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Innovation

In de voorbije decennia heeft Nexans Euromold 
steeds geïnnoveerd door nieuwe producten te 
ontwikkelen en bestaande productontwerpen te 
verbeteren, zonder daarbij in te leveren op gebied 
van kwaliteit, installatiegemak of duurzaamheid.

50 innovatieve jaren 
die de markt hebben 
beïnvloed
In de afgelopen decennia heeft Nexans Euromold 
het volgende verwezenlijkt:

• Standardisatie van de ‘Interface’-technologie 
doorheen de jaren ’70 en ’80 (Interfaces A tot E)

• Een volledig assortiment aan koudkrimpmoffen 
(jaren ‘90)

• Een volledige gamma aan hoogspannings-
moffen en eindsluitingen voor ondergrondse 
kabels, in voorgevormde EPDM-technologie 
van 90 kV tot 500 kV.

• Introductie van Interface F, met bijhorende 
stekkers en doorvoeringen.

• Introductie van 72kV outer cone stekkers 
en doorvoeringen die het mogelijk maken 
om compactere switchgear te bouwen voor 
toepassing in off-shore windparken.

2014 
Introducing… 480TB
De 480TB is een Interface C-stekker die snel één 
van de best verkopende producten op de markt 
werd. Bekend omwille van zijn compacte ontwerp, 
installatiegemak en duurzame, voorgevormde 
EPDM, kan dit type ingezet worden tot 42 kV (Um). 
Net zoals alle andere Euromold-stekkers, wordt dit 
type 100% elektrisch getest af-fabriek. 

Er zijn eveneens ATEX- / IECEx- / DNV GL-versies 
van deze populaire Interface C-stekker beschikbaar. 

Nothing else in the world is so powerful as an idea whose 
time has come

https://youtu.be/bByXZ6wHyeY
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2018 - 200LR and 200SR 
Connecting the next generation

De 200LR en 200SR, beiden Interface A-stekkers, 
werden een instant succes! Omwille van de 
toegenomen vraag na hun introductie, werd de 
productie-capaciteit ervan gevoelig uitgebreid.

Deze behoren tot de gemakkelijkst te installeren 
stekkers die momenteel beschikbaar zijn.
Dankzij hun compactheid verloopt de 
kabelvoorbereiding bovendien sneller en hoeft 
er minder materiaal verwijderd te worden. Er is 
ook minder ruimte nodig om deze stekkers te 
installeren. Volgens het ‘one size fits all’-concept 
ontworpen, zorgen de 200LR en 200SR voor een 
vereenvoudigde product-keuze en verkleinde 
voorraad-niveau’s bij onze klanten. Met hun 
compactere verpakking wordt er nóg minder 
fysieke ruimte ingenomen tijdens stockage en 
transport.

Bovendien draagt hun ecodesign bij aan een 
verlaagde impact op het milieu, terwijl de 
elektrische & mechanische robuustheid van hun 
voorgangers behouden blijft. 

2020 - CA0 Cable Adaptor 
Verbetering van onze 
bestaande producten

In 2020 werd een nieuwe kabeladapter (ook wel 
‘veldsturingselement’ genoemd) geïntroduceerd 
met de naam CA0 (CA “zero”). Deze kabeladapter 
vervangt de twee bestaande kabeladapters, 430CA 
en 411CA, bij de Interface C-stekkers. 

Door de elasticiteit van de adapter te verbeteren, 
is er minder kracht nodig tijdens de installatie, 
waardoor deze gemakkelijker te installeren is. 
Bovendien is het geen noodzaak meer 
om een aparte veldsturingsmastiek aan te 
brengen op het halfgeleidende scherm van de 
middenspanningskabel. Naast deze technische 
verbeteringen, zorgt de CA0 ook voor een 
gereduceerde ecologische voetafdruk.
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Our latest innovations
• DRYM stekkers - Dry Mate-modules ontwikkeld 

in samenwerking met Naval Energies
• R900CP Connecting Plug: een innovatieve 

oplossing, die het vergemakkelijkt om 
stugge 72kV-zeekabels te verbinden met 
de flexibele kabels binnenin een (off-shore) 
windturbinetoren. De R900CP biedt een 
mechanisch stabiel overgangspunt, alsook 
een duidelijke elektrische & contractuele grens 
tussen twee soorten kabelwerkzaamheden.
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Nothing else in the world is so powerful as an idea whose 
time has come

For 50 years, our 
innovative approach 

is a powerful engine to 
keep us ahead 

of the game with 
a premium quality, 

easy installation and 
durability guarantee
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