Driftsikre masteindsatse
minimerer risikoen for
fejlmontage
Der kan spares meget på udgifterne til belysning af
offentlige veje og stier. Wexøe har leveret et stort antal
masteindsatse til DONG Energys belysningsentrepriser i
forbindelse med nyanlæg og kabellægning af
luftledninger.
I disse år oplever LED belysning en rivende
udvikling, og det betyder, at kommuner
og stat kan reducere både udgifter og
miljøbelastning ved at opgradere gadeog vejbelysningen til nye, mere effektive
løsninger. For at omstille til det lavere
energiforbrug, kræver det tilsvarende
moderne masteindsatse. Wexøe har
således igennem de senere år leveret et
stort antal masteindsatse til DONG Energy,
der bl.a. står for dele af vejbelysningen i
Storkøbenhavn.

Herefter gik Wexøe i gang med at tilpasse
eksisterende produkter, så masteindsatsene
kunne leve 100 % op til DONGs kravspecifikationer.
- Resultatet blev, at vi udviklede en driftssikker masteindsats. Produktet var så let
at gå til, at det kunne monteres uden
misforståelser for underentreprenører. Og
det er vi selvfølgelig stolte af, for vi taler
altid for, at man skal kigge på de samlede omkostninger, forklarer Henning
Kræmmer, produktchef hos Wexøe.

Da DONG Energy udbød opgaven med at
levere masteindsatsene, blev materialet
læst grundigt igennem, for krav og ønsker.

Han fremhæver endvidere at masteindsatsene både er vedligeholdelsesfrie og
har en lang levetid.

KORT OM LEVERANCEN
TIL DONG ENERGY
Wexøe har leveret et stort antal:
• Eleq masteindsats DONG 		
type LS84 1 sikring 6Amp for 		
Ø84mm mast
• Eleq masteindsats DONG
type LS74 1 sikring 6A for
Ø74mm mast

Det er kort sagt et stabilt og drifts-sikkert
produkt bl.a. grundet den specielle type
tilslutningsteknik:
Klemmer, sikringer og fasevalgsskrue
er internt forbundet med skinner, hvilket
sikrer at tilslutning af forsynings- og
armaturkabler foregår ganske simpelt og
problemfrit.
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Løsning og tæt samarbejde
sparer omkostninger
Interview af Claus Friis Lundegaard
DONG Energy
Den samlede leverance af maste- indsatsene
fra Wexøe har givet DONG Energy flere
gode muligheder for at minimere omkostningerne. Selve masteindsatsene er forberedt til den nye type energibesparende LED
belysning, de har lang levetid, høj driftssikkerhed, ingen vedligeholdelse, enkel
og hurtig montage og et klart og tydeligt
fasevalg.
Processen har været professionel, effektiv og
leverancerne har fra begyndelsen forløbet
problemfrit, hvilket også har været med til at
holde udgifter og montagetimer nede.

De gode erfaringer kommer naturligvis
også andre kunder til gode.
– De kunder vi har, der har fokus på
det lange vedligehold, sikkerhed, driftssikkerhed, er på den sikre side, når de
vælger de her masteindsatse, forsikrer
Henning Kræmmer.

styrke, kombineret med eget lager, giver
mulighed for dag til dag leverance samt et
sikkert blik for mulige opgraderinger og
løbende forbedringer og gør, at Wexøes
samlede pakke gav DONG Energy gode
betingelser og muligheder for at reducere
omkostninger.

Begge Eleq masteindsatse er i udgangspunktet standardprodukter, som er
tilpasset DONG Energys kravspecifikationer.
Wexøe udfører den form for kundespecifikke tilpasninger til alle behov. Denne

Vi er Wexøe Power
Wexøe Power er det tidligere Skaarup
Imcase og den stærkeste danske partner,
når det gælder stærkstrømsløsninger.
I tæt partnerskab med vores kunder
udvikler og leverer vi driftssikre løsninger
til bane- og elforsyningsbranchen samt
dele af industrien.
I over 60 år har vi skabt fremtidens
løsninger og resultater til vores kunder
på baner, i elforsyningen og i den
tungere industri. Det har vi gjort gennem
mod, indsigt og dedikation. Mod til at
se muligheder og tage ansvar for den
danske infrastruktur og industri, indsigt
til at arbejde agilt med kunderne og i

markedet samt dedikation til at skabe
resultater gennem løsninger.til de nyeste
innovative løsninger gennem vores
omfattende netværk af store udbydere
og smalle specialister.

KONTAKT
Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse
Tlf.: +45 4485 0485
E-mail: power@wexoe.dk
www.wexoe.dk/power

WEXØE A7S UDVIKLER OG LEVERER SPECIALLØSNINGER MED STÆRKE BRANDS OG RÅDGIVER PÅ TVÆRS AF VORES NETVÆRK AF PARTNERE.
GENNEM DIVISIONERNE WEXØE INSTALLATION, WEXØE INDUSTRY, WEXØE POWER OG WEXØE SOLUTIONS SKABER VI LØSNINGER MED FOKUS
PÅ TCO INDEN FOR ELEKTRISKE INSTALLATIONER, AUTOMATISERING, STÆRKSTRØM OG DATAINSTALLATIONER.
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