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Xylem Water Solutions och Cactus UniView tecknar
samarbetsavtal kring drift- och automatiksystem för svenska VAanläggningar
Genom ett samarbete med Cactus UniView, som erbjuder kompletta anläggningsleveranser med
driftsystemet Cactus Eye i spetsen, stärker nu Xylem sitt erbjudande och säkrar framtida
utveckling av produkter och tjänster. Redan under hösten presenteras ett flertal nya produkter.
Xylems erbjudande blir mer flexibelt och kommer i samarbete med Cactus UniView kunna erbjuda support samt kunskap inom båda företagens
SCADA/DCS-system, Cactus Eye och AquaView. Dock kommer försäljningen av dessa system även fortsatt skötas av respektive bolag.
- Vi blir totalt sett en mycket stark och kompetent partner då vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Vi kommer tillsammans kunna
utveckla framtida produkter och då tänker jag framförallt på ett antal övervaknings-/servicetjänster säger Clas Edvardsson Berg,
segmentschef El & Automation på Xylem och fortsätter med att säga att ett arbete nu pågår för att hitta synergieffekter som i slutänden
kommer att gynna våra kunder.
- Att docka båda företagens know-how, ger utomordentliga förutsättningar att verkligen lyfta fram kundnyttan i automationssystemen.
Tillsammans med Xylem kan vi dels säkra nuvarande generations system, dels säkerställa lyftet i kommande generation, säger en påtagligt
nöjd Glen Nivert Affärsområdeschef Process.

www.cactusuniview.se

www.xyleminc.com/se

Om Xylem
Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som
kan komma att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön,
och vi hjälper människor att använda vatten effektivt – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket. I mer än 150 länder har vi en stark
och långvarig relation med kunder som vet att vi står för en dynamisk kombination av ledande produktvarumärken och expertkunskaper om
applikationer med stöd av vår historia som innovatörer.
Xylem Water Solutions Sweden AB marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten. Läs mer på
www.xyleminc.com/se
Xylem har sitt huvudsäte i White Plains, New York, och hade år 2012 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 700 anställda runt om i
världen. Under 2012 kom Xylem med på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i
världen.
Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst
inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen.
Om Cactus UniView
För snart 40 års sedan installerade vi vårt första driftdatorsystem för Sydvatten. Varje dag producerar och renar våra system vatten för mer än
5 000 000 svenskar. Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och
hållbarhet. Precis som Cactus Eye. www.cactusuniview.se

