
Nexans kabler skal forstærke Beijings højspændingsnet

Nexans’ nøglefærdige PEX-kabelløsning, installeret i en tunnel under Beijing, bliver en støtte i den fremtidige udvikling og udbygning af den
kinesiske hovedstads transmissionsnet. Kontrakt på 11 millioner euro

Nexans, en af verdens førende kabelproducenter, har underskrevet en kontrakt på 11 millioner euro med State Grid Corporation of China
(SGCC) på levering af et højspændingssystem, som skal hjælpe Beijing Beijing Electric Power Corporation med at skabe forudsætninger for
fremtidig udvikling og udbygning af kraftoverføringskabler i Kinas hovedstad.

Det nye kraftlink i Haidian-distriktet, som også kaldes Pilotprojektet, bliver Beijings første installation af 500 kV-kabler med avanceret PEX-
isolering (tværbundet polyeten). Nexans skal udvikle, producere og installeret en 7 km lang kreds, som skal trækkes i en underjordisk tunnel
samt levere alt  højspændingstilbehør, som kabelforbindelsesled og termineringer.

Det enkeltledede PEX-kabel får Nexans’ hidtil største kobberlederareal på 2.500 mm2. Installationen omfatter i alt 21 km kabel i tre længder på
hver 7 kilometer, en for hver fase i det trefasede elnet.

Beijing-projektet forventes at være færdigt i slutningen af 2014.

Nexans opkøbte for nylig 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.

– Vores succes med en lignende levering af et 500 kV-kabel til et projekt i Shanghai var et væsentlig bidrog til, at vi kunne underskrive denne
prestigefyldte højspændingskontrakt i Beijing, siger Philippe Gastineau, chef for Nexans’ Land High Voltage Business. 
– Det er tydeligt, at Nexans har gjort et godt indtryk på det kinesiske kraftnetmarked, da vi på en effektiv måde har haft succes med at
kombinere lokal salg, service og produktionskapacitet med teknisk opbakning og ekspertise fra den globale Nexans-organisation.
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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


