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Nowy sposób
prowadzenia
linii napowietrznych
Gotowi na ka¿de wyzwanie
Systemy dystrybucji na ca³ym œwiecie
napotykaj¹ na 3 krytyczne zagro¿enia:
przestarza³e myœlenie,istniej¹c¹
infrastrukturê i nasilaj¹c¹ siê aktywnoœæ
burzow¹. Hendrix ³¹cz¹c now¹ generacjê
produktów o wysokiej wydajnoœci
z szybk¹ reakcj¹ i zaawansowan¹
in¿ynieri¹, mo¿e sprostaæ pojawiaj¹cym
siê wyzwaniom.
Sprawdzone rozwi¹zanie dla niepewnych sieciprzy najni¿szym ca³kowitym koszcie systemu
kabli.
Przy najni¿szym ca³kowitym koszcie systemu kabli
napowietrznych (ACS) Hendrix oferuje kompletne
rozwi¹zanie odporne na wichury, które przynosi
natychmiastowe korzyœci poprzez: zmniejszenie iloœci
przestojów, ma³y wp³yw na œrodowisko, niskie koszty
eksploatacji, ni¿sze koszty pracy oraz ekonomiczne
wykorzystanie zasobów wewnêtrznych w celu
osi¹gniêcia najni¿szego kosztu ca³kowitego.
Wsparcie i in¿ynieria, która skraca
czas projektowania.
Hendrix ACS anga¿uje potencja³ w tym obszarze, aby
zwiêkszyæ szybkoœæ projektowania. Mamy technologiê
do pozyskiwania i analizowania wszystkich danych
zwi¹zanych z problemem, aby bezzw³ocznie
sprecyzowaæ rozwi¹zanie. Nastêpnie rozpisujemy
ludzi, materia³y i sprzêt, aby dostarczyæ precyzyjne,
bezproblemowe rozwi¹zanie.
Hendrix. Eksperci w rozwi¹zaniach
odpornych na wichury.
Zawsze, gdy masz do czynienia z wyzwaniami
w zakresie wydajnoœci systemu dystrybucyjnego,
rozpocznij rozmowê z Hendrixem. Podzielimy siê
nasz¹ wiedz¹ i dostarczymy odpowiedzi, których
potrzebujesz, a tak¿e zmaksymalizujemy wydajnoœæ
systemu przy najni¿szym mo¿liwym ca³kowitym
koszcie.

Hendrix: in¿ynieria i wiedza.
Szeœæ dekad umiejêtnego rozwi¹zywania problemów
i innowacji jest wykorzystywane za ka¿dym razem,
gdy do nas zadzwonisz. Hendrix ma tak ogromn¹
pulê doœwiadczeñ, ¿e w naszej historii jest tylko kilka
wyzwañ, dla których nie znaleŸliœmy rozwi¹zania.

Hendrix us³ugi.
Oferujemy szybko reaguj¹c¹ in¿ynieriê i instalacjê,
prawdziw¹ wspó³pracê z klientem, pe³n¹ integracjê
z partnerem poprzez aplikacje ACS, które
poprawiaj¹ Twoje po³¹czenie z Hendrix niezale¿nie
od tego gdzie siê znajdujesz. Pocz¹wszy od projektu,
przez instalacjê, a¿ po plan konserwacji systemu,
Hendrix rozwi¹zuje problemy proponuj¹c w³aœciwe
rozwi¹zanie

Hendrix produkty.
Kable Hendrix s¹ najbardziej niezawodne w tej
dziedzinie. Nic ich nie prze¿yje i nie przewy¿sza ich
parametórw. Nasze komponenty ACS obejmuj¹
szerok¹ gamê produktów. System odstêpników
Hendrix oraz ca³y osprzêt i akcesoria s¹ mocniejsze
i ³atwiejsze w monta¿u ni¿ tradycyjne systemy.

Sprostanie najciê¿szym wyzwaniom zwi¹zanym z dystrybucj¹ energii elektrycznej
Co Hendrix ACS mo¿e zaoferowaæ dla najbardziej wymagaj¹cych linii napowietrznych w terenie.

Wyprowadzenia ze stacji

Do budowy/modernizacji

D³ugie przês³a

Mocno zalesione tereny/
obszary chronione

Mniej terenu/prawo drogi

Mniejsza iloœæ pozwoleñ

Praca na ka¿dym poziomie
Hendrix oferuje kompletne rozwi¹zanie lub spersonalizowany zestaw produktów i us³ug, które rozwi¹zuj¹
problem, z jakim spotyka siê klient. Oto przegl¹d tych rozwi¹zañ:

Projekt systemu
Zarz¹dzanie projektem
Planowanie materia³owe, zamówienia i dostawa
Instalacja
Konserwacja

Centrum Rozwi¹zañ ACS
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Hendrix: Pozwól nam siê tym zaj¹æ

