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Възможности за 
пречистване на води 



Нашата Визия и Ценности 
Нашата дейност 
 
Водата е жизнено 
необходима за живота. 
И нашето дейност на живота 
е водата. 
 
Ние я транспортираме до 
местата където е 
необходима, ние я 
пречистваме за да бъде 
чиста и ние я анализираме 
за да гарантираме 
качеството и. 
 
Ние се фокусираме върху 
най-важни водни 
предизвикателства. 

Нашите клиенти 
 
Нашите клиенти са 
партньори. 
Те са причината да успеем. 
 
Ние работим да предвидим  
техните нужди с  нашата 
широка гама продукти  и 
нашата експертност в 
приложенията. 
 
 

Нашите служители 
 
Нашите служители са  
вдъхновени да правят 
разлика чрез иновации и 
влияние. 
 
Фокусирайки се върху 
водата, ние се посвещаваме 
за подобряване живота на 
хората 
 
 

Нашите акционери 
 
Нашите акционери очакват 
от нас да създаваме 
стойност. 
 
Ние се стремим да 
отговорим на доверието им. 
 
 

Нашата визия е проста  
Посвещаваме нашата технология, време и талант за усъвършен-
стване на умното използване на водата. Очкаваме бъдеще където не 
съществуват глобални проблеми с водата 
 

Нашите ценности 
 
Респект 
един към друг 
към многобразието от хора и  
опции 
към природата 
 
 

 
 
Отговорност 
към нашите думи и действия 
към  удоволетвореност на клиента 
за  благотворителност към нашите  
обшества 

 
 
Почтенност 
към етичното поведение 
за спазване на обещанията 
за куража да комуникираме с 
откровенност 

 
 
Творчество 
за мислене отвъд границите 
за предвиждане на утрешните 
предизвикателства 
за разкриване възможности за растеж 



Xylem с един поглед 
•  12,500 служители  
•  Работи в повече от 150 страни 
•  Работи в сферата на градски питейни и отпадъчни води, 
инсталации в жилищни и обществени сгради и индустрията 

•  Компания фокусирана към едно от най-големите световни 
предизвикателства - водата 
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Укрепване 
на културата 
за висока 
производите
лност 

Уникални глобални активи 

Доставя 
стойност на 
клиента 

Създава 
доходен 
растеж 

Подобрена 
устойчивост 
на бизнеса 

 
Визия: Посвеща-
ваме нашата 
технология, 
време и талант 
за усъвършен-
стване на умно-
то използване на 
водата. Очкава-
ме бъдеще 
където не 
съществуват 
глобални пробле-
ми с водата. 

Става 
световен 
доверен 
лидер в 
решаване
то на 
проблеми 
с вода 



Опираме се на нашите силни продуктови 
брандове за да изградим Xylem 
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и 28 други…. 
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Water Solutions 

         20 %           20 %         40 % 

Дренажни Пречистване 

          20 % 

Следпродажбени 
& услуги 

 
Общи приходи 2013  

$2.5 милиарда (Xylem $4.0 милиарда) 
 

Транспорт 



Глобален отпечатък, локално присъствие 

Най-близко до клиента 

 
 

• Представен в 150 страни 
• 35 търговски компании 
• 8 производствени съоръжения 
• >1,000 дистрибутори 
• 6,500 експерта 
 
 

Централа 
Фабрика 
Произв. съоръжения 
Дистрибутори 
Търговски компании 



Wastewater treatment 
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Стабилиз
ация 

Разбърк-
ване 

метантанк 

Рецирку-
лация 

метантанк 

Аерация 
метантанк 

Разбърк-
ване 

Аерация 

Изпомп-
ване  

Вхона помпена 
станция 

Изпомп-
ване 

Разбърк-
ване 

Разбъркване 
и създаване 
на поток 

PP 
помпи 

Аертация  
Разбърк-
ване 

Джет 
Аератор 

Препомпване 
на утайка 

Изпомпване на 
обезводнена 
утайка 

Изпомп-
ване  

Изравнител 

Пясъкозадържатели 

Аерация 

Джет 
аератор 

Разбърк-
ване 

Аерация 

Джет  
аератор 

Дезинфекция 

Филтрация 

Изходно 
изпомпване 

Обезводняване 

Уплътняване 

OSCAR управление 
на процеса 

Вертикален 
миксер 

Вертикален 
миксер 

Оксидиране 
“Озон” 

ICEAS SBR 
технология 

Изпомп-
ване и 
смилане 

Разбърк-
ване 

Вертикал
ен 

миксер 



 

Пречистване на отпадъчни 
води с SBR 
 
Пречистване на отпадъчни 
води с мембрани и пясъчни 
филтри 
 
Избелване на хартиен пулп 
и химически процеси с 
използване на озон 
 
Обезсоляване с използване 
на обратна осмоза 
 
Пречистване на 
технологични води чрез 
Оксидация и UV 

Основни пазари/приложения 

• Обезсоляване с използване 
на  мембрани за обратна 
осмоза 
 
• Дезинфекция с озон и UV 

• Филтрация на води с 
мембранни и пясъчни 
филтри 
 
• Флотация/избистряне  на 
води – DAF 
 
•  Предварителна обработка 
с мембрани 
 
• Събиране на утайка 
 

• Транспорт/изпомпване 
 

• Вторично пречистване с 
използване на дифузна 
аерация & SBR 
 

• Отстраняване на 
нутриенти 
 

•  Повторно използване с 
гравитачни филтри или 
UF/MF 
 

• Дезинфекция с 
използване на UV 
 

•  Измервателни прибори 
 

• Третична филтрация 
 

• Събиране на утайка 
• AOP (усъвършенстван 
процес на оксидиране) 

Промишленост Отпадъчни води Чисти води 

Възможности за пречистване 











ICEAS SBR система с постоянно втичане 
Решения за пречистване на отпадъчни води 
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