Ne conectăm cu natura
Demersurile pentru a reduce poluarea aerului nu au fost
niciodată atât de vizibile și de transparente ca acum.

Noi suntem parte
a soluției.

Ne conectăm cu natura
Majoritatea cablurilor pot arăta la fel, dar există mici detalii care fac diferenţa. În ziua de astăzi, când
încălzirea globală este printre cele mai mari provocări cu care se confruntă planeta, reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră (GES) este esenţială. Și cablul nostru mediu de tensiune ARE4H5EX 3X (1x185)
mm2 12/20 kV CPR Fca pentru aplicaţii exterioare este pregătit pentru a face faţă acestei misiuni grele.
Pentru a ţine pasul cu mediul înconjurător, cablul nostru prietenos cu mediul este acum certificat Product
Carbon Footprint (PCF) respectând cerinţele standardului ISO 14067:2018.

ARE4H5EX 3x (1x185) mm2 12/20 kV CPR Fca
Aplicații
Potrivit pentru transportul și distribuţia energiei electrice în aplicaţii exterioare uscate sau umede,
îngropat direct sau în conducte subterane sau pentru
aplicaţii eoliene, cablul este rezistent la șocuri mecanice mecanice moderate datorită ecranului cu bandă
din aluminiu. Este conceput pentru a înlocui cablurile
grele și rigide armate cu metal, în locuri unde este
necesara protecţia împotriva șocurilor.

CO2

OBIECTIVUL NOSTRU

Ne concentrăm pe o activitate
durabilă și sustenebilă
Reducem emisiile de gaze de seră

Avantajele clienților

Creștem numărul de produse cu

Cu produse certificate Amprenta de Carbon în portofoliul nostru, ne angajăm să dezvoltăm și să îmbunatăţim în mod constant activitaţile noastre de
protecţie și sustenabilitatea a mediului. Fiind liderul
mondial în producţia de cabluri care luptă împotriva
reducerii emisiilor de carbon și urmărește creșterea
numărului de produse cu amprenta de carbon din
portofoliu, alegerea cablurilor noastre este acum
mai durabilă. În ceea ce privește experienţa dvs.,
totul va ramâne la fel - costurile produselor nu vor fi
afectate de eforturile noastre de reducere a emisiilor
de carbon și nici performanţele acestora. În plus, vă
vom sfatui și vă vom susţine cu privire la utilizarea
ecologică și reciclarea /eliminarea produselor
noastre.

certificate Amprenta de Carbon
Creștem gradul de conștientizare a
efectelor gazelor de seră și
contribuim la dezvoltarea de energii
și soluţii ecologice

Primiţi mai mult decât vă așteptaţi!

ARE4H5EX 3x (1x185) mm2 12/20 kV CPR Fca

www.prysmiangroup.ro

Linking the future

mian Group: orice modificare sau alterare ulterioară a produsului poate da rezultate diferite. Informaţiile conţinute în acest document nu trebuie copiate, reeditate sau reproduse sub
nicio formă, nici integral, nici parţial, fără acordul scris al Prysmian Group. Informaţiile sunt considerate corecte în momentul emiterii. Prysmian Group își rezervă dreptul de a modifica
această specificaţie fără o notificare prealabilă. Această specificaţie nu este valabilă din punct de vedere contractual decât dacă este autorizată în mod specific de Prysmian Group.
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