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Xylem lanserar Flygt DXG Plus, en tuggerpump med smart automatik & kontroll för 
trycksatt avloppssystem 
 
 
Sverige, Stockholm den 15 augusti 2017 – Xylem, (NYSE: XYL), ett av de globalt ledande 
vattenteknikföretagen lanserar nu Flygt DXG Plus. Ett helt nytt koncept för lätt trycksatta 
avlopp (LTA) som förenklar installation och service. Dessutom minimeras underhållsbehovet.  
 
Fördelar och funktioner: 
 

• Mycket enkel installation och driftsättning - ingen konfigurering behövs – bara att dra 
fram vanlig 1-fas, 230V matning inkl. signalkabel m h a vanlig 5-ledarkabel  

• Inget el-skåp behövs på tomten – styrenheten hängs upp på krok direkt under locket 
• Den inbyggda automatiken möjliggör matning med 1-fas 230V men pumpen 

levererar 3-fasprestanda  
 

• Servicevänlig – byte av pump och/eller styrenhet görs mycket enkelt tack vare 
kontaktdonen (som vanlig stickkontakt) 

• Arbetsmiljö förbättrad – pumpens vikt minskar kraftigt, understiger 25kg 
• Regelbunden sörpling eliminerar fettkakan vilket minimerar underhållsbehovet 

 
• Pumprengöring – Pumpen känner själv av eventuell igensättning och kör 

rengöringssekvens automatiskt 
• Pumpen går automatiskt in i viloläge när den inte används 
• Bättre pumpkurva - klarar de allra flesta applikationer  

 
 

- Med detta nya koncept tar vi vår LTA-lösning till en ny nivå med smart automatik och 
kontroll. Marknaden har fått en ny produkt med en lösning som både är enkel att 
installera och kräver minimalt underhåll, säger Clas Edvardsson-Berg, Xylem, 
Segmentschef VA.  

 
Läs mer om Flygt LTA på vår hemsida www.xylem.com/se  

 
 

http://www.xylem.com/se


 
 
 
 
Om Xylem 
Xylem (XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att 
transportera, behandla, testa och effektivt använda vatten för allmännyttiga ändamål, i 
fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är 
verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken 
och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på 
världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte i Rye 
Brook, New York, och hade år 2015 årliga intäkter på 3,7 miljarder dollar och cirka 12 500 
anställda runt om i världen. Under de senaste fyra åren har Xylem funnits med på Dow Jones 
Sustainability Index för främjande av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen. 
Sedan 2013 har företaget dessutom uppfyllt kraven för att ingå i FTSE4Good Index Series. 
 
 
Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten 
i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den 
med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök 
oss på www.xylem.com/se 
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