
Nexans har underskrevet en kontrakt med Subsea 7 på fremstilling af verdens dybest liggende system til direkte
elvarme

Udviklingen af Lianzi omfatter verdens dybest liggende installation af direkte elvarmesystemer (DEH) til produktionspipelines under vandet.
Den Nexans-udviklede og felttede DEH-løsning er en miljøvenlig og omkostningseffektiv garanti for produktionsløsningen er en miljøvenlig og
omkostningseffektiv garanti for produktionspipelines under vandet. Kontrakten har en værdi af ca. 25 millioner euro.

Nexans, en af verdensførende ekspert inden for kabelindustrien, har vundet en kontrakt på en værdi af 25 mio. euro til Subsea 7, en global
leder inden for undervandsteknik, konstruktion og tjenester i offshoreindustrien. Kontrakten gælder fremstilling af direkte elvarmesystemer
(DEH) for undervandspipelines fra oliefeltet Lianzi, som ligger i den fælles offshorezone mellem Republikken Congo og Republikken Angola.
Lianzi-feltet varetages af Chevron Overseas (Congo) Limited.

Lianzi-feltet er knyttet til platformen Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) i Angola-blok 14. Med en vanddybde på mellem 390 og 1070
meter bliver dette et af verdens dybest forlagte DEH-system.

Kontrakten med Subsea 7 er på levering af et komplet DEH-system, inklusive stigekabel, armeret fremføringskabel, et 43 km langt piggyback-
kabel og alt nødvendigt tilbehør til tilkobling til den pipeline, som skal forbinde Lianzi-projektets undervandsanlæg med BBLT-platformen.
Piggyback-kablet skal være forsynet med Nexans’ gennemprøve, integrerede beskyttelsessystem IPS.

Direkte elvarme (DEH) er en teknik, som er udviklet for at sikre flowet gennem pipelinen fra kilden til platformen. Vekselstrøm fra DEH-kablet
går gennem stålet i røret, som varmes op, på grund af sin egen elektriske modstand. Ved at kontrollere strømmen kan vi holde temperaturen
på rørets inderside over den kritiske temperatur for dannelse af voks og hydrater. Med DEH-systemet overflødiggøres kemikalieinjicering,
tryksænkning eller andre flowsikringsmetoder, som påvirker miljøet eller driften på en negativ måde. Med DEH kan pipelinen anvendes på en
omkostningseffektiv og miljømæssig sikker måde.

"Dette seneste projekt med Subsea 7 er yderligere en bekræftelse på Nexans’ position som den leverandør, der bliver valgt først til udvikling
og implementering af DEH-systemet," siger Eldar Ystad, salgschef for DEH-systemer hos Nexans. "I de seneste 15 til 20 år har Nexans leveret
19 af 20 pipelines med DEH-systemer."

Kablerne til DEH-systemet på Lianzi bliver fremstillet på vores fabrik i Halden i Norge og skal være klar til levering i løbet af sommeren 2014.

Resultatet af dette bliver problemfri og pålidelig transport af kulbrinte.
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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 25.000 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


