
Nexans rakentaa tärkeitä EHV-yhteyksiä eurooppalaisille kantaverkkoyhtiöille

Nexans toimittaa 380 kV:n kaapelijärjestelmiä kahdelle eurooppalaiselle kantaverkkoyhtiölle, Italian Ternalle ja Saksan Amprionille

Nexans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, on saanut yhteensä yli 20 miljoonan euron sopimukset suurjännitteisten EHV-
kaapelijärjestelmien suunnittelemiseksi, valmistamiseksi ja asentamiseksi kahdelle Euroopan johtavalle kantaverkkoyhtiölle – italialaiselle
Ternalle ja saksalaiselle Amprionille.

Terna Rete Italian uusi 380 kV:n projekti parantaa kaakkois-Sisilian sähköverkon laatua, koska tämän alueen sähköntuotanto kasvaa sekä
perinteisten että uusiutuvien energialähteiden ansiosta. Nexans suunnittee, toimittaa, asentaa ja testaa kaksi EHV-maakaapelipiiriä, joilla
yhdistetään Priolon ja Melillin voimalat Syrakusan maakunnassa.

Saksalainen sähköverkkorakennuslaki (EnLAG) edistää ilmajohtojen viemistä asuinalueilla osittain maan alle, joten Amprion rakentaa uuden
380 kV:n linjan yhdistämään Weselin kaupungissa sijaitsevat sähköasemat Borkenin, Steinfurtin ja Lingenin kautta Meppenin kaupunkiin
Emslandin piirikunnassa. Nexans suunnittelee, toimittaa, asentaa ja testaa koko kaapelijärjestelmän osittaisen maakaapeloinnin ensimmäistä
pilottiosuutta varten.

"Nämä 2 tärkeää eurooppalaista projektia osoittavat jälleen kerran teknisen johtoasemamme EHV-suurjännitekaapeleissa, erityisesti osittain
maan alle rakennetuissa ratkaisuissa", sanoo varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink Nexansin suurjännite- ja vesistökaapelien
liiketoimintaryhmästä. "Tarjoamme kantaverkkoasiakkaillemme kilpailukykyisiä ja innovatiivisia ratkaisuja sekä saksalaisten ja italialaisten
palvelutoimistojemme tukea hankkeiden toteuttamiseen. Tämä keskitetyn asiantuntemuksen ja paikallisen osaamisen yhdistelmä on
menestyksemme avaintekijä."

Kaapelit valmistetaan Nexansin suurjännitetehtaassa Belgian Charleroissa, kun taas lisävarusteet tehdään Sveitsin Cossonayssa.
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Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman
kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans
suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen,
ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. 
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista
strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän
ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2012 myynti 7,2 miljardia
euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com


