Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens
vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga
företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket. Genom bolagets förvärv av Sensus i oktober 2016
utökade Xylem sin produktportfölj med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-,
gas, och elindustrin. Vi har starka långvariga relationer med kunder som känner oss genom vår starka kombination av ledande
varumärken och applikationsexpertis med en kraftig inriktning på att utveckla mångsidiga, hållbara lösningar.

Xylem i korthet

EUROPA
Xylems pumpar i Europas största
reningsverk för avloppsvatten
Europas största reningsverk behandlar cirka 1,5 miljoner kubikmeter
avloppsvatten i Parisområdet varje
dag. Inom ramen för reningsverkets
modernisering, valde Paris kommunala
myndigheter Xylem som leverantör av mer
än 90 pumpar från Flygt, tack vare Xylems
expertis och energieffektiva teknik.

NORDAMERIKA
Nashvilles kommunala
vattenservice (MWS)
effektiviserar sin verksamhet
Tack vare Sensus gör MWS nu
mätaravläsningar på distans, vilket sparar
dem 181 000 USD per månad. Med mer
information om vattenkonsumtionen kan
vattenverket identifiera läckor och andra
problem innan de uppträder på kunderna
räkningar. Dessutom slipper deras
tekniker besvären med att manuellt
läsa av mätare ute på fältet.

LATINAMERIKA
Torkan över för en stad
i Honduras
I Honduras hjälpte Xylem till,
genom ett ingenjörstekniskt
mästerverk drivet av pumpar från
Goulds Water Technology, att leda
värdefulla vattenresurser nästan 1
mil upp i bergen till en stad hårt
drabbad av torka.
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XYLEMS PRODUKTER SÄLJS I ÖVER

150 LÄNDER

3,7
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*Med undantag av nygjorda
förvärv, inklusive Sensus.

XYLEM WATERMARK

ALLMÄNNYTTA

33%

KOMMERSIELL
VERKSAMHET

Har tillhandahållit rent vatten och sanitetsinrättningar
för över 2.9 miljoner människor

BOSTÄDER

7%

Mer än 1500 medarbetare har arbetat som
volontärer på fältet med Xylem Watermarks projekt
Har hjälpt till vid över 25 vattenrelaterade
katastrofer med rent vatten och ny infrastruktur
för vatten

ASIEN OCH
STILLAHAVSOMRÅDET

13%

Xylem Watermark är Xylems biståndsprogram för
sociala insatser. Dess mission är att tillhandahålla och
skydda tillgången till rent vatten för utsatta samhällen
världen över och undervisa människor i vattenfrågor.

Arbetar med 6 strategiska partners i över 27 länder
på 5 kontinenter

14%

EUROPA

Sydney Airport genomgick nyligen en stor ombyggnad
av dess infrastruktur för att öka effektiviteten och bli mer
miljövänligt. Entreprenören vände sig till Xylem och
dess varumärken Flygt, Sanitaire, Wedeco och Lowara,
för att tillhandahålla ett nytt återvinnings-program för
regnvatten som förväntas spara cirka 350 miljoner
liter färskvatten per år.

Xylem Sydafrika tillhandahåller teknisk
design och expertis samt eftermarknadssupport och erbjuder kontinentens
största utbud av dränkbara uthyrningspumpar om 600 enheter i Afrika söder
om Sahara.
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AUSTRALIEN
Återanvändning av regnvatten vid
Sydneys flygplats

AFRIKA
Xylem har en stark närvaro i Afrika

INDUSTRI

Xylem konstruerar pumplösningar för en unik
dubbelfungerande vägtunnel i Kuala Lumpur.
Den prisbelönta SMART-tunneln (Storm Water
Management and Road Tunnel) i Malaysias
huvudstad Kuala Lumpur, som framgångsrikt avleder vattenmassor vid plötsliga
översvämningar i staden, använder Xylems
pumpar från Flygt för transport och avvattning.

Teknik från Xylems varumärken
Flygt, Sanitaire and Lowara driver
världens största återvinnings- och
återanvändningsanläggning för
vatten i Kuwait, e n ökennation där
cirka 75 procent av allt dricksvatten
måste destilleras eller importeras.

XYLEM ÄR VERKSAMT I ÖVER

40 LÄNDER OCH
PÅ 360 PLATSER

ASIEN
SMART tunnel i Kuala Lumpur, Malaysia

MELLANÖSTERN
Xylem medverkar i världens
största anläggning för
återanvändning av vatten

JORDBRUK

2%
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