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FOR SIKKER, OPTIMAL DRIFT
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Om Xylem Xylem er en førende, global vandteknologiudby
der, der giver kunderne mulighed for at transport
ere, behandle, teste og på en effektiv måde bruge
vand i offentlige forsyningsselskaber, boligområder,
kommercielle, landbrugsmæssige og industrielle
miljøer. Virksomheden gør forretninger i mere end
150 lande med forskellige markedsførende produkt
varemærker, og de ansatte har med deres eksper
tise stor fokus på at finde lokale løsninger til verdens
mest udfordrende vand og spildevandsproblemer.

Lanceret i 2011 fra aflæggeren af de vandrelaterede
forretninger for ITT Corporation, Xylem har hoved
kvarter i White Plains, N.Y. og har på verdensplan
12.000 ansatte.

Navnet Xylem, der stammer fra det klassiske
Grækenland og er det stof i planter, der transport
erer vand, karakteriserer den vandteknologiske ef
fektivitet, der præger vores virksomhed, ved at
forbinde den med den bedst mulige vandtransport
— som forekommer i naturen.

Når I arbejder med Xylem TotalCare services,
opnår I sikker, optimal drift, dette er sikret
igennem vores brede teknologiske ekspertise
inden for vand og spildevand.
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Sikker,
optimal drift

Få adgang til den store ekspertise og viden, der er indbygget i
Xylem’s brands for at sikre, at disse altid fungerer. Vores standardise
rede servicepakker giver jer mulighed for at bruge vores service og
support på jeres egne præmisser.

Vores standardiserede servicepakker dækker ethvert behov – lige fra
basisbehov til mere avancerede behov. Jo mere omfattende servi
cen er, desto større driftsikkerhed.

Vores globale ekspertise og lokale tilstedeværelse betyder, at I kan
stole på os som en pålidelig partner. Vi garanterer omgående ser
vice. Med Xylem TotalCare services er I kun et telefonopkald væk fra
en service og support, som I ikke kan finde noget andet sted.

Xylem TotalCare er en omfattende, integreret række af
serviceydelser, der sikrer at din virksomhed fortsætter
med at køre så godt som overhovedet muligt. Vores
serviceydelser understøttes af stor systemviden og
ekspertise inden for vand og spildevandsapplikationer.

Dette giver jer større driftssikkerhed og mere tid til at
fokusere på kerneforretningen.

Ekspertise

Vælg det nødvendige serviceniveau

Pålidelig service
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Vores service
katalog

Design og rådgivning
Få omfattende tekniske konsulentservices, inklusiv
projektstudier og designservices for nye installatio
ner eller ombygning, udvidelse eller opgradering af
eksisterende.

Installation og idriftssættelse
Drag fordel af vores brede erfaring inden for installation
og idriftssættelse – fra projekthåndtering og overvågning
af installationer til opstart og idriftssættelse.

Vedligeholdelseskontrakter
Brug en omkostningseffektiv service aftale til at for
bedre driftsmæssig pålidelighed vha. forebyggen
de vedligeholdelse af jeres udstyr og forskellige
garantimuligheder.

Reparation og vedligeholdelse
Opnå værdifuld oppetid gennem en bred række re
parations og vedligeholdelsesservices, der udføres
enten på stedet eller på et af vores værksteder.

Overvågning og kontrol*
Spar tid og penge gennem effektiv styring af indivi
duelle installationer eller hele anlægget. Vi sørger for
grundlæggende alarmfordeling samt optimering og
udførelse af disse services.

Inspektion og gennemgang
Minimer nedetid og maksimer rentabiliteten med re
gelmæssige inspektioner foretaget af vores erfarne ser
viceteknikere. Serviceydelser omfatter også audits for
energieffektivitet, udstyrets tilstand og pålidelighed.
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Xylem TotalCare tilbuddet består af veldefinerede,
standardiserede servicepakker. Vælg den pakke, der
passer til jeres behov, uden lange diskussioner eller
spørgsmål. Da serviceomfanget og prisen er fastsat på
forhånd, betaler I kun for de serviceydelser, I gør brug
af. Kundespecifikke servicepakker er midlertidigt stadig
tilgængelige ved forespørgsel.

Driftsservices*
Fokuser på kerneforretningerne og overlad drift og
vedligeholdelse af anlægget til os. Vores eksperter
giver vidtstrakt service fra effektiv fejlfinding og år
sagsanalyse til delvist eller totalt ansvar.

Udstyr og logistik
Nyd den fred i sindet, der følger med, når man ved, at
det udstyr og de reservedele, man skal bruge, er tilgæn
gelig inden for ganske kort tid – hvad enten det er til re
gelmæssig planlagt vedligeholdelse eller nødstilfælde.

Udlejnings og
afvandingsservice
Lej det bedste afvandings eller ompumpnings udstyr
på jeres præmisser uden behov for store anlægsinve
steringer. Vælg kortvarig leje, langvarig leje og ekstra
serviceydelser inklusiv installation og idriftsættelse,
overvågning og aflevering på stedet samt pumpe og
systemaudits.

Renovering af anlæg
Beskyt værdien på de ældre anlæg og minimer an
lægsinvesteringer. Opgrader et enkelt stykke udstyr
eller renover hele anlægget.

Uddannelse og teknisk support
Sørg for, at operatørerne og servicepersonalet har
viden og færdigheder til at optimere udstyrets og an
læggets ydelse. Lad vores teknikere give jer den nød
vendige uddannelse og tekniske support.

Finansielle serviceydelser*
Drag fordel af vores omfattende finans og leasingser
viceydelser, der løber over længere tid, mere fleksi
ble indstillinger og konkurrencedygtige priser for køb
eller leje af udstyr.

* Ikke alle TotalCareservices er tilgængelige i alle lande. Vi tilføjer
konstant serviceydelser, så se venligst tilgængeligheden med vores
salgsrepræsentanter.
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Service

Energiaudits

Fire måder, at
optimere driften på

Alt udstyr kræver vedligeholdelse på et eller andet tidspunkt. Hvad
enten det drejer sig om uventede nedbrud eller udskiftning af slid
dele i et fastlagt vedligeholdelsesinterval, sørger vi for alle former for
service – fra mindre reparationer til hovedreparationer. Afhængig af
reparationens art og størrelsen på udstyret, tilbyder vi både reparati
on på stedet og på vores autoriserede værksteder.
Vores rullende værksteder kan tilkaldes 24/7. Servicebilerne med

bringer de nødvendige materialer, reservdele og sikkerhedsudstyr,
der krævs for at arbejde på stedet.

De stigende energipriser sammen med strengere miljøregler er
drivkraften for energioptimering. Ved at administrere energiforbru
get i pumpestationerne mere effektivt kan I reducere energiomkost
ningerne, reducere virksomhedens CO2aftryk og forbedre resulta
tet på bundlinjen.
Sænk energiomkostningerne, reducer miljøpåvirkningen og øg

rentabiliteten med en energiaudit. Denne service giver os mulighed
for at undersøge energibehovet i en individuel pumpestation eller
hele spildevandsanlægget. Vi anbefaler derpå optimeringer for at
reducere energiomkostningerne, samtidig med at stationens drifts
sikkerhed øges.

Casestudie

Energibesparelser betaler sig

UDFORDRING
Reducer energiomkostningerne på en europæisk
pumpestation ved brug af fire variable frekvensom-
former 100 kW Flygt N-pumper, der kan håndtere en
samlet volumen på 0,8 l/s og bruger en million kilo-
watttimer energi om året.

LØSNING
En energiaudit, der målte flow, løftehøjde samt effekt
og analyserede de kontrolmæssigt identificerede op-
sætningsjusteringer på VFD, som reducerede energi-
forbruget med mellem fem og 15 procent.

Her er nogle eksempler på, hvordan Xylem TotalCare
services holder virksomheden i gang.

Eksempel service #1

Eksempel service #2
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Installation og idriftsættelse

Udlejning

Hvis der er behov for, at anlægget hurtigt skal op at køre, har I brug
for den rigtige ekspertise. Installations og idriftsættelse kan udføres
af vore teknikere, som sikrer at I opstiller det rigtige udstyr med de
rigtige forbindelser og kontrolsystemer. Dette giver et stabilt og sik
kert driftsmiljø lige fra starten.
Det bedste af det hele er, at disse serviceydelser reducerer de

faste omkostninger, minimerer risici og sikrer, at anlæggene er klar
til brug.

Køb af ekstra udstyr til kortvarige projekter kan belaste budgettet
væsenligt.
Xylem TotalCareservices giver et attraktivt alternativ i forbindel

se med nødstilfælde, midlertidig ompumpning eller midlertidig
pumpning af vand og spildevand. Med adgang til en bred række af
vores kendte produkter kan I klare alle udfordringer på vejen. Jeres
adgang til over 16.000 neddykkede og automatisk selvansugende
pumper er tilgængelig hele døgnet.
Derudover hjælper vores eksperter med at løse svære udfordrin

ger – fra basispakker til komplette totalløsninger. Vi kan hjælpe
med at vælge de rigtige pumper, rør og kritiske komponenter for at
bygge det optimale system til applikationen samt sørge for ekstra
service, som f.eks. installation, overvågning og idriftsættelse på
stedet. Vi er aldrig længere væk end et telefonopkald.

Casestudie

Leje af pumpe letter
vedligeholdelsesarbejde

UDFORDRING
Et af Englands største elværker krævede meget hur-
tigt en ompumpning for at lette vedligeholdelse og
rengøring af skydeventiler i værkets returkar.

LØSNING
Xylems udlejningsteam vurderede hurtigt stedets
krav og installerede midlertidigt fire selvansugende
pumper, der kan håndtere et totalt flow på 1200 m³/h,
hvilket sikrer service og overvågning døgnet rundt
samt giver en omkostningseffektiv løsning.

Casestudie

Idriftsættelse af Australiens største
ozonanlæg

UDFORDRING
Optimer driften af en avanceret tertiært rensningssy-
stem på Melbourne Water’s Eastern Treatment Plant,
der håndterer flowhastigheder på op til 700.000 ku-
bikmeter om dagen.

LØSNING
Installation og idriftssættelse af fire wedeco ozonsy-
stemer og Flygt-pumper på fabrikken, der gør den til
Australiens største kommunale ozonanlæg og samti-
dig en af verdens største.

Eksempel service #4

Eksempel service #3



1) Det stof i planter, som trækker vand op fra rødderne
2) En førende global vandteknologivirksomhed

Vi er 12.000 mennesker, som er samlet om en fælles opgave: skabe nye løsnin
ger for at imødekomme verdens vandbehov. Det centrale i vores arbejde er at
udvikle nye teknologier, som vil forbedre den måde vand bruges, opbevares og
genbruges i fremtiden. Vi flytter, behandler, analyserer og returnerer vand til mil
jøet og vi hjælper folk med at bruge vand på en effektiv måde i deres hjem, be
byggelser, på fabrikker og gårde. I mere end 150 lande har vi stærke, årelange
forbindelser med kunder, som kender os for vores stærke kombination af føre
nde produktnavne og knowhow, som understøttes af en arvet innovation.

Hvad kan Xylem gøre for jer?
Ring på +45 43 200 900 eller gå ind på
http://www.xyleminc.com/totalcare

TotalCare services
For sikker, optimal drift

Gå ind på vores hjemmeside for den seneste
version af dette dokument og for yderligere
oplysninger
www.xyleminc.com
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