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Vad kan Xylem göra för dig?

Bästa möjliga användning 
av tillgängliga resurser

Fördelar med Xylem TotalCare
När du tar Xylem TotalCare till hjälp får du säker och 
optimal drift, tack vare brett tekniskt kunnande om 
pumpning.

• Förenklar installation och igångsättning
• Minskar riskerna och den administrativa 

belastningen
• Förenklar processen, med en enda beställning och 

en enda kontaktperson
• Uppfyller kraven i ISO 9001 och 140001
• Möjlighet till förlängd garanti

Fallstudie 1
Uppdrag:  Att driftsätta en ny pumpstation för 
avloppsvatten 

Lösning:  Kvalificerade tekniker från Xylem hjälpte 
entreprenören besiktiga och driftsätta Flygt-pumpar 
med tillbehör liksom utrustning för övervakning och 
styrning. När pumpsumpen var fylld kalibrerade våra 
experter pumpen, kontrollerade att alla tillbehör 
fungerade korrekt och konfigurerade styrsystemet. 
 
Pris
Du betalar för de beställda tjänsterna per timme 
eller till ett avtalat fast pris. Ett underhållsavtal med 
Xylem TotalCare kan leda till minskade kostnader för 
underhåll.

Det behövs hög teknisk kompetens och specialistkunnande för 
installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp detta 
gäller även för  anläggningens styrsystem.
    Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och 
kompetenser. Men det finns hjälp att få för att reducera kringkostnaderna, 
minimera riskerna och se till att systemet blir helt driftklart. 

Xylem TotalCare Installation & Idriftsättning
Xylem TotalCare tillhandahåller heltäckande hjälp med installation och 
driftsättning för kommuner och industrier där utrustning och lösningar 
av märkena Flygt, Godwin, Lowara, Vogelpumpen och Sanitaire ska 
användas. Vi ser till att installationen kan tas i drift, snabbt och effektivt, i 
enlighet med alla gällande bestämmelser. Beställaren behöver inte ställa 
upp med några egna resurser för installation och projektledning. 

Tillvägagångssätt
Vi står för projektledning vid installation och driftsättning liksom för 
tillhörande utbildning och underhåll.
    Vi utnyttjar vår omfattande tekniska erfarenhet och kunnande från 
installationer runt om i världen på din anläggning. Det innebär inte bara 
erfarenhet av vår egen utrustning, utan också om utrustning från andra 
tillverkare.

Långsiktig lönsamhet
Våra heltäckande tjänster för installation och driftsättning gör det möjligt 
för dig att förenkla administrationen, få igång anläggningen snabbt och 
minska kostnaderna. Ditt system anpassas exakt till dina önskemål och 
finjusteras för att ge maximal driftsäkerhet och produktivitet redan från 
dag ett.
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