
Multifunktionell PE-svetsmaskin med 
GPS, automatiserad svetsprocess och 
webbaserad dokumentation
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•  Webb-baserad dokumentation ger 
en överblick över projektets status

•  Multifunktion svetsmaskin baserad 
på den senaste GPS, GPRS, PDA 
och 2D streckkods teknik.

•  Svetsmuffar levereras med 
2D-streckkoder som innehåller 
produktdata och svetsparametrar

•  WeldMaster klara att svetsa alla 
LOGSTOR svetsmuffar

•  WeldMaster kan utföra två  
separata svetsar samtidigt

•  PDA hanterar alla produktdata 
samt automatisk inställning av 
svetsprocessen

•  GPS-modulen registrerar den 
geografiska placeringen

•  PDA styr svetsprocessen och 
registrerar all svetsdata, som 
laddas upp direkt till webbservern

•  Om svetsmuffen flyttas efter 
svetsning, kan den nya positionen 
registreras genom en omscanning

Det svagaste länken i en konstruktion 
är alltid skarvarna, detta gäller även för 
preisolerade rörsystem. Därför fokuserar 
vi på att skarvmuffarna ska utföras kor-
rekt, och att de utförda svetsningarna ska 
kunna spåras och dokumenteras. 

LOGSTOR WeldMaster bygger på en 
datorstyrd, termoplastisk svetsteknik, 
som med hjälp av en värmeledande metall 
mellan muff och PE-mantelrör svetsar 
ihop de båda komponenterna till en enhet. 
Tekniken är känd och beprövad, det nya 
är kombinationen av en svetsmaskin, en 
handdator PDA och streckkods märkta 
muffar vilket möjliggör full dokumentation.

Unika muffar
LOGSTOR svetsmuffar är unika eftersom 
var och en är utrustad med en 2D streck-
kod som innehåller produkt och produk-
tionsdata, tillsammans med tillhörande 
svetsnings data.

Svetsprocessen
Handdatorn - PDA - styr kommunikatio-
nen mellan svetsmuffen och svetsmaskin. 
När muffen har installerats korrekt på 
röret, med hjälp av PDA scannas korrekta 
inställningar automatiskt in i svetsmaski-
nen från streckkoden på muffen.

Detta eliminerar mänskliga fel och ser 
till att inställningarna överförs mycket 
snabbare än i konventionella PE svets-
processer.

Om något oförutsett inträffar un-
der svetsprocessen, exempelvis 
kabelskada, strömavbrott eller 
kortslutning, får operatören 
genast besked om felet 
och information om lämplig 
åtgärd. Under tiden svets-
ningen pågår har operatören 
full kontroll över processen 
och kan börja med förberedel-
serna för nästa muffinstallation. 
Handdatorn signalerar automatiskt 
när en muffinstallation är klar. Den här 
automatiken ökar effektiviteten.

GPS (Global Position System)
Handdatorn har en inbyggd GPS-motta-
gare, som via satellitsystemet registrerar 
positionen för varje muffinstallation samt 
anger datum och klockslag för det utförda 
arbetet. Dessa data ingår i den efterföl-
jande dokumentationen.

LOGSTOR WeldMaster är en multifunktionell PE-svetsning maskin som 
använder den senaste PDA, GPS. GPRS och 2D-streckkod tekniken för 
snabbare och säkrare installation av framtida rörsystem. Detta leder till 
effektivitet, spårbarhet och dokumentation.

Handdator (PDA, Personal Data Assistant)  
för fjärrstyrning av svetsprocessen

Svetsmaskin med dubbel svetskapacitet

2D streckkod kan innehålla en stor mängd data

  
- snabb och säker sammanfogning  
av preisolerade rör
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Der PDA, ein kleiner, tragbarer Computer, 
steuert die Kommunikation zwischen Muffe und 
Schweißgerät und ermöglicht dem Monteur die 
vollständige Kontrolle über den automatisierten 
Schweißprozess.

Ökad effektivitet
LOGSTOR WeldMaster är en multifunktionell svetsmaskin som 
kan svetsa alla typer av LOGSTOR muffar. Två integrerade 
svetsnings enheter tillåter parallell svetsning av olika typer av 
förband, och gör det möjligt att utföra två svetsar oberoende av 
varandra - samtidigt eller var för sig.

Det ger en tydlig fördel vid exempelvis avgreningar, där både 
huvud- och avgreningsmuffen kan svetsas i en och samma 
process. Därigenom reduceras installationstiden betydligt.

Den handhållna datorn, PDA:n, styr 
kommunikationen mellan muff och 
svetsmaskin och ger operatören full 
kontroll över den automatiserade 
svetsprocessen.

LOGSTOR BandJoint,  
rak muff

Snitt av svetszonerna på HDPE-
mantelrör med EWJoint (överst) 
och BandJoint

LOGSTOR EWJoint,  
rak muff



Ein im PDA integrierter GPS-Empfänger 
registriert die geografische Position der Muffe 
sowie Datum und Uhrzeit der Installation. 
Diese Daten fließen zusammen mit den 
Produktdaten und einem grafischen Verlauf 
des Schweißvorgangs in die webgestützte 
Dokumentation ein.

LOGSTOR WeldMaster ger kunderna möjlighet att dokumentera 
alla installerade muffar i sitt system. När processorn har godkänt 
kvaliteten på svetsen, har alla data från svetsprocessen samlats i 
PDA och överförs tillsammans med övriga unika data direkt från 
handdatorn till en webbserver som är avsedda enbart för detta 
ändamål.

På en webbplats, visas en grafisk presentation för varje svets, tid, 
temperatur, ström och effekt. Även information som innehåller GPS-
position, datum och tid, samt uppgifter om operatörens personliga 
uppgifter. Det geografiska läget av muffen visas via Google Maps. 
Detta gör det enkelt att hitta enskilda muff installationer.

Alla data skyddas och varje form av åtkomst sker via användarin-
loggning och lösenord. Det innebär att obehöriga inte har åtkomst 
till informationen.

Dokumentationen av kvalité och spårbarhet är nu möjligt för varje 
skarvning/muffinstallation, oavsett var i världen den utförts.

Webbaserad 
dokumentation

En GPS-mottagare i handdatorn registrerar 
muffens geografiska placering, datum och 
klockslag för installationen. Dessa data ingår 
tillsammans med produktdata och en grafisk 
visning av svetsprocessen i den webbaserade 
dokumentationen.

LOGSTOR BandJoint, 
avgreningsmuff.  
Finns även som T-muff  
till enkelrör och TwinPipe

LOGSTOR PlateJoint 
rak muff



Komponenter

Fördelar för användaren

•   2D streckkod gör muffen unik  

och säkrar processen

•  Svetsar flera muffar och mufftyper 

på samma gång

•  Manövrering av svetsutrustningen 

via handdator direkt från rörgraven

•  Enkla fel som inmatningsfel  

elimineras i processen

•  Inbyggda, automatiska kontrol-

lrutiner förebygger eventuella fel

•  Rapporteringen kan användas 

som redovisningsunderlag och 

ge en överblick över projektets 

status

•  Alla data levereras till en webbser-

ver som kunden via lösenord och 

inloggning kan få åtkomst till i en 

bearbetad och överskådlig form

• GPS positionen visas via 

 Google Maps

Dragstång och  
gummihjul

Handdator

LOGSTOR WeldMaster

Tekniska specifikationer

Svetsmaskinen

Mått:  L750 x B380 x H560 mm

Vikt

- WeldMaster 48 kg 

-  Kablar 2 set á 24 kg

-  Dragstång och gummihjul 9 kg

Kabellängd Maximalt 16 m

Strömförsörjning Nätanslutning eller generator

Försörjningspänning 3 × 230/400 V växelström +/- 4 % 50 Hz

Nätanslutning 5-polig 16 A CEE-kontakt (3 faser, noll, jord)

Försörjningspänning 16 A säkringar

Utgångspänning Maximalt 40 V likström

Utgångsström Maximalt 250 A likström

Eluttag 1 x 230V, 10A

Effektförbrukning Maximalt 10 kW

Drifttemperatur  -20°C to 45°C

Lagring  -30°C to 70°C

Fukt klassning IP 23

CEE-märkt

  

Handdator

IP klass IP 64

MIL standard 810 G

Drifttemperatur -10°C to 50°C

Lagring -40°C to 70°C

Mått  L162 x B77 x H34 mm

Vikt   360 g

Räckvidd  Min 30 m

Dataminne 256 MB

Lagringskapacitet  Data från minst 500 svetsningar

Batteritid  8 timmar

Uppladdning Via 230 V nätkontakt (standard) eller autoladdare (tillval)

Noggrannhet GPS  SIRF Star III-teknik

Mufftyper och -dimensioner

Raka muffar

- EWJoint Mellan 90 och 1 500 mm Ø

- BandJoint Mellan 90 och 1 500 mm Ø

-    PlateJoint Mellan 90 och 1 500 mm Ø

Avgreningar

- BandJoint avgreningsmuff Avgreningsrör mellan 77 och 200 mm Ø

  Huvudrör mellan 90 och 800 mm Ø



Tekniska specifikationer
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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

LOGSTOR Sverige AB
Verkstadsgatan 1 · Box 66 · SE-701 41 Örebro
Tel. +46 (0) 19 208 100 · Fax +46 (0) 19 208 130
www.logstor.se


