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PRYSMIAN FINALIZEAZĂ CU SUCCES PROIECTUL DOLWIN3 PENTRU PARCURI EOLIENE OFFSHORE ÎN GERMANIA 
 

CONTRACTUL A FOST IMPLEMENTAT DE ALSTOM GRID ÎN NUMELE OPERATORULUI DE REȚEA OLANDEZO-GERMAN 

TENNET 

 
PRYSMIAN GROUP A PROIECTAT, FURNIZAT ȘI INSTALAT SISTEMELE DE CABLURI 

 
 

Milano, 13 Noiembrie 2019 - Prysmian Group, lider mondial în industria sistemelor de cabluri de energie și 
telecomunicații, anunță punerea în funcțiune cu succes a proiectului DolWin3 de conectare a rețelelor offshore de 
înaltă tensiune (HVDC) în largul coastei germane din Marea Nordului.  
 
Prysmian a câștigat acest proiect în 2013, printr-un contract atribuit celor de la Alstom Grid (actualul GE Grid GmbH) 
în numele operatorului de rețea olandezo-german TenneT. 
 
DolWin3, a treia rețea offshore din clusterul „DolWin”, leagă platforma de conversie offshore DolWin Gamma, situată 
la aproximativ 85 km offshore în Marea Nordului, cu continentul german cu scopul de a transmite energie curată și 
regenerabilă în rețeaua națională. În calitate de furnizor de servicii unice, Prysmian a fost responsabil pentru 
furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a rețelei de înaltă tensiune (HVDC) ± 320 kV, de realizarea conexiunilor 
de cablu submarin și terestre cu o putere de 900 MW și a conexiunilor asociate sistemului de cabluri cu fibră optică, 
care acoperă un traseu terestru de 78 km și un traseu submarin de 83 km. 
 
Cablurile au fost produse la centrele de excelență tehnologică și de fabricație ale grupului Prysmian din Arco Felice 
(Italia), Pikkala (Finlanda) și Delft (Olanda). 
 
"Suntem foarte mândri că am contribuit la dezvoltarea unui proiect de energie regenerabilă atât de important care 
demonstrează capacitatea noastră de a furniza soluții de cablu submarine adaptate pentru a sprijini creșterea 
energiei curate în Europa de Nord", a declarat Hakan Ozmen, Proiecte EVP, Prysmian Group. 
 
Finalizarea și predarea acestui proiect important confirmă în continuare relația de succes a Grupului cu TenneT, care 
în ultimii ani a acordat grupului Prysmian un total de șapte proiecte HVDC, inclusiv BorWin2 și BorWin3, Helwin1 și 
HelWin2, SylWin1 și cel mai recent dintre ele DolWin5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prysmian Group 

Grupul Prysmian este lider mondial în industria sistemelor de cabluri în domeniul energiei și telecomunicațiilor. Cu aproape 140 de 
ani de experiență, vânzări de depășesc 11 miliarde de euro, aproximativ 30.000 de angajați în peste 50 de țări și 112 fabrici, 

Grupul este puternic poziționat pe piețele de înaltă tehnologie și oferă cea mai largă gamă de produse, servicii, tehnologii și know-
how. Acesta operează în afacerile de cabluri subterane și submarine și sisteme de transmisie și distribuție a energiei electrice, de 

cabluri speciale pentru aplicații în multe industrii și cabluri de medie și joasă tensiune pentru sectoarele de construcții ș i 
infrastructură. Pentru industria telecomunicațiilor, Grupul produce cabluri și accesorii pentru transmisie de voce, video și date, 

oferind o gamă largă de fibre și cabluri optice și de cupru și sisteme de conectivitate. Prysmian este o companie publică listată pe 
Bursa italiană la indicele FTSE MIB. 
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