
Kompletta lösningar  
för hantering av vatten  
i gruvor
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Avvattning under jord Lakning

Flytande 
vattenövervakningsstation Ponton för källvatten

Malningskvarn Brandsläckningssystem

Dränkbara slurrypumpar Förpaketerade biologiska 
reningssystem Miljöövervakning

Avvattning ovan jord
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Karta över 
gruvområdet
Välj pumpar, reningsutrustning och analysinstrument från Xylem 
för alla steg i gruvdriften. Våra lösningar har utformats för hårt 
arbete och du kan förlita dig på deras prestanda när det gäller 
att hantera vatten på ett hållbart sätt.
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Transportera, 
behandla och testa 
med Xylem
Kunder i mer än 140 länder förlitar sig på Xylems ledande 
märken för kompletta, kostnadseffektiva och miljövänliga 
vattenlösningar. Hantera problem med tillgång till vatten när 
det gäller kvalitet och kvantitet på de mest avlägsna platser, 
vare sig du har för mycket eller för lite vatten.

Ett brett produktutbud

Allt du behöver för att transportera, 
behandla och testa vatten finns här. Xylems 
lösningar för dagbrott, underjordsgruvor och 
materialbearbetning innefattar:

•  Ett brett utbud av slitstarka pumpar

•  Avancerad reningsutrustning för 
vattenhantering

•  Precisa analysinstrument för att garantera 
säker bearbetning i enlighet med lagar och 
förordningar

Vi kan stödja dig under, prospektering utveckling 
och utvinning av mineraler. Vårt omfattande 
produktutbud och vår applikationsexpertis gör 
oss väl rustade för att lösa de mest utmanande 
problem förknippade med vatten.

Ett effektivt tillvägagångssätt

Välj Xylem för tillförlitlighet, vilket minimerar 
risker, maximerar gångtid och tillhandahåller 
överlägsen total ägandekostnad. Bli mer flexibel 
med flyttbara pumpar och paketlösningar 
för reningssystem som lätt kan mobiliseras. 
Uthyrning av utrustning för akut eller temporär 
användning finns på valda platser.

Vi tar miljön på allvar

Kontrollera inverkan på miljön, följ lagar och 
förordningar och förebygg dyrbara driftstopp. 
Håll koll på miljön, inklusive grundvatten och 
ytvatten, med hjälp av Xylems analysverktyg 
för att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella 
problem. Och förlita dig på våra innovativa 
reningstekniker för att främja effektiv och hållbar 
vattenförbrukning. Hela vår organisation är 
inriktad på att förbättra hur vatten används, 
bevaras och återanvänds värden runt. Och vi är 
redo att hjälpa till med din verksamhet.
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Aanderaa Data Instruments har 
över 40-års erfarenhet av design, 
tillverkning och försäljning av robusta, 
tillförlitliga instrument för mätning 
och övervakning i krävande miljöer.

A-C Fire Pump Systems har 
tillverkat pumpar och system för 
brandsläckning sedan 1880 och 
idag bygger de spetsteknologiska 
pumpar och nyckelfärdiga 
system för kommersiell - och 
industriell användning.

Flowtronex utformar och 
tillverkar en rad paketlösningar 
för tryckstegringssystem och 
styrinstrument, inklusive system 
med omvänd osmos för industriell 
användning.

Flygt grundades 1901 och är 
världsledande inom design och 
tillverkning av torra och dränkbara 
pumpar, omrörare och tillhörande 
intelligenta styrsystem. 
 

Godwin har lett industrin för 
helautomatiska, självsugande pumpar 
i över 30 år-, och erbjuder dieseldrivna 
och elektriska pumpar för avvattning 
och transport, genom uthyrning eller 
försäljning.

Goulds Water Technology tillverkar 
energieffektiva centrifugalpumpar 
och turbinpumpar, styrsystem, 
frekvensomriktare och tillbehör som 
bygger på över 150 års erfarenhet.

Leopold är världsledande inom 
design och leverans av system 
för bottenfiltrering, rening, 
kvävereduktion, slamavskiljning 
och backspolning för reningsverk 
och avfallsanläggningar.

Lowara är världsledande inom 
tillverkningsteknik för rostfria pumpar, 
med nästan 50 års spetskompetens 
inom design och produktion 
för bostäder och kommersiella 
installationer. Numer ingår Vogels serie 
med pumpar för den tunga industrin.

PCI Membranes specialiserar sig på 
specialbyggda membransystem med 
tvärflödesfiltrering för avskiljning av 
vätska inom processindustrin, byggt på 
40 års erfarenhet.

MJK är världsledande inom tillverkning 
av flödesmätare, nivågivare och 
analysinstrument och styrenheter för 
vatten och avlopp, med en 30-årig 
bakgrund av innovationer.

OI Analytical har nästan 50 års 
erfarenhet av att utforma, tillverka 
och tillhandahålla support för 
analysinstrument som används för att 
detektera och mäta kemiska föreningar.

Sanitaires innovativa lösningar för 
avloppsvatten som introducerades år 
1967, innefattar diffuserad luftning, 
SBR-teknik och MBR-system för 
kommunal och industriell användning.

SI Analytics utvecklade glaselektroden 
för 75 år sedan och fortsätter att 
tillhandahålla innovativa sensorer och 
instrument för precisionsmätningar.

Sontek uppfann en akustisk 
dopplermätare år 1993 
och tillhandahåller olika 
högteknologiska instrument för 
att mäta hastighet, flöde, utlopp, 
strömmar och vågor hos vatten.

Standard Xchange bygger 
på en 50-årig historia av att 
tillhandahålla produkter för 
industriell värmeöverföring som 
underlättar effektivt energiutbyte.

Water Equipment Technologies 
(WET), en tidig innovatör av 
membranteknik, har tillhandahållit 
tillförlitlig membranbaserad teknik och 
komponenter för rening av vatten över 
hela världen-, sedan 1975.

WaterLOG har utvecklat och 
tillverkat precisionsinstrument för 
mätning av vattennivåer, temperatur, 
relativ luftfuktighet, nederbörd 
och andra hydrometrologiska 
mätvärden-, i över 40 år.

WEDECO har varit ledande inom 
miljövänlig rening av dricksvatten och 
avfallsvatten med hjälp av ultraviolett 
strålning och ozon-, i över 30 år.

WTW har världens mest fullständiga 
utbud av instrument för mätning 
och kontroll av avloppsvatten, med 
en 60-årig historia av beprövad 
teknik för sensorer och analys.

YSI tillhandahåller sensorer, instrument, 
programvara och plattformar för 
datainsamling för övervakning och 
testning av vattenkvalitet i miljön, 
och bygger på en företagshistoria 
som sträcker sig tillbaka till 1948.

En portfölj full 
av respekterade 
varumärken
Dra nytta av Xylems starka kombination av ledande 
produkter och applikationsexpertis, uppbackat av vår 
långa historia av innovationer.
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Källvatten och 
stugvatten
Pumpa upp vatten från sjöar, vattendrag 
eller lakningsdammar till gruvanläggningar 
för användning vid bearbetning och rening 
och säkerställ stugvattenkvalitet med hjälp 
av förpaketerade reningssystem. Xylems 
varumärken har tillhandahållit pumpar, styrsystem 
och service för gruvindustrin i årtionden. Våra 
containerbaserade reningssystem är flyttbara 
och lättinstallerade.

Xylem erbjuder…

TransporT

Flerstegs tryckstegringspumpar

Högtryckspumpar med flera steg

Ändsugande pumpar

Vertikala turbinpumpar

Boosterset med tryckstegringspumpar

Dieseldrivna Dri-Prime dräneringspumpar

Elektriska Dri-Prime dräneringspumpar

Hydraulisk dränkbar pump med 
torrkörningskapacitet

Trådlös pumpstyrning

Fjärrövervakning, -styrning och -åtkomst 
till data på distans

rening

System med UV-rening

Förpaketerade reningssystem med 
omvänd osmos

Förpaketerade reningssystem för 
vattenfiltrering

Vattenkvalitet (Före och efter behandling)

TesT

Mätning av  akviferer (Dränkbara 
tryckgivare - WaterLog/MJK)

Flödesmätare

Produkter:

Förpaketerade system för rening av dricksvatten
Water Equipment Technologies (WET) har tillhandahållit tillförlitlig teknik och 
komponenter för membranbaserad vattenrening världen över sedan 1975. En tidig 
innovatör inom membranteknik, idag bygger WET plattformsmonterade system som 
är idealiska för stugvatten och temporära behov av dricksvatten.

Flowtronex tryckstegrande system
Flowtronex och Lowara utformar och tillverkar ett brett utbud av förpaketerade 
system för tryckstegring, lyftning och styrenheter för gruvmarknaden.

Vertikala och dränkbara borrhålspumpar
Xylems vertikala och dränkbara tryckstegrande borrhålspumpar finns i en rad olika 
storlekar, utföranden och material för att passa ditt källvatten och avvattningsbehov.

Ändsugande pumpar
Xylems enstegspumpar tillhandahåller mångsidig pumpkapacitet för olika flöden och 
trycknivåer inom transportområdet .

Förpaketerade processystem för vattenrening
Paketsystem för inhemsk rening av stugvatten erbjuder effektiva lösningar för utsläpp 
eller återanvändning inom anläggningen.

Spektron UV-rening av stängda behållare
Ecorays högeffektiva lampteknik och steglös effektstyrning ger mer energisnål 
industriell UV-rening. Kontrollera och förbättra produktiviteten vid lägre UV-strålning 
genom automatisk avstrykare, optimal hydraulik med  OptiCone flödesriktare och det 
senaste i ultraviolett sensorteknik.



Avloppsvatten 
och 
återanvändning 
av vatten
Xylems processer tillhandahåller icke-drickbart 
återanvänt vatten som kan renas ytterligare 
med hjälp av UV, ozon eller tertiär filtrering. 
Vi har produkter för alla aspekter av era 
återanvändningssystem som är lätta att bygga 
ut och underhålla i krävande miljöer. Våra 
ingenjörer kan hjälpa dig välja och konfigurera 
systemdelar med betoning på kompakt 
utförande, enkel drift och minskade kostnader 
över systemets livscykel.

Xylem erbjuder…

TransporT

Tryckstegrande flerstegspumpar

Högtryckspumpar med flera steg

Ändsugande pumpar

Vertikala turbinpumpar

Stora flerstegspumpar (vatten och 
gråvatten)

Boosterset för tryckstegring

Dieseldrivna Dri-Prime dräneringspumpar

Elektriska Dri-Prime dräneringspumpar

Hydraulisk dränkbar pump med 
torrkörningskapacitet

Trådlös pumpstyrning

rening

Reningssystem med ozon

Reningssystem med UV

Paketsystem för biologisk rening (inhemskt 
avloppsvatten)

Biologiska reningssystem

MBR-paketanläggningar för 
återanvändning av vatten

Omrörare

TesT

Vattenkvalitet (Före och efter behandling)

Fjärrövervakning, -styrning och åtkomst till 
data på distans

Vattenkvalitet vid rening av avloppsvatten 
(IQ SensorNet)

Produkter:

Reningssystem med ozon
Containerbaserade ozonsystem effektiviserar oxidering och desinficering av vatten. 
Ozonsystem används också för destruktion av cyanid vid lakning av guld.

Membranbioreaktorer (MBR-system)
Xylems paket med MBR-system tillhandahåller kompakta biologiska reningssystem för 
att hjälpa till att möta strikta utsläppsbegränsningar.

Experior med Adaptive N med hårdjärnsimpeller
Dränkbara pumpar med Adaptiv N teknik för igensättningsfri energisnål användning. 
Hastighetsreglerande, självrensande, och med intelligent SmartRun-styrning och 
Premium Efficiency-motorer som minskar energiförbrukningen med upp till 30 %.

Flygt 4000 serien
Vårt fullständiga utbud av kompakta omrörare, toppmonterade omrörare, 
mellanstora och långsamtgående omrörare har alla spetsteknologisk utformning av 
propellerbladen, som säkerställer optimal och effektiv drift i din applikation.

Heidra serien
Den här kompakta, fristående, dränkbara hydrauliska pumpen kan köras med diesel 
eller el. Med förmågan att köra torrt kan denna robusta enhet för dränering/hantering 
av fasta ämnen användas överallt.

Dri-Prime CD & HL serien
De här pumparna har automatisk självsugande pumpning upp till 8,5 meters 
pumphöjd, kan torrköras och har mekaniska tätningar med oljebadsmörjning och 
slittåliga ytor av kiselkarbid, och kontinuerlig luft-ejektorpumpning. Utlopp är 51 till 
610 mm med en flödeskapacitet på upp till 16 500 varv/min.

IQ SensorNet
Det här övervakningssystemet för reningsprocessen av avloppsvatten kan hantera 
upp till 20 sensorer och innefattar en rad olika parametrar för vattenkvalitet. 
Omedelbara fördelar innefattar bättre processövervakning av avloppsvattenrening.
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Avvattning
Xylems breda utbud av dränerings- och 
länspumpar möjliggör drift i de utrymmen och 
med den elförsörjning som finns tillgänglig. 
Pumpstationer kan utformas för att vara 
flyttbara och kapaciteten kan anpassas efter 
behov. Möjligheten att hyra utrustning ger 
ökad flexibilitet.

I dagbrott pumpar vi bort regnvatten 
och inläckage från gruvan samt sänker 
grundvattnet för att förebygga inflödet. 
Under jord pumpar vi bort vatten ur aktiva 
brytområden, optimerar dräneringen 
och pumpar ur schakt. För utvinning av 
mineraler tillhandahåller vi vatten, pumpar 
bearbetningsvätskor för lakning och 
vätskeextraktion, hanterar oönskade vätskor 
och tillhandahåller pumpar för vattenrening.

Xylem erbjuder…

dagbroTT: 

Dieseldrivna Dri-Prime dräneringspumpar

Elektriska Dri-Prime dräneringspumpar

Vertikala turbinpumpar

Stora flerstegspumpar (vatten och 
gråvatten)

MSHA dränkbara elektriska 
centrifugalpumpar

Hydraulisk dränkbar pump som  
kan torrköras

Trådlös pumpstyrning

under jorden:

MSHA dieseldrivna Dri-Prime 
dräneringspumpar

Elektriska Dri-Prime dräneringspumpar

Dränkbara pumpar

Vertikala turbinpumpar

Stora flerstegspumpar (vatten och 
gråvatten)

MSHA dränkbara elektriska 
centrifugalpumpar

Trådlös pumpstyrning

Produkter:

Flygt 2000, 2600 serien
Ett fullständigt utbud av kraftiga MSHA-godkända dränkbara pumpar och styrenheter 
från 1,4 kW till 100 kW för att handla de tuffaste pumpjobben. Innovativ hydraulik ger 
oöverträffad slitstyrka vilket leder till färre driftstopp och låga ägandekostnader

Flygt Ready, 2000, 2400, 2600, 2700, 2800, 3000, och 5000 serien
Klara av dina mest krävande jobb med Flygts breda utbud av olika dräneringspumpar 
från 0,4 kW till över 660 kW. Den här produktlinjen har utformats för överlägsen 
slitstarkhet och långsiktig prestanda, uppbackat av enastående applikationer och 
tekniskt stöd.

Dri-Prime CD & HL serier
De här pumparna har automatisk självsugande pumpning upp till 8,5 meters 
pumphöjd, kan torrköras och har mekaniska tätningar med oljebadsmörjning och 
slittåliga ytor av kiselkarbid, och kontinuerlig luftutlöst pumpning. Utlopp är 51 till 610 
mm med en flödeskapacitet på upp till 16 500 varv/min.

MSHA-godkänd Dri-Prime
Den här kompakta, lättmanövrerade enheten som har utformats för kolbrytning under 
jorden, kommer med en släpvagn för vägtransport. Den kan producera 450 varv/min 
vid 28 meters lyfthöjd, är 1,3 meter hög med kåpa och har en 113 liters, 24 timmars 
bränsletank med UL-godkänt tanklock.

Smart fältteknik
Eliminera behovet av att övervaka pumpningen på plats genom att starta, stoppa och 
övervaka på distans. Data om pumpen och motorn kan loggas med en minuts intervall 
och skickas till en lösenordskyddad webbplats via mobil eller satellit.



Transport och 
tryckstegring av 
vatten
Förflytta vatten och avloppsvatten på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Xylems 
pumpar har utformats för enkel installation, 
lågt underhållsbehov och för att vara slitstarka. 
Våra stora flerstegspumpar erbjuder stor 
lyftkapacitet för att förflytta vatten ur gruvschakt, 
eller pumpa upp källvatten till gruvor på hög 
höjd. Produkterna finns i en rad utföranden 
och material. Låt vårt team hjälpa till med 
utformningen av vattensystem som underlättar 
kontinuerlig och effektiv produktion.

Xylem erbjuder…

Tryckstegrande flerstegspumpar

Ändsugande pumpar

Vertikala turbinpumpar

Stora flerstegspumpar (vatten och 
gråvatten)

Tryckstegrande paketlösningar

Dieseldrivna Dri-Prime dräneringspumpar

Elektriska Dri-Prime dräneringspumpar

MSHA dränkbara elektriska 
centrifugalpumpar

Hydraulisk dränkbar pump med 
torrkörningskapacitet

Trådlös pumpstyrning

Magnetiska flödesmätare

Produkter:

Tryckstegrande flerstegspumpar
De tryckstegrande e-SV- och e-HM-pumparna är idealiska för transport av vatten vid 
en rad olika flöden och tryck. Marknadsledande effektivitet vid pumpning av rent 
vatten med val av vertikal eller horisontell installation och ett flertal material.

Stora flerstegspumpar
De stora flerstegspumparna i Lowaras Vogel-serie har utformats för 
högtrycksförstärkande applikationer för vatten och gråvatten. De är idealiska för 
kylning av bearbetningsprocesser och dränering och kan producera flöden på upp till 
1 800 kubikmeter per timma, och tryck på upp till 1 450 psi (100 bar)

Mag Meters
MJK:s elektromagnetiska flödesmätare kombinerar hög precision med stabilitet 
och lågt underhållsbehov, utan några rörliga delar, med raka flödessensorer 
och självrengörande elektroder. Den helöppna flödessensorn säkerställer att 
flödeshastigheten och trycket inte påverkas.
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Produkter:

Chatter Data Logger
Chatter övervakar och mäter vattennivån och andra parametrar där en permanent 
kraftkälla saknas. Den har en inbyggd flerkanalig datalogger, GSM/GPRS -modem   
och ett minst 5-årigt batteri för dagliga sändningar.

Analytiska instrument för labb och fält
Bärbara och laboratorieinstallerade instrument från WTW mäter en rad olika 
parametrar för miljöövervakning, processkontroll och analys av vattenkvalitet.
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Xylem erbjuder…

Utrustning för miljöövervakning 

Vattenkvalitet

Flödesmätare

Meteorologi (inklusive regn)

Fjärråtkomst till data /telemetri

Vattennivå

Övervakningssystem/plattformar/bojar

Miljöövervakning
Utnyttja Xylem Analytics för att utföra vattendelen 
av grundläggande miljöstudier för nya 
gruvor. Övervaka sedan miljöpåverkan under 
produktionen, följ upp resultaten och åtgärda 
snabbt eventuella problem, vilket minimerar 
kostnader och minskar riskerna. Analytics kan 
också hjälpa dig avgöra huruvida vattenkvaliteten 
är lämplig för en viss process.

Produkter:

Miljöövervakningsstation
Realtidsdata som skickas mobilt eller via satellit reducerar antalet fältbesök, 
sparar resurser och minskar den totala kostnaden för miljöövervakning. 
Varningsmeddelanden information som kräver omedelbara åtgärder skickas via 
e-post eller webbportaler.

Exo Multiparameter Sonde
YSI:s sonder och sensorer för vattenkvalitet är robusta, precisa instrument för 
miljöövervakning och långsiktig användning. YSI:s datasonder kan använda ett flertal 
olika sensorer för vattenkvalitet, av vilka många använder den nyaste optiska tekniken 
för noggranna mätningar.

Integrated Systems & Services (ISS)
Bojen har en snabbt installerbar övervakningsplattförm för vattenkvalitet med 
fjärrtelemetri. Systemet kan lyftas av två personer och kan helt skötas från en liten båt. 

SonTek
FlowTrackers bärbara, akustiska dopplermätare mäter två- och tredimensionella 
strömmar med automatisk beräkning av utlopp med en rad internationella metoder, 
inklusive ISO och USGS standarder.

SonTek
SonTek-IQ är en akustisk doppler för flödesmätning som tillhandahåller högkvalitativ 
data om vattenflöde, total volym, nivåer och hastighet. SonTek-IQ samlar in data i 
naturliga eller konstgjorda kanaler, rör eller vattendrag som är mellan 8 cm och 5 
meter djupa.



Bearbetnings-
lösningar
Gör vattenintensiva processer för rengöring 
och förbehandling av utvunna mineraler mer 
effektiva. Xylem erbjuder viktiga tekniker 
för bearbetning av cyanid, från analytiska 
instrument som övervakar förhållandet mellan 
cyanid och vatten i realtid, till reningssystem 
med ozon för att destruera cyanid, till 
instrument som mäter vattenkvalitet och flöde.

Xylem erbjuder…

Cyanidanalysator

Värmeväxlare 

DamSaver (Flytande pump/
omröringssystem)

Vattenkvalitet

Reningssystem med ozon 
(Cyaniddestruktion)

Mag Meters

Produkter:

OI cyanidanalysator
OI Analytical CNSolution™ 9310 On-line cyanidanalysator mäter tillgänglig cyanid 
i lakning av ädelmetaller, detoxifiering och lakningsvätskor. Användningen av 
amperometrisk gas-diffusion förebygger störningar från koppar och metallsulfider 
för överlägsen precision och striktare kontroll över användningen av cyanid och 
brukskostnader.

Mag Meters
MJK:s elektromagnetiska flödesmätare kombinerar hög precision med stabilitet och 
lågt underhållsbehov, utan några rörliga delar, raka flödessensorer och självrengörande 
elektroder. Den helöppna sensorn säkerställer att flödeshastigheten och trycket inte 
påverkas.

Dammbekämpning 
och brandsläckning
Använd tryckstegrande pumpar för att garantera 
tillräckligt vattentryck för besprutning, vare sig det 
gäller att minska uppvirvlat damm eller tvätta fordon 
och utrustning. Xylem erbjuder också permanenta 
system för brandsläckning. Komponenterna i vårt 
brandpumpsystem har godkänts av en eller flera av de 
följande: Underwriters Laboratories (UL); Underwriters 
Laboratories Canada (ULC); och Factory Mutual (FM). 
Paket med brandsläckningspumpar har godkänts av 
ETL (Intertek).

Xylem erbjuder…

Brandsläckningssystem 

Tryckstegrande flerstegspumpar

Högtryckspumpar med flera steg

Dieseldrivna Dri-Prime pumpar

Elektriska Dri-Prime pumpar

Hydraulisk dränkbar pump med 
torrkörningsförmåga

Trådlös pumpstyrning

Metrologi (inklusive regn)

M&C och fjärranvändning av data

Produkter:

Paket med brandsläckningspumpar
A-C Fire Pump Systems utformar och specialtillverkar en rad olika UL/
FM-godkända produkter för brandsläckning och nyckelfärdiga system för 
gruvarbete, inklusive färdiga paket för alla brandsläckningsbehov. 
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1) Den vävnad som leder upp vatten från rötterna i växter
2) Ett ledande globalt vattenteknologiskt företag

Vi är 12 500 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som 
kan möta världens vattenbehov. Grundläggande för vårt arbete är utvecklingen 
av nya tekniker som kan förbättra hur vatten används, bevaras och återanvänds 
i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vatten till miljön och 
vi hjälper människor använda vatten effektivt i sina hem, byggnader, fabriker 
och jordbruk. Vi har starka, långvariga relationer med kunder i över 150 länder, 
som känner oss genom vår starka kombination av ledande varumärken och 
applikationsexpertis, och vår långa historia av innovationer.

För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, gå till www.xyleminc.com
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