
ISOPLUS PE SVEJSELØSNINGER
- en sikker og veldokumenteret teknologi
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www.isoplus.dk

Det afgørende værn mod udvendig korrosion på stålrør er en tæt kappe gennem hele 
rørsystemets levetid.

Med enkle midler og velafprøvet teknologi er isoplus svejsemuffe og svejse- 
afgreninger din garanti for en sikker løsning – uanset lægningsforholdene.

For at sikre korrekt svejsetemperatur, kalibreres isoplus  
unikke svejsecomputer med udgangspunkt i 
MUFFENS temperatur før svejsning.  

SVEJSEMUFFE
Den sikre løsning til alle typer af isoplus 
præisolerede rør, hvor der ønskes et  
gennemdokumenteret forløb af den  
elektriske fusionssvejsning. isoplus svejse- 
muffen er enkel og hurtig at montere og er  
derfor markedets fortrukne svejsemuffe.

ÅBEN SVEJSEMUFFE
isoplus åbne svejsemuffe installeres uden formontering af muffen og er især egnet til reparationer 
eller mufferenoveringer. Samme gennemdokumenterede forløb, som standard svejsemuffen.

Svejsemuffer

Svejsemufferne er produceret af HD-PE og udført iht. EN489 
og kan tæthedsprøves med luft iht. EN13941



                     

SVEJSESADDEL FLEXAFGRENING
Anvendes til enkeltrør og udføres udelukkende 
med elektrisk fusionssvejsning. Kræver kun 
delvis afisolering af hovedrør og leveres med 
svejsebånd integreret i sadlen.

SVEJSESADDEL LIGE AFGRENING
Anvendes primært til etablering af udluftning/
aftapning på enkeltrør og udføres udelukkende 
med elektrisk fusionssvejsning. Kræver kun 
delvis afisolering af hovedrør og leveres med 
svejsebånd integreret i sadlen. 

ÅBEN SVEJSEFLEXAFGRENING
Anvendes til både enkelt- og dobbeltrør og 
udføres udelukkende med elektrisk fusions-
svejsning. Leveres med svejsebånd integreret i 
hovedrørsdelen.

ÅBEN SVEJSEAFGRENING - LIGE
Anvendes primært til dobbeltrør og udføres 
udelukkende med elektrisk fusionssvejsning. 
Leveres med svejsebånd integreret i 
hovedrørsdelen.

EKSTRUDER SVEJSE 
 FLEXAFGRENING

Anvendes til både 
enkelt- og dobbeltrør. 
Ekstrudersvejses på 
langs. Rundgående 
svejsninger udføres 
med separate svejse-
bånd og elektrisk  
fusionssvejsning.

EKSTRUDER SVEJSE- 
 MONTAGEAFGRENING - LIGE 

Anvendes primært til dobbeltrør. 
Ekstrudersvejses på langs. Rundgående 
svejsninger udføres med separate svejsebånd 
og elektrisk fusionssvejsning.

Åben svejseflexafgrening Åben svejseafgrening - lige Ekstruder svejseflexafgrening  Ekstruder  
   svejsemontageafgrening - lige  
 

        Alle svejsesadler- og  

afgreninger er produceret af  

HD-PE og udført iht. EN489. Er kraftover- 

førende og kan tæthedsprøves med luft iht. EN13941.

      

Svejseafgreninger

Fleksibel  •  Hurtig  •  Pålidelig

isoplus svejsesadler og svejseafgreninger anvendes hvor der ønskes en hurtig og sikker 
løsning udført med elektrisk fusionssvejsning i en kontrolleret og dokumenteret  
proces. Tidsbesparende montageløsning ved tilkobling af stikledninger, da  
overskæring af hovedledning ikke er nødvendig.j

Svejsesaddel flexafgrening Svejsesaddel lige afgrening  



 

For både isowelder og isowelder compact gælder:
Under hele svejseforløbet beregnes og vises svejsningens idealkurve med svejsetid og  
temperatur i displayet.

Fuld sporbarhed på maskinens lokation via GPS.

isoplus kan yde fjernsupport på stedet, da dataoverførsel med maskinens log umiddelbart  
efter udført svejsning sendes til isoplus server via GSM. 

Muffer kan svejses uanset installationstemperatur, da svejsecomputeren ved svejsestart  
selv beregner nødvendig effekt via kobberbåndets temperatur, og efterfølgende  
kalibreres automatisk.

Alle kurver gemt på USB, kan aflæses i maskinens  
display, eller udskrives fra PC.

Svejsekurver gemmes med fuld sporbarhed.

Der gemmes kurver for flg. svejsedata:
• Strømstyrke
• Spænding
• Effekt
• Temperatur
• Modstand

 ISOWELDER COMPACT
Bærbar svejsecomputer

Fordele:

 Spænding 230 V min 13 A

 Vægt kun 16 kilo

 Lettere model giver bedre fysisk arbejdsmiljø

 10’’ skærm

 Anvendes til alle typer af svejsemuffer og 
 svejseafgreninger op til dimension Ø315
 samt alle typer af svejsesaddel flexafgreninger

 Transmission af svejsekurver via 4G modem

 Kan betjenes med isoplus fjernbetjening

isowelder compact
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 ISOWELDER
Svejsecomputer

Fordele:

 Spænding 400 V min 13 A

 Robuste hjul og håndtag sikrer nem transport

 10’’ skærm

 Anvendes til alle typer af svejsemuffer og
	 svejseafgreninger op til dimension Ø1200 
 samt alle typer af svejsesadler

 Transmission af svejsekurver via 4G modem

 Kan betjenes med isoplus fjernbetjening

Data via:
USB

Server
Harddisk

Auto- 
kalibrering

Data- 
sikkerhed

GPS

Service

Ideal kurve

Svejse data:
• Strømstyrke
• Spænding
• Effekt
• Temperatur
• Modstand

isowelder

Fleksibel  •  Hurtig  •  Pålidelig



 

 
 

Muffeprotokol 

Kunde: Projekt: 

Dato Comp. nr. USB nr. F/R Dim. Muffe nr. Tætheds 
prøve 

Svejse nr. Energi Bemærkninger 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
Montør:   Godkendt af: 

Welding Data - W00024_0097_000001_20130510_0824.smpx

Machine ID 97

Project ID: 000001

File ID: W00024

Date & Time: 10-05-2013 08:24:36

Dimension: 400

Steel ID 000000

Double / Single Single

Energy 0,110 kWh
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Resistance

Dokumentation
Dokumentation
I en online database oprettes personlige brugerprofiler med arkiv over svejserapporter  
med GPS positioner. For hver enkelt svejsning lagres alle data automatisk  
på USB stik, central server samt svejsecomputerens harddisk.

MUFFEPROTOKOL
Udfyldelse af muffeprotokol 
kvalitetssikrer alle faser i 
muffemontagen. Protokollen 
fungerer dels som opsamling 
af data, men er også mon-
tørens tjekliste for at alle faser 
i montagen er gennemført.
Sidst men ikke mindst skaber 
protokollen sammenhæng 
mellem muffemontage og 
rørbog.

SVEJSERAPPORTER
Svejserapporten dokumenterer  
svejseforløbet, herunder strøm- 
styrke, spænding, effekt,  
temperatur og modstand.

CERTIFIKATER
isoplus svejsemuffe er testet i 
henhold til EN 489 inkl. sand-
kassetest.
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Fjernbetjening

FJERNBETJENING
Svejsecomputeren kan udstyres med fjernbetjening 
hvorfra alle funktioner kan betjenes.

Fordele:

 Sikrer godt fysisk arbejdsmiljø

 Minimerer arbejdsgange

 Robust design 

 Kan benyttes med isoplus isowelder og  
 isowelder compact

Fleksibel  •  Hurtig  •  Pålidelig

ROBUST, ENKEL OG SIKKER LØSNING

LANG LEVETID SIKRER GOD ØKONOMI



Svejsemuffer
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isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Denmark
Tlf.: +45 64 41 61 09

e-mail: iso@isoplus.dk

isoplus Fjärrvärmeteknik A/S

Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Denmark
Tlf.: +46 019 101 666

e-mail: iso@isoplus.se

isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Denmark
Tlf.: +45 64 41 61 09

e-mail: iso@isoplus.dk

isoplus Piping Systems Ltd.

Plumtree Industrial Estate
Plumtree Road

Doncaster – DN11 8EW
United Kingdom

Tlf.: +44 1302 276976
e-mail: sales@isoplus.co.uk


