PRESSEMELDING
Nexans knytter sammen Brasil og Kamerun i sitt første interkontinentale
fiberoptikkprosjekt (SAIL) noensinne
•
•

Nexans har nådd en viktig milepæl med den vellykkede fullførelsen av en 6000 km forbindelse
over Sør-Atlanteren basert på sine andre generasjons forsterkede fiberoptiske sjøkabler.
Den nye forbindelsen vil bidra til å dekke den stadig større etterspørselen etter
høyhastighetsbredbånd i Afrika og Amerika.

Paris La Défense, 17. september 2018 – Latens, den ørlille tidsforsinkelse når en datastrøm må reise
tusenvis av kilometer mellom datamaskiner på forskjellige kontinenter, anses som den digitale
økonomiens fiende. Selv en forsinkelse på bare noen millisekunder kan utgjøre forskjellen mellom
fortjeneste og tap for virksomheter som håndterer finansielle transaksjoner. For å forsyne Afrika og SørAmerika med en raskere og mer stabil Internett-forbindelse har Nexans produsert og med hell testet
6000 km med fiberoptiske sjøkabler for prosjektet South Atlantic Inter Link (SAIL) som knytter sammen
Kamerun og Brasil.
Tilrettelegging for digital økonomi i Afrika og Sør-Amerika
Latens har vært en kilde til stor frustrasjon for IT-bedrifter i Afrika siden kommunikasjonen deres med
Amerika var nødt til å ta den lange veien via Vest-Europa. Målet med SAIL-prosjektet er å endre dette
ved å utvikle en ny direkte forbindelse med liten tidsforsinkelse over Sør-Atlanteren.
Som fase II i utviklingen av Kameruns National Broadband Network («NBNII») vil SAIL-prosjektet knytte
sammen Kamerun og Brasil. Nexans har spilt en kritisk rolle i prosjektet med å produsere de fiberoptiske
kablene til den 6000 km lange forbindelsen på sin andre generasjons forsterkerfrie teknologi.
Forbindelsen omfatter fire fiberpar, og hvert har en båndbredde på 100 Gb/s.
Tidligere i år var kunderepresentanter fra Huawei Marine Network og sluttkunden Camtel og China
Unicom til stede da den endelige systemaksepttesten (SAT) for fase 2 med hell ble gjennomført ved
Nexans’ anlegg i Rognan.
– Vi er svært tilfreds med Nexans’ arbeid med SAIL-kabelproduksjonen, og ikke minst integreringen, og
gleder oss til å samarbeide med Nexans fremover, sier Kevin Zhang, prosjektdirektør, Huawei
Marine Network.
– Produksjonen av Nexans’ første transatlantiske kabel er en vesentlig milepæl i vårt kontinuerlige
utviklingsprogram der målet er å skape merverdi for kundene våre, med hjelp fra et kyndig og erfarent
team og opprettelse av et effektivt samarbeid, sier Krister Granlie, Executive Vice President,
Submarine Telecom and Special Cables, Nexans. sier: – Vi har samarbeidet tett med Huawei Marine
Networks om å integrere de optiske forsterkerne med kablene. Ved å levere dette prosjektet innenfor
tidsfristen og i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder har vi styrket vår posisjon på markedet for
forsterkede kabelsystemer.
SAIL-prosjektet bygger på Nexans’ samarbeid med Huawei Marine Networks i forbindelse med Fase I,
Nigeria–Kamerun-kabelsystemet, som ble levert til Camtel og China Unicom i 2015. Den vellykkede
leveringen av Nexans’ første transatlantiske kabel markerer høydepunktet i et tiår med tett samarbeid
mellom Huawei Marine Networks og Nexans.
De fiberoptiske sjøkablene ble produsert og testet av Nexans Norway ved selskapets anlegg i Rognan.
Den fiberoptiske sjøkabelforbindelsen mellom Brasil og Kamerun blir operasjonell i slutten av tredje
kvartal 2018.

