P-Laser
Højtydende og bæredygtigt MV kabel til elforsyning

P-Laser kabelteknologi
P-laser er det første bæredygtige mellemspændingskabel til elforsyning.
P-Laser er fremstillet med 100% miljøvenlig termoplastisk isolationsmateriale
(HPTE) hvoraf halvdelen, det vil sige 500 kg højkvalitets plast, kan genanvendes
for hver kilometer kabel.
Til produktion benyttes en innovative fremstillingsproces uden afgasning af
kablet, hvilket reducerer CO2 udledningen med godt 1 ton per kilometer.
Uden afgasning bliver produktionsprocessen ligeledes mere effektiv og
fuldstændig integreret, med mulighed for uafbrudt produktion, hvilket
strømliner forsyningskæden betydeligt.
P-Laser sikrer en overlegen og pålidelig ydeevne i forhold til eksisterende XLPE
kabler samtidig med, at det optimerer produktions- og logstikprocessen samt
tillader elforsyningen at agere mere bæredygtigt.

P-Laser er en fordel på tre punkter
Tåler 20% højere driftstemperatur
P-Laser kabel kan tåle temperaturer på helt op til 130°C i
tilfældet af nødsituationer eller ved overbelastning af
elnettet. Dette sikrer en større netværkskapacitet samtidig
med at netværkspålidelighed ikke kompromitteres.
Hurtigere kabelproduktion og levering
Produktionsprocessen for P-Laser er mere effektiv og
pålidelig, da den ikke inkluderer afgasning. Uden afgasningsprocessen og takket være muligheden for uafbrudt
produktion, leveres kablerne hurtigere i henhold til ønskede
specifikationer og fuldt kompatibel med eksisterende
netværk.

CO2 emission reduceret med 80%
Med P-Laser, er elforsyningen bedre i stand til at opfylde
dets miljømæssige ansvar og mindske dets indvirkning på
kloden. Det er, fordi P-Laser benytter:
• 100% miljøvenlig termoplastisk materiale, der er 50%
genanvendelige.
• Nul-gas-teknologi, hvilket betyder øget energieffektivitet og reduceret drivhusgas emission.
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