsemuffer er unikke, 
fordi hver enkelt er udstyret med en 2D 
stregkode som indeholder den enkelte 
muffes produkt- og produktionsdata samt 
svejseoplysninger. 

Svejseprocessen
Den håndholdte computer, PDA’en, 
styrer kommunikationen mellem muffe 
og svejsemaskine. Når muffen er kor-
rekt monteret på kapperøret, indstilles 
svejsemaskinen automatisk ved at lade 
PDA’en scanne data fra stregkoden. Men-
neskelige fejl minimeres, og indstillingerne 
foregår langt hurtigere end ved traditionel 
PE-svejsning.

Sker der noget uforudset i svejseproces-
sen, f.eks. at et kabel bliver beskadiget, 
strømsvigt eller en kortslutning, får 
operatøren straks besked om fejlen. 
Svejsemaskinen vil først starte 
igen, når fejlen er udbedret. 

Når svejsningen er i gang, har 
operatøren fuld kontrol over 
processen og kan gå i gang 
med at forberede næste 
muffeinstallation. PDA’en 
giver automatisk besked, når 
en muffeinstallation er færdig. 
Denne automatik øger effektivi-
teten.

Uanset hvor montøren befinder sig i 
verden, kan han få fjernsupport fra  
LOGSTOR.

Global Position System (GPS)
PDA’en har en indbygget GPS modta-
ger, der via satellitsystemet registrerer 
positionen for hver muffeinstallation samt 
angiver dato og klokkeslæt for det udførte 
arbejde. Disse data indgår i den efterføl-
gende dokumentation, som via Internet 
giver brugerne mulighed for at kontrollere 
hele forløbet og genfinde den enkelte 
installation.

LOGSTOR	WeldMaster	er	en	multifunktions	PE-svejsemaskine,	der	
udnytter	de		nyeste	teknologier	med	PDA,	GPS,	GPRS	og	2D	streg-
koder	til	at	gøre	fremtidige	rør	systemer	hurtigere	og	sikrere	at	instal-
lere samt lette for entreprenører og energiselskaber at kontrollere. 
Det	betyder	effektivitet,	sporbarhed	og	dokumentation.

PDA (Personal Data Assistant) 
til fjernbetjening af svejseprocessen

Svejsemaskine med to svejseværk

En 2D stregkode (2 dimensional stregkode) kan indeholde 
mange oplysninger)

 
-	hurtig	og	sikker	samling	af	præisolerede	rør
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-	hurtig	og	sikker	samling	af	præisolerede	rør

Den håndholdte computer, PDA’en, 
styrer kommunikationen mellem muffe 
og svejsemaskine og giver operatøren 
fuld kontrol over den automatiserede 
svejseproces.

Øget effektivitet
LOGSTOR WeldMaster er en multifunktions-svejsemaskine, der 
kan svejse alle typer LOGSTOR svejsemuffer – lige muffer og 
afgreningsmuffer. To integrerede svejseværker giver mulighed 
for parallelle svejsninger af forskellige typer muffer, ligesom to 
svejsninger kan foretages uafhængigt af hinanden – samtidig 
eller forskudt.

Det viser sin tydelige fordel ved eksempelvis afgreninger, hvor 
både hoved- og afgreningsmuffen kan svejses i én proces. 
Derved reduceres installationstiden betydeligt.

Snit af svejsezonerne på HDPE kapperør 
med EWJoint (øverst) og BandJoint

LOGSTOR BandJoint,  
lige muffe LOGSTOR EWJoint,  

lige muffe



LOGSTOR WeldMaster giver hver kunde mulighed for at se doku-
mentationen på alle de muffer, der installeres med dette system. 
Når processoren har godkendt svejsningens kvalitet, opsamles alle 
data fra svejseprocessen i den håndholdte PDA, og sammen med 
den unikke muffes data overføres disse data direkte 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 personlige data vil fremgå af muf-
ferapporten. Via Google Maps vises muffens geografiske position. 
Det gør det let at genfinde den enkelte muffeinstallation.

Alle data bliver beskyttet og enhver form for adgang sker via bruger 
login og password. Det betyder, at uvedkommende ikke har ad-
gang til informationerne.

Kvalitetsdokumentation og sporbarhed er nu mulig for hver eneste 
samling/muffeinstallation, uanset hvor den er foretaget i verden.

Web-baseret	 
dokumentation

En GPS-modtager i PDA’en registrerer 
muffens geografiske placering, dato og 
klokkeslet for installationen. Disse data indgår 
sammen med produktdata og et grafisk forløb 
af svejseprocessen i den web-baserede 
dokumentation.

LOGSTOR PlateJoint,  
lige muffe

LOGSTOR BandJoint, 
afgreningsmuffe. Findes 
også som T-muffe til 
enkeltrør og TwinPipe



Komponenter

Brugerfordele

•	 	2D	stregkoden	gør	muffen	unik	

og sikrer processen 

•	 	Svejser	flere	muffer	og	muffetyper	

på én gang

•	 	Betjening	af	svejseværket	via	

PDA direkte fra rørgraven

•	 	Simple	fejl	som	tastefejl	er	elimi-

neret i processen

•	 	Indbyggede,	automatiske	kontrol-

rutiner forebygger eventuelle fejl

•	 	Alle	data	leveres	til	web-server,	

som kunden via password og 

login kan få adgang til, i en bear-

bejdet og overskuelig form

•	 	GPS-positionen	vises	via	Google	

Maps

Hjul og trækstang

PDA, håndholdt  
computer

LOGSTOR WeldMaster

Tekniske data

Svejsemaskinen

Mål		 L750	x	B380	x	H560	mm

Vægt

-	 WeldMaster	 48	kg	

-  Kabler 2 sæt á 24 kg

-  Trækstang og gummihjul 9 kg

Kabellængde	 Maksimum	16	m

Forsyning Nettilslutning eller generator

Forsyningsspænding	 3	x	230/400	V	AC	+/-	4%	50Hz

Nettilslutning	 5-polet	16A	CEE	stik	(3	faser,	nul,	jord)

Styringsdel 2A træg sikringer

Forsyningsspænding	 16A	sikringer

Udgangsspænding	 Maksimum	40	V	DC

Udgangsstrøm	 Maksimum	250	A	DC

Strømudtag	 1	x	230V,	10A

Effektforbrug Maksimum 10 kW

Arbejdstemperatur	 -20°C		til		45°C

Opbevaring	 -30°C		til		70°C

Stænktæt	til	klasse	 IP	23

CEE	mærket

PDA

IP	klasse	 IP64		(støvtæt	og	beskyttet	mod	vandsprøjt)

MIL-standard	 810G	(mekanisk	styrke	og	faldtest)

Arbejdstemperatur	 -10°C		til		50°C

Opbevaring	 -40°C		til		70°C

Mål		 L162	x	B77	x	H34	mm

Vægt		 360	g

Rækkevidde		 Minimum	30	m

Datalager	 256	MB

Lagerkapacitet  Minimum data fra 500 svejsninger

Batteri	standtid		 8	timer

Opladning	 Via	230V	netstik	(standard)	eller	autolader	(ekstra)	

GPS	nøjagtighed		 SIRF	Star	3	teknologi

Muffetyper og -dimensioner

Lige muffer

- EWJoint  Fra Ø90 til Ø1500 mm

-	 BandJoint	 Fra	Ø90	til	Ø1500	mm

- PlateJoint Fra Ø90 til Ø1400 mm

Afgreninger

-	 BandJoint	afgreningsmuffe		 Afgreningsrør	fra	Ø77	til	200	mm	

	 	 Hovedrør	fra	Ø90	til	Ø800	mm



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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