
LOGSTOR FlextraPipe
– præisolerede rørsystemer

Den mest fleksible løsning til  
nær- og fjernvarmeprojekter

Ny fleksibilitet – nye muligheder
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Fakta om FlextraPipe

• Tre gange så fleksibelt som 
eksisterende FlexPipe systemer

• Nemt at bøje med håndkraft

• Lille bøjeradius gør det nemt at 
føre rør udenom forhindringer

• Diffusionsspærre indbygget i 
kapperøret

• Høj fleksibilitet og isoleringsevne 
0,023 W/mK med ny PUR formel 

• Leveres i standardruller på 50 
og 100 meter eller i individuelle 
længder

• Færre muffesamlinger og lavere 
installeringsomkostninger

• Rørene er selvkompenserende. 
Derfor intet behov for aflastninger

• Systemet inkluderer alle 
nødvendige koblinger, fittings 
og værktøjer for nem og hurtig 
etablering  

Den fleksible forbindelse  
fra varmekilde til forbruger

Ideel til nærvarmeprojekter 
Nærvarmeprojekter har ofte forskellig-
artede bygninger, der hver især skal 
tilsluttes optimalt, samt landskaber og 
terræner, som rørledningsnettet skal 
navigeres rundt i på den nemmeste, 
hurtigste og mest effektive måde. 
Fleksibiliteten, de lange længder 
og isoleringsevnen gør LOGSTOR 
FlextraPipe perfekt til opgaven.

Tre gange så fleksibelt 

LOGSTOR FlextraPipe er den nyeste generation af det velkendte LOGSTOR 
FlexPipe system. Den store forskel ligger i fleksibiliteten, som er tre gange 
bedre – samtidig med at den indbyggede diffusionsspærre bevarer den fulde 
isoleringsevne i hele rørets levetid.

Den unikke fleksibilitet har vi opnået ved at optimere geometrien på den 
korrugerede kappe og formlen på vores PUR-skum. Meget bøjelige rør er også 
meget nemmere og dermed billigere at lægge; specielt fordelagtigt på projekter 
med skarpe kurver og mange forhindringer.
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Også perfekt til stikledninger
Geometrien på det nye LOGSTOR 
FlextraPipe gør dette system særdeles 
bøjeligt og dermed perfekt til stikledninger 
på fjernvarmeværkernes forsyningsnet.  
For eksempel på projekter i tæt bebyggede 
områder, med mange eksisterende instal-
lationer og forhindringer, vil de store fordele 
straks gøre sig gældende.

Testet og dokumenteret
Field- og laboratorietests viser, at der 
skal tre gange færre kræfter til at bøje 
LOGSTOR FlextraPipe end de traditionelle 
LOGSTOR FlexPipe med glat kappe.

Lange længder
På grund af den lille bukkeradius kan ruller med 
FlextraPipe leveres med mere end 100 meter, 
efter behov.

Isolering af polyuretan skum (PUR) 
– ny, fleksibel formel 

Korrugeret yderkappe af 
polyethylen (HDPE)

Indbygget diffusionsspærre (EVOH)

Vedhæftning mellem 
yderkappe og 
isoleringsskum

Medierør af  
PEX eller PE/ 
aluminium/PEX



En økonomisk helhedsløsning  
En fleksibel og holdbar løsning for et nær-
varmerørsystem behøver ikke have en  
høj pris.

I FlextraPipe systemet indgår alle relevante 
koblinger, muffer, fittings og værktøjer, 
der skal til for at etablere et komplet 

Lette at rulle ud
Rullerne er lette at rulle ud – med håndkraft eller 
fra trailer.

Et komplet system
FlextraPipe systemet omfatter alle nødvendige 
koblinger og værktøjer.

Sikre samlinger
T-afgreninger foretages med koblinger eller 
præisolerede T-stykker, kombineret med lige 
muffer.

ledningsnet. Det gør ikke bare opgaven let, 
hurtig og sikker at udføre, men reducerer 
samtidig etableringsomkostningerne til  
et minimum.

Når rørsystemet etableres korrekt, er det 
en meget holdbar løsning, som stort set er 
vedligeholdelsesfri i hele systemets levetid.



Håndværktøj klarer opgaven
Presseværktøj med udskiftelige kæber passer til 
alle koblingstyper.

Beslag til husinstallationer
Husinstallationer udføres sikkert og hurtigt med 
vægbeslag med ventiler.

Altid det rigtige rør til opgaven
LOGSTOR FlextraPipe findes både som 
enkelt- og twinrør, med medierør af enten 
PEX eller en kombination af PE/aluminium/
PEX. De går fra kappediameteren ø90 mm 
til ø180 mm.

Det er driftstemperatur og tryk for det 
enkelte rørsystem samt evt. andre pro-
jektparametre, der er afgørende for, hvilket 
medierør der skal anvendes.

AluFlextra enkelt

AluFlextra twin

Rørtyper

PexFlextra enkelt

PexFlextra twin

SaniFlextra dobbelt

SaniFlextra enkelt

Den fuldendte serie
Med det nye LOGSTOR FlextraPipe har  
vi udvidet vores serie af fleksible rør, som  
i forvejen består af LOGSTOR FlexPipe  
med glat kappe. Alle med indbygget  
diffusionsspærre til bevaring af  
isoleringsevnen.

Et system til brugsvand
LOGSTOR SaniFlextra har samme 
egenskaber med hensyn til fleksibilitet  
og isoleringsevne, men er dimensioneret 
til 85°C og 10 bar.

 

LOGSTOR PexFlextra
Medierøret i LOGSTOR PexFlextra er 
fremstillet af det meget fleksible poly-
ethylen (PEX).

PexFlextra er meget brugt i nærvarme-
projekter samt til stikledninger i fjern-
varme forsyningsnet, hvor kontinuerlige 
drifts tem peraturer og tryk ikke overskrider 
henholdsvis 85°C og 6 bar.

LOGSTOR AluFlextra
I LOGSTOR AluFlextra består medierør af 
en kerne i aluminium, som på indersiden 
er belagt med PEX og på ydersiden med 
PE. Med denne sandwichkonstruktion 
udnyttes fordelene ved både plastikkens 
glatte overflade og metallets formfasthed. 

Aluminiumskernen forhindrer samtidig 
ind trængning af ilt i fjernvarmevandet og 
diffusion af vanddampe i isoleringsskummet. 
De tilladte, maksimale konti nu erlige drifts-
parametre for AluFlextra er 90°C og 10 bar.



Nærvarme med optimal rørføring

Et rørsystem til nærvarme- og 
stikledningsprojekter skal være nemt at 
håndtere og økonomisk overskueligt.

LOGSTOR FlextraPipe er ekstremt 
fleksibelt og derfor enkelt at føre rundt 
om selv vanskelige forhindringer – blandt 
bygninger, træer og særegne landskaber, 
der skal forblive uspolerede.

Det gør det hurtigt, sikkert og økonomisk at 
installere et forsyningsnet til nærvarme.

Se dokumentationen på  
www.logstor.com/flextrapipe

Skole og fritid

Landbrug

Biomasseanlæg

Beboelsesområde

Beboelsesområde



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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