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En velkendt partner i fortsat udvikling 
 
STAR PIPE Nordic er stiftet af to ”grand old men” i
fjernvarmebranchen – med den knowhow, de kompetencer og
mange års erfaring, de har taget med sig og videreudviklet
efter mere end 25 år i ”det gamle” STAR PIPE.

  
Deler stand med Set Pipes i Aalborg
Sammen med islandske Set Pipes markedsfører STAR PIPE
Nordic et komplet produktsortiment af faste rørsystemer til
fjernvarme. Samarbejdet med Set Pipes kom i stand i 2017.

  
”Vi udstiller rørsystemer fra både Set Pipes og
Energioptimering 3E i Aalborg. Så kig endelig forbi på vores
stand til en god fagsnak, ” opfordrer Jens Jespersen.

  
3E flexrør fra STAR PIPE Nordic 
Spørger man montagefolk, vil de sige, at 3E flexrør fra STAR
PIPE Nordic er de nemmeste i verden at arbejde med, fordi de virkelig ER fleksible. STAR
PIPE Nordic er også rigtigt godt med, når det gælder rørenes isoleringsevne. Det viser tal fra
Teknologisk Institut.

  
Spørger man salgschef Jens Jespersen, så har han store forventninger til virksomhedens
komplette program inden for dobbeltrør, hvor fremløbet er en dimension mindre end
returløbet. ”Rørenes særlige design sikrer både en højere fremløbstemperatur og et mindre
varmetab – både på hovedledninger og stikledninger ude på nettet,” siger han.

  
Skærbæk Fjernvarme syd for Ribe har ca. 1.400 tilslutninger, og rørsystemet renoveres
løbende. I 2018 er man primært i gang med en renovering af stikledninger i dimensionerne
Ø 16-20 og Ø 20-25 med en kappedimension på Ø 160. De er utrolig nemme at arbejde
med, bl.a. pga. det korrugerede kapperørs profil. Der er tale om dobbeltrør fra STAR PIPE
Nordic (differentieret frem- og returløbsdimension) både som hoved- og stikledninger.

  
Om valget af rørleverandør oplyser driftsleder Otto Larsen: ”Med dobbeltrør kan vi pumpe
50% mindre varmt vand ud, og det tager kun den halve tid, før forbrugerne har glæde af
det. Vi søger altid de bedste løsninger – for at optimere driften og mindske varmetabet i
nettet. Det er nok specielt os mindre værker, der har problemer med varmetab på lange
stikledninger. Men jeg er ret sikker på, at vores investering hjælper os i den rigtige retning.”

  
Teknisk rådgivning
STAR PIPE Nordic yder en komplet teknisk rådgivning og service, f.eks. omkring rørstatik,
varmetabsberegninger ved forskellig isolationstykkelse og dimensionsberegninger på
medierør – både faste og flexrør, CAD tegninger, alarmsystemer  m.m. Virksomheden
forestår endvidere kurser og deltager aktivt i udviklingen af nye rørsystemer, der sikrer
effektivisering af energiforbruget. 
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