
Mufferenovering
er en god investering



Mufferenovering sikrer den 
forventede levetid og sparer 
omkostninger

I stedet for at vente til skaden er sket, så bør man overveje en 

mufferenovering, som kan sikre den forventede levetid på 

ledningsnettet uden unødigt store reparationsomkostninger. 

• Undgå risiko for nedbrud på forsyningen til forbrugerne
• Undgå risiko for lækage i kritiske områder som motorvejskryds,

jernbaner, vigtige bygninger osv.
• Undgå ekstra omkostninger til reparationer

VI HAR DEN KOMPLETTE LØSNING TIL DIG

• Vi har en løsning til renovering af alle former for muffer, lige,

bøje- samt T-muffer

• Du skal blot sørge for opgravning og retablering, så sørger

vi for resten

• Vi gennemgår renoveringsplanen sammen med dig

• Muffens type, alder, tilstand, opgavens omfang samt

tidsplan

• Vi leverer de nødvendige materialer
• Vi afmonterer de eksisterende muffer og installerer de nye

• Vi bruger kun erfarne og kompetente montører, der er

uddannet på LOGSTOR Academy

• Samtidig med mufferenovering har LOGSTOR teknologien
til at erstatte eksisterende dårlige alarmtråde med nye eller

også indstøbe/opskumme helt nye sæt tråde for

rørsystemer, der er leveret uden alarmtråde. Vi kalder det

tråd renovering.



Når vi nu alligevel er i gang, skal vi så 
ikke også opgradere dit  
overvågningssystem? 

Opgradering af dit alarmsystem kan være en svær proces. Vi kan rådgive dig om det 
rigtige valg for dit ledningsnet.

• Baseret på dine alarmtegninger, vil vi udarbejde et forslag til hvordan dit 
eksisterende alarmsystem gøres aktivt. Vi vurderer samtidigt behovet for antal 
detektorer.

• Vi kan ligeledes dokumentere, hvordan en opgradering vil medføre, at du opnår den 
forventede levetid med mulighed for en yderligere forlængelse af levetiden på 
ledningsnettet.

Intelligent 
overvågning med 
LOGSTOR Detect

og

• Graveskader og utætheder
(indefra lige så vel som
udefra) lokaliseres præcist
og hurtigt, hvilket er med til
at minimere omkostninger
til reparationer

• Fejl opdages før de får
store konsekvenser

• Omkostninger tilhørende
rettidig dokumenterede fejl
kan videreføres til de
ansvarlige

Ovenstående beskriver  hvordan et aktivt system vil reagere på fugt i dit ledningsnet

- Impedansmåling giver lokation
- Lavere isolationsmodstand
- Den galvaniske spænding stiger

Trådforbindelse i aktivt system med X1L for modstandsmåling



logstor.com

Mufferenovering 
kan spare dig for 
mange bekymringer
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