
Nexans leverer vigtigt EHV-kraftlink til Coca Codo Sinclairs vandkraftprojekt i Ecuador 

Nexans PEX-kabler til højspænding skal forbinde det største energiprojekt i Ecuadors historie med det lokale kraftnet.

Nexans, en af verdens førende kabelproducenter, har underskrevet en kontrakt med kinesiske Sinohydro Corporation på levering af et vigtigt
EHV kraftlederkabel (Extra High Voltage) til Coca Codo Sinclairs vandkraftværk i Ecuador, som er under opførelse i Amazonas, og som får en
årlig kapacitet på 1500 MW.

Nexans skal levere et 7 km langt, teknisk avanceret PEX-isoleret kabel for 500 kV med en kobberleder, hvis areal er 1600 mm2, samt tilbehør.
Kablet skal anvendes til overføring af el fra den nye dam i Coca-floden til den lokale transformatorstation for distribution videre til Ecuadors
kraftnet.

Kablet bliver fremstillet i 2013 og bliver leveret i 2014.

Nexans har for nylig opkøbt en kabelfabrik, Yanggu New Rihui, af Shandong Yanggu Cables Group. Opkøbet styrker koncernens position i
Kina, som nu kan forsyne det kinesiske marked og dets kunder med lav-, mellem- og højspændingskabler.

– Kontrakten med det statsejede kinesiske selskab, Sinohydro, er vigtig for Nexans, fordi den giver os en glimrende reference i EHV-sektoren,
siger Hervé Ros, chef for forretningsområdet Land High Voltage i Nexans i Kina. Vores innovative og heldækkende EHV-kabelløsninger,
ligesom det høje kompetenceniveau i Nexans’ højspændingsafdeling, bidrog til at vi kunne hente denne kontrakt hjem. Codo Sinclair-projektet
er beliggende i Napo-provinsen i Ecuador. Kraftværket får otte turbiner med en samlet installeret kapacitet på 1500 MW. Den årlige
elproduktion på 8,8 milliarder kWh modsvarer en tredjedel af landets kraftbehov.
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Om Nexans
Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og
kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans
henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas,
kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering.
Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation
inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med
begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer.
Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 24.500 medarbejdere og havde i
2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com


