Persbericht

Grootste zonnepark van Europa wordt aangesloten met
fotovoltaïsche kabels van Nexans
Nexans heeft een contract getekend met Eiffage Energie, namens Clemessy, voor de levering van
speciale fotovoltaïsche en stroomkabels voor het zonnepark van Cestas in Zuidwest-Frankrijk.
Brussel, 2 juli 2015 – Het grootste zonnepark van Europa wordt aangesloten met Energyflex
fotovoltaïsche kabels van Nexans. Het contract met Eiffage Energie voorziet in de levering van
90% van de kabels bestemd voor het zonnepark van Cestas in het zuidwesten van Frankrijk. In
het kader van dat contract produceert en levert Nexans ongeveer 5.000 km midden- en
laagspannings-, fotovoltaïsche (PV) en datacommunicatiekabels (glasvezel).
Het zonnepark, gelegen in de Gironde, zal jaarlijks meer dan 350 GWh produceren met een
piekvermogen van 300 MW. Eiffage Energie opereert namens Clemessy, dat een consortium
leidt van meerdere investeerders, waaronder Neoen, opgericht voor de bouw, de exploitatie en
het onderhoud van het park.
Ongeveer één miljoen zonnepanelen zullen een terrein van 250 hectare bestrijken, verdeeld
over 25 zonne-energiecentrales. Het park wordt op het elektriciteitsnet aangesloten in oktober
2015.
De Energyflex-kabels van Nexans garanderen duurzame en efficiënte verbindingen tussen de
PV-panelen en de omvormers, die zonne-energie omzetten in bruikbare wisselstroom. Nexans
ontwikkelde dit productgamma om te voldoen aan de groeiende vraag naar betrouwbare en
efficiënte kabels op de gespecialiseerde fotovoltaïsche markt.
Fernando Dos Santos, hoofd van de fotovoltaïsche projecten bij Eiffage Energie, vertelt: “Eiffage
Energie heeft Nexans voor dit project gekozen omwille van zijn complete gamma van laag- en
middenspannings- en fotovoltaïsche kabels. Een andere doorslaggevende factor was het feit dat
Nexans geavanceerde logistieke oplossingen aanbiedt en direct op de site levert.”
De kabels worden geproduceerd in de Franse fabrieken Bourg-en-Bresse, Jeumont en
Andrézieux. De installatie zou afgerond moeten zijn tegen de zomer 2015.
Over Nexans:
Nexans brengt energie tot leven door middel van een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen die voor
klanten wereldwijd betere prestaties leveren. De Nexans teams zetten zich in voor een partnerschap aanpak
die klanten in vier belangrijke gebieden ondersteunt: energietransmissie en distributie (onderzee en op het
land), energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht,
zee) en gebouwen (commerciële en residentiële gebouwen en data centers).
De strategie van Nexans is gebaseerd op de voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten,
de ontwikkeling van medewerkers, klantentraining en de invoering van veilige en milieuvriendelijke industriële
processen. In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een stichting oprichtte om duurzame
initiatieven te introduceren die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd, biedt Nexans werk aan
bijna 26.000 mensen en realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A. Voor meer informatie: www.nexans.be
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