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OPDATERINGER VEDRØRENDE LOGSTOR PRODUKTPROGRAM
Så er vi kommet godt i gang med 2021, og vi har nogle spændende nyheder, vi gerne vil
informere om.
Hermed Produktinfo nr. 1-2021 med opdateringer vedrørende
• Et nyt fleksibelt trykværktøj til EWJoint ø225 – 800 mm
• Ændring af dokumentation af svejseprocessen ved installation af svejsemuffer
• Y-Joint til Fleksible systemer
• BandJoint-afgrening Flextra konceptet
Er der spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte jeres normale kontaktperson eller
undertegnede.
Med venlig hilsen
LOGSTOR A/S
Peter Jorsal 					
Product & Academy Manager
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Nyt fleksibelt trykværktøj for EWJoint ø225 – 800 mm
I 2020 lancerede vi det nye fleksible trykværktøj til BandJoint i dimensionsområdet ø225 – 800 mm
kappe.
Tilbagemeldingerne fra muffemontørerne har været meget positive i forhold til den lave vægt på
trykværktøjet, det faktum at ét værktøj dækker alle dimensioner og kvaliteten på svejsningen.
Der har i den mellemliggende periode været et stort ønske fra kunder og muffemontører om at få
samme type trykværktøj til vores EWJoint svejsemuffe.

Vi er nu klar til at levere et fleksibelt trykværktøj til EWJoint ø225 – 800 mm

Håndtag m/trykbånd anvendt på
EWJoint

Placering af kile under håndtag

Kilen

Egenskaberne og kundeværdierne ved det nye trykværktøj er følgende
•

•
•
•

Høj kvalitet af svejsningen
• Det korrekte tryk i svejsezonen (1,5 bar) under svejseprocessen sikres med lufttryk, som
automatisk kontrolleres i WeldMaster/WeldMaster Light
Optimalt arbejdsmiljø for muffemontøren
• Der er lavere vægt på de enkelte dele af trykværktøjet
Høj fokus på sikkerhed
• Der er en sikkerhedsventil på trykbåndene, som giver høj sikkerhed under montagen
Mindre investering i trykværktøj
• Ét fleksibelt trykværktøj til alle dimensioner EWJoint mellem ø225 – 800 mm
• Det samme værktøj bruges til alle dimensioner

Trykværktøjer til EWJoint ø90 – 200 og ø900 – 1400 er uændret. Ligeledes findes det mekaniske
trykværktøj for dimensionsområdet ø225 – 800 mm stadig
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Detaljer vedrørende det nye fleksible trykværktøj
Det nye fleksible trykværktøj består af følgende dele:

Fleksibelt trykværktøj EWJoint
ø225 – 800 mm
varenummer 90500000000022

Håndtag m/trykbånd til fleksibelt værktøj (rundgående)
varenummer 90500000000008

Trykbånd til fleksibelt værktøj
ø225 – 800 mm (rundgående)
varenummer 90500000000006

EW kile, sæt
varenummer 90500000000021
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Nødvendigt tryk på trykbånd
Trykket på trykbåndene er 1,5 bar. Det skal altid kontrolleres på PDA’en, at trykket er 1,5 bar.
WeldMaster/WeldMaster Light overvåger, at trykket holdes inden for tilladte tolerancer under
svejseprocessen.
Vi har naturligvis dokumenteret anvendelsen af det nye fleksible trykværktøj via et omfattende
testprogram i forhold til krav i standarden for muffer EN489:2019.

Opdatering af PDA
Opdatering af PDA’en til at kunne installere EWJoint med det nye fleksible trykværktøj sker
automatisk. Når muffemontøren starter PDA’en, kommer der er en besked på PDA’en om muligheden
for at installere EWJoint med det nye trykværktøj.

Montagevejledning
Montagevejledning for det nye fleksible trykværktøj findes under ”Kataloger og dokumentation” på
vores hjemmeside.
Endvidere opdateres vores montagemanual for svejsemuffer naturligvis også, så den inkluderer det
nye fleksible trykværktøj.
Normal procedure for installation af LOGSTOR svejsemuffer med WeldMaster er at scanne 2D barkoden.
Når svejsemuffen er type EWJoint fremkommer nedenstående billede på PDA’en, hvor montøren skal
tage stilling til, om det er montage med det nye fleksible trykværktøj. (Billede til venstre).
Hvis der vælges EWJoint med det nye trykværktøj, vises dette på PDA’en som ”Air pressure tool”.
(Billede til højre).
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Dokumentation på WeldMaster bliver ligeledes opdateret, så det for EWJoint bliver muligt at se,
om installationen er foretaget med det nye fleksible trykværktøj. Se billede nedenfor.

Træning af muffemontører
Det nye fleksible trykværktøj til EWJoint bliver inkluderet i fremtidige kurser vedrørende LOGSTOR
svejsemuffer.
Muffemontører med et gyldigt svejsemuffe certifikat som skal montere EWJoint med det nye
trykværktøj bedes kontakte LOGSTOR Academy for en demonstration af det nye værktøj.
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Ændring af dokumentation af svejseprocessen ved installation
af svejsemuffer, BandJoint og EWJoint

Vi har tidligere i dokumentationen
af svejseprocessen vist strøm,
effekt og temperatur over tiden.
Se billede.

Dette ændres til en visning af trykket
i svejsezonen, effekt og temperatur
over tiden. Dette gælder både for
EWJoint og BandJoint. Se billede.

For dimensioner, hvor der ikke anvendes lufttryk til at skabe trykket i svejsezonen, vil trykket være ved
0 bar.
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Ny Y-Joint til LOGSTOR FlexPipe systems
Vi har introduceret en ny Y-Joint til vores FlexPipe system.
Den Y-Joint er en dobbelt tætnet krympemuffe, der anvendes som overgang mellem TwinPipe og
enkeltrør.

Y-joint består af:
1. Muffe med integreret tætningsmasse
2. Rørisolering
3. Udluftningspropper
4. Svejsepropper
5. Manchetter

Egenskaber og kundefordele ved Y-Joint er følgende
•

Lang og fejlfri levetid
• Y-joint er dobbelttætnet
• Alle tre ender af muffen er krympbare og med integreret mastik
• Hurtig installationstid
• Hurtig installation i forhold til en præisoleret løsning
• Lavere totalomkostning
• Lavere totalomkostning end tilsvarende løsning med præisoleret fitting
• Bredt dækkende dimensionsområde
• Kan anvendes på eksisterende rør med kappedimension ø66 mm og ø77 mm

Dokumentation
Produktkatalog, Håndtering og montage manualen og Håndbog for LOGSTOR FlexPipe systemer
er opdateret.
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BandJoint-afgrening Flextra konceptet
Vi har kompletteret vore BandJoint-afgrening Flextra konceptet så det kan anvendes til følgende:
• Afgrening fra enkeltrør til enkeltrør
• Afgrening fra TwinPipe til TwinPipe
• Afgrening fra TwinPipe til enkeltrør

BandJoint-afgrening Flextra Enkeltrør/Enkeltrør
Hovedrør 125 – 315 mm kappe
Afgrening 90 – 125, 140 – 160 mm kappe

BandJoint-afgrening Flextra TwinPipe/TwinPipe
Hovedrør 125 – 710 mm kappe
Afgrening 90 – 125, 140 – 160 mm kappe

BandJoint-afgrening Flextra TwinPipe/Enkeltrør
Hovedrør 125 – 710 mm kappe
Afgrening 90 – 125, 140 – 160 mm kappe
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BandJoint-afgrening Flextra består af:
1. BandJoint-afgrening
2. Udludftnings- og ekspansionsprop til afgreningen
3. Manchet til afgreningen
4. Tilbehørssæt
5. 45° og 90° rørstuds med afstandsholdere (kun ved enkeltrør/enkeltrør)

Egenskaber og kundefordele ved BandJoint-afgrening Flextra
•

Lavere totalomkostning end tilsvarende præisoleret fitting
• Afgreningen er krydsbundet og korrugeret hvilket giver stor fleksibilitet
• Kan installeres som parallel T-muffe, 45° T-muffe og lige T-muffe
• Lang og fejlfri levetid
• En svejst muffeløsning på hovedrøret
• Den krydsbundne afgrening er robust under håndtering og installation
• Afgreningen er dobbelttætnet

Dokumentation
Produktkatalog og Montagemanual for svejsemuffer er opdateret.

