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Ansvarsfraskrivelse 
Alle anbefalinger og oplysninger på dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationer er tænkt som retningslinjer. Da 
servicebetingelserne er uden for vores kontrol, skal brugerne sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede anvendelse. Ingen garanti 
eller garanti gives eller antydes, eller at enhver brug af produkter ikke vil krænke andre parters rettigheder. Vi forbeholde r os ret til at ændre 

1

Håndterings og lægningsvejledning 

Håndtering og lægning af fleksible Flexalen® præ-isolerede rør  
 

 

 

 

Arbejdsbetingelser 
Arbejdsbetingelser og forberedelse  
 Omgivelsestemperatur: +5 til +40°C 
 Sørg for et "rent" arbejdsmiljø (fri for snavs, sten og skarpe genstande, der kan beskadige produkterne) på 

det sted, hvor røret opbevares, og hvor installationsarbejdet udføres 
 I områder med blæst skal rullerne sikres, således at de ikke kan bevæge sig 
 Foretag alle løft af rør med godkendte stropper. 
 Bær korrekt arbejdstøj sikkerhedsfodtøj og hjelm under arbejdets udførsel   

 

Aflæsning af rør 
 Aflæsning af rør skal ske omhyggeligt for at undgå skader på kapperøret. 
 Til aflæsninger det nødvendigt at anvende bløde syntetiske løftestopper med en bredde på mindst 50 mm. 

Stålkabler, kæder, ledninger og tovværk må ikke anvendes. 

 
    

Når der aflæsses og håndteres, skal du sørge for, at 
rullerne løftes, de må under ingen omstændigheder 
trækkes. 

Hvis der anvendes gaffeltruck, skal gaflerne være dækket 
med et blødt materiale eller plan overflade, for at undgå 
skader (feks.et plastrør) Sørg for at disse beskyttelsesrør 
ikke kan glide af gaflerne. 
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Ved aflæsning skal rør rullerne løftes og må  
under ingen omstændigheder tabes eller trækkes.  

Rørene kan udrulles med håndkraft, på en plan overflade 
uden skarpe sten, som kan skade yderkappen. Ved manuel 
udrulning med håndkraft skal man tage højde for rullens 
vægt samt sørge for at der er nok mandskab.  
Dette for at have den nødvendige sikkerhed til stede. 

 

 

Opbevaringsforhold for rør I ruller  

    
Ved langtidsopbevaring skal rør rullerne placeres på siden 
på en generelt plan overflade for at sikre ensartet støtte af 
røret. Hvis rullerne opbevares på en hældning, skal de 
fastgøres for at forhindre bevægelse. 
 
Hvis rullerne opbevares udenfor, anbefales det at tildække 
dem med et passende UV-resistent materiale – og samtidig 
sikrer, at der er tilstrækkelig ventilation. 
 

Rørene må ikke opbevares i stillestående vand eller 
områder der er udsat for oversvømmelse  
 
Sørg for, at rørene opbevares på en plan overflade uden 
skarpe genstande, der kan beskadige rørets yderkappe. 

  
Hvor det er muligt anbefales understøtning med træ, paller 
eller sandsække under opbevaring. Fastgørelsesstropper, 
der holder rullen sammen, må ikke skæres under transport 
eller opbevaring af hensyn til den senere håndtering 
 
 

g. 

Rørets ender skal værer  beskyttet med fabriksmonterede 
beskyttelseshætter. Hvis det ikke er muligt, kan rørets 
ender beskyttes med to lag polyethylenfolie (med en 
minimumstykkelse på 100 mikron) eller med PE -
endetætninger, der fastgøres. 
 Beskyttelsen skal forblive på, indtil rørene er samlet. 
Rørenderne er beskyttet fra fabrikken med PE -folie 
(FLEXALEN 600) eller med PE -endehætter (FLEXALEN 
PU).Rør, fittings og tilbehør skal holdes mindst en meter 
væk fra varmekilder, varmekanoner, eksplosive materialer 
og kemikalier, der kan forårsage skade. 
Fittings og tilbehør skal opbevares i deres originale 
emballage, og de individuelle opbevaringsinstruktioner skal 
følges - f.eks. At holde dem rene og tørre. 
Især PB -el svejse fittings  skal opbevares i en - UV -
beskyttet emballage.  
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Eventuel transport af rullerne på arbejdspladsen  

  
Rør i ruller kan transporteres lodret eller vandret. Udvis 
forsigtighed for at undgå voldsomme vibrationer, når man 
kører i ujævnt terræn. For at undgå skader skal 
kontaktområder beskyttes med karton eller lignende. 

Rørene kan også transporteres i en rørtrailer, som kan 
rumme en ren hel rulle. Dette forenkler afviklingsprocessen, 
da rørene kan føres direkte ind i den forberedte grøft 

 

Forberedelse af udgravningen  
Konditioner og rør forberedelse   
 Omgivelses temperatur: +5 to +40°C 
 Synlige sten og skarpe kanter fjernes fra udgravningen. 
 Minimum jorddækning 0.5 m i områder uden trafik belastning. 
 Minimum jorddækning 0.8 m I områder med trafik belastning (SLW60 = 600 kN total load iht. DIN 1072). 
 Max. lægningsdybde: 2.6 m, Yderligere lægningsdybde kræver godkendelse af Thermaflex!  
 Fra en lægningsdybde på 1.2 m, anbefales udgravning som en V-grøft. 
 Der skal være ekstra plads for at kunne overholde installationsbetingelserne i henhold til DIN 4124 – til 

rørforbindelser i jorden speciel ved (afgreninger, stikledninger). 
 Ved udgravning af grøften skal bøjningsradius (0,4 m - 1,25 m) for det anvendte Flexalen -rør følges (se 

Tekniske datablade FLEXALEN 600 & FLEXALEN PU). 
 Sørg for, at der ikke er vand i udgravningen under lægningen af de præisolerede rør (grundvand skal fjernes 

med pumper) 

Udgravnings bredder (tabellen nedenfor forudsætter at der er en stabil jordstruktur) 

Kapperør [mm] Bredde  
et.rør  [m] 

Bredde 
to rør  [m] 

90/91 0.29 0.48 

111 0.31 0.52 

125/126 0.33 0.55 

142 0.34 0.58 

160/162 0.36 0.62 

182 0.38 0.66 

200/202 0.40 0.70 

 
Udgravningsarbejde skal udføres i overensstemmelse med de godkendte procedurer, fra lokale myndigheders regler og forskrifter. 
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01. 
Fyld den forberedte rørgrav med 10 
cm sand (i henhold til EN 13941-2) 
som strøelse, inden rørene lægges. 
 
Kornstørrelse 0-3 mm! 

02. 
Læg røret /rørene på sandbunden. 

03. 
Fyld sand mellem røret/ rørene og 
grøftens vægge indtil 10 cm 
overdækning af røret. Efter manuel 
komprimering skal der være et 
sandleje på mindst 10 cm i enhver 
retning omkring røret / rørene. 

04. 
genopfyldning med opgravet jord fra 
udgravningen kan anvendes. Dog ikke 
grovkornet grus med sten størrelser 
over 16 mm eller vejmateriale som 
ikke er egnet til genfyldningen. 

05. 
Læg advarselstape 300 mm over det 
udlagte Flexalen -rør for at forhindre 
udgravningsskader på systemet i 
fremtiden. 

06. 
Ved anvendelse af 
genopfyldningsmateriale fra 
udgravningen anbefales komprimering 
med en vibrator til Procter 90. 

07. 
Til den sidste genopfyldning anbefaler 
vi at beholde den oprindelige 
jordstratificering. Så på enge og 
marker bør det sidste lag dannes af et 
"humuslag". Det udgravede materiale 
fra de nederste lag bør aldrig bruges 
til overfladelaget. 

08. 
Vær desuden opmærksom på de 
tilsvarende nationale standarder og 
forskrifter for installation af 
fjernvarmerør. 
Bemærk, at korrekt omkringfyldning 
har stor indflydelse på varmetabet. 
Alle specifikationer skal derfor 
overholdes nøje! 

 

  
For at sikre en afstand på 100 mm mellem rør og væggen 
på udgravningen anbefaler vi ved bøjninger løsninger som 
vist på billedet. 

a) Fastgørelse med indlagte trælameller i 
kombination med en tværstang 

b) Hold afstand med stive skumblokke 
c) Hold afstand med sandsække 
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Afstand til andre ledningsføringer  

Da jordtemperaturen i nærområdet af fjernvarmerørledningen er højere end normalt, kan overførselsydelsen for 
nedgravede elektriske ledninger blive påvirket. For at undgå mulige interaktioner med andre ledningssystemer 
anbefaler Thermaflex at holde følgende minimumsafstande  
(se også VDE 0100, VDE 0101 og DVGW W400): 

 
Minimum afstande (kan variere afhængig af national standard) 

 
Krydsende 
ledninger 

Paralelle ledninger 

Type of ledning Min. afstand  [m] Min afstand [m] < 5 m 
Min. afstand [m] > 5 m 

1 kV, signal eller målekabel 0.3 0.3 0.3 

10 kV or 30 kV kabel 0.6 0.6 0.7 

Flere  30 kV kabler eller kabler over 60 kV 1.0 1.0 1.5 

Gas- og vandrør * 0.2 0.5 0.5 

*) Drikkevandsrørledninger skal beskyttes mod varmeindflydelse, når de ligger i nærheden af fjernvarmerørledninger. Hvis dette 
     ikke kan sikres af afstanden, skal drikkevandsledningerne isoleres. 
 
 

Væg- og loftsinstallation - vandret 
Ved vandrette rørføringer over jorden anbefaler vi, at alle oprullede Flexalen -rørledninger understøttes i hele 
deres længde ved fastgørelse til en vinkelstang eller en kabelbakke med stærke clips eller bånd placeret for hver 
meter.  
 

 
 

Væg- og loftsinstallation – lodret 
Ved lodrette rørføringer anbefaler vi, at røret fastgøres til væggen eller kabelbakken med kraftige rørbøjler eller 
fixeringsbeslag på kapperøret for hver meter. PB -medierøret i Flexalen rørsystemer skal forankres for hver 4. til 
5. meter (i de fleste tilfælde på hver etage, se nedenstående tegning). Egnet rørbøjle eller 
forankringsbespænding skal bruges på begge sider af en afgrening. 
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Frilagte rørføringer i terræn 
Hvis rørledningen lægges i terrænet, anbefaler vi at anbringe fastgørelses punkter, da røret vil arbejde. 

Rørforberedelse inden udrulning 
Konditioner og rør forberedelse   
 Omgivelsestemperatur: +5 to +40°C  
 Ved temperaturer under 5°C bør rullerne opvarmes for at sikre de rette betingelser for en sikker udrulning. 

Det anbefales derfor at opbevare rørene et varmt sted med temperaturer over 20 ° C i mindst otte til ti timer 
(hhv. Over 10 ° C i 24 timer) før installation. 

 Udrul hvis det er muligt rørene, 24 timer før installationen skal foregå, så de retter sig ud. 

 

Hvis der ikke er varme opbevaringsfaciliteter på stedet, kan 
rørspolerne opvarmes med varmluftspistoler  
(lufttemperatur op til 60 ° C). Rørene skal dækkes med 
isolerende telte, og varm luft skal ledes rundt om rørene og 
også ind i servicerøret for at opnå en ensartet temperatur i 
isoleringsskummet. 
Ved anvendelse af FLEXALEN PU: 
Hvis den korrekte omgivelses temperatur ikke er nået, kan 
det isolerende skum revne under afviklingsproceduren. 

 

 

Udrulning og lægning 

  
Rør rullerne holdes sammen med en række 
fastgørelsesstropper, der er placeret i mindst fire positioner 
med lige stor afstand rundt om spolens omkreds. 
 
Det er vigtigt, at stropperne skæres i den korrekte 
rækkefølge, da spolen ellers kan spole spontant af og 
forårsage alvorlige kvæstelser og skader. Start afvikling ved 
enden af røret (2) ved omhyggelig og kontrolleret fjernelse 
af fastgørelsesbåndene. 

Gå aldrig under den mindste tilladte bøjningsradius eller 
knæk aldrig røret. Bøjningsradius afhænger af ydre kappens  
diameter og medierøret (0,4 m - 1,25 m). 
Alle bøjningsradier finder du i vores tekniske datablade for 
FLEXALEN 600 & FLEXALEN PU. 



 
V1.0 - 14.05.2021 7

WWW.THERMAFLEX.COM 

Thermaflex International Holding b.v 
Veerweg 1, 5145 NS Waalwijk 

The Netherlands 

      
Udrulning af rør kan foretages manuelt ved at rulle spolen. 
Under afviklingsprocessen lægges røret enten ved siden af 
eller direkte i den forberedte grøft. Fastgørelsesstropper 
skal skæres omhyggeligt og i den korrekte rækkefølge, da 
røret er viklet op. 
 
Der skal udvises forsigtighed for at undgå at rulle rørspolen 
over skarpe genstande, der kan beskadige rørets 
udvendige kappe. Den udrullede rørlængde kan fastholdes 
ved hjælp af placerede sandsække eller andre egnede 
materialer. 

Ved afvikling af Flexalen® PU-præisolerede rør med 
kapperørdimension over 142 mm, anbefales det på det 
kraftigste at anvende en afviklingsanordning såsom 
udrulletrailere eller udrullings platforme -enheder. 
Disse værktøjer kan også være meget nyttige for andre 
dimensioner af Flexalen® -rør, hvor adgangen til 
installationsområdet er begrænset, eller der er forhindringer 
som træer, lygtepæle og andre gademøbler, som forhindrer, 
at rørspolen rulles langs grøften. 
 
Hvis du trækker røret langs renden under udrulning, skal du 
sørge for at kappe -røret ikke beskadiges af slid og 
ødelægges af skarpe genstande. Brug hvis det er muligt 
rørruller, tømmer eller sandsække for at undgå skader på 
yderkappen. 
 
Bemærk: Når røret trækkes fra udrullevognen manuelt eller 
med maskine, skal der udvises forsigtighed for at undgå at 
beskadige røret i selve trækket. 

   

 Hvis du ikke ønsker at udrulle røret manuelt ved siden af  
eller i rørgraven, skal du fjerne stopperne når du er placeret 
inde i rullen. Sørg for at der er fri plads udvendig omkring 
rullen når stoppen løsnes. Dette anbefales kun ved mindre 
ruller. 
 

Træk aldrig Flexalen rør over Jorden, brug altid ruller for at 
undgå skader. 

   

Hvis der ikke er rørruller til rådighed, skal røret bæres af 
flere personer for at transportere det til det påtænkte sted. 

Rør ruller 

 

 
 

  

 

 


