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Optimering & Ombyggnad 
av anläggningar
UPPGRADERA DINA ANLÄGGNINGAR

Utrustningens ålder kan påverka anläggningens verkningsgrad, 
driftsäkerhet och produktivitet. Därför kan det vara nödvändigt att 
renovera utrustning för att minimera risken för driftavbrott och förbättra 
verkningsgraden.

Xylem TotalCare Optimering & Ombyggnad
Anläggningsrenovering från Xylem TotalCare innebär att din 
utrustningen för vatten och avlopp konditionsbesiktigas. Därigenom kan 
behovet av nyinvesteringar minskas och anläggningens livslängd ökas. 

Tillvägagångssätt
Våra tekniker bedömer status och rekommenderar åtgärder för att 
uppnå optimal driftsäkerhet och verkningsgrad i anläggningen. Det kan 
innebära en revision på plats, en genomgång av konstruktionen och 
en renovering, innefattande ombyggnad och/eller uppgradering av 
utrustningen.

Långsiktig lönsamhet
Om du vill upprätthålla effektiviteten i dina anläggningar måste du 
optimera driften och samtidigt minimera livscykelkostnaden. Det 
betyder att alla delar av anläggningen måste granskas med avseende 
på drift- och underhåll. Oftast blir vinsten av en anläggningsrenovering 
större än kostnaden.
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Vad kan Xylem göra för dig?

Intelligent 
förvaltning av tillgångar

Fördelar med Xylem TotalCare
När du tar Xylem TotalCare till hjälp får du säker och 
optimal drift, tack vare vår breda kunskap och resurser.

• Optimering av driften för varje anläggning
• Mätbara kostnadsbesparingar
• Förlängd livstid för utrustningen
• Tillgång de senaste resultaten från forskning och 

utveckling 

Fallstudie 1
Uppdrag:  Förenkla underhållet av en avloppspumpstation 
genom att pumparna inte behövde lyftas ut med jämna 
mellanrum för att rensas.

Lösning:  Xylem uppgraderade den befintliga pumpen 
till en Flygt N-pump för att eliminera igensättning, 
ge hög verkningsgrad under längre tid och minska 
energiförbrukningen. Resultatet? Efterhand har alla 
befintliga pumphjul bytts ut mot nya pumphjul av den typ 
som sitter i N-pumpen. 

Pris
Första steget vid ett renoveringsprocess är att göra 
en kostnadsfri analys. Därefter betalar kunden per 
timme för revision, konstruktion och ombyggnad. 
Uppgraderingssatser för utrustningen kan köpas till fasta 
priser. På begäran lämnar vi en offert för hela renoveringen. 
Kontakta din lokala Xylem-representant om du vill veta mer.


