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Údržba a opravy 
zařízení

•  provádění servisu a periodické opravy zařízení 

   v odstávkách

•  provádění záručního a pozáručního servisu

•  údržba a opravy stávající zařízení
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ÚPRAVA 
A ČIŠTĚNÍ VOD 
PRO ENERGETIKU

MICo engineering s.r.o.

Moderní, ekologické a úsporné technologie čištění 
a úpravy vod s důrazem na ochranu životního prostředí 
při dosahování světových standardů a norem.

7/ Oprava ionexových filtrů



ROZSAH SLUŽEB A DODÁVEK

Inženýrské činnosti pro všechny 
rozsahy dodávek

Dodávka úpravy a čištění vod 
pro průmysl

Dodávky potrubních 
rozvodů

Dodávka úpravy a čištění vod 
pro energetiku

Dodávka skladů a dávkování 
chemikálií

Dodávky kusových 
komponentů

•  návrhy technologií

•  návrhy konstrukce zařízení

•  zpracování výrobní dokumentace zařízení

•  zpracování studií technologických řešení

•  zpracování projektové dokumentace ve všech 

   stupních provádění(úvodní projekt, pro stavební 
   povolení, basic design, detail design, zakreslení    
   skutečnéhostavu starých provozů - pasportizace, atd.)

•  konzultace technických a technologických řešení

•  zaškolení provozního personálu a obsluh zařízení

•  uvádění zařízení do provozu

•  kontrola stávajících technologických provozů 
   a kontrola provozování

•  úprava provozních vod pro chemický 

   a potravinářský průmysl

•  úprava a čištění vod pro hutní a železárenské provozy

•  úprava a čištění vod pro těžební a důlní průmysl

•  úprava odpadních vod neutralizací

•  úpravy pitných a užitkových vod pro zaměstnance pro  

   malé a střední výkony ve výrobních závodech

•  potrubní systémy v provedení ocel

•  potrubní systémy v provedení nerezová ocel

•  potrubní systémy v provedení plast 

   (PP, PP-N, PE, PVDF, PVC)

•  předúprava vody čiřením a flotací

•  předúprava vod na pískových filtrech, kontinuálních  
   filtrech a sítových filtrech

•  chemická úprava vody demineralizací

•  chemická úprava vody změkčením

•  úprava vody reverzní osmózou

•  úprava vody elektro-deonizací

•  úprava kondenzátů městských výtopen a teplárenství

•  úprava turbínových kondenzátů vysokotlakých  
   energetických provozů

•  úprava kondenzátů vysokotlakých energetických  
   provozů s externí regenerací tzv. BUK

•  tepelná úprava vody odplyněním

•  úprava vody pro doplňování chladících okruhů

•  úprava vody cirkulačních chladících okruhů 
   tzv. boční filtrace

•  skladování chemikálií pro technologické provozy úpraven   

   (HCl, H2SO4, NaOH, FeCl3, Fe2(SO4)3, POF, Ca(OH)2)

•  dodávky stáčecích míst chemikálií

•  neutralizace havarijních vod ze skladování chemikálií

•  dávkování chemikálií do chladících okruhů

•  dávkování chemikálií do kotlů a parních rozvodů

•  tlakové nádoby (pískové filtry, změkčovací filtry, výměníky)

•  tlakové nádoby pogumované (katexové a anexové filtry,  

   směsné filtry, atd.)

•  netlakové nádrže (skladovací nádrže vod, kondenzátu,  

   chemikálií, atd.)

•  ocelové konstrukce, obslužné plošiny

•  potrubní díly, potrubní mosty

•  náhradní díly (filtrační trysky, speciální těsnění,  

   průhledítka, atd.)
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1/ Změkčovací stanice

3/ Rekonstrukce ČOV

4/ Příprava regeneračních chemikálií

6/ Filtrační trysky

5/ Rozvody potrubí

2/ Změkčovací filtr

MICo engineering s.r.o. se sídlem v Třebíči a provozovnou v Brně, byla založena v roce 2015. Jejím majoritním vlastníkem 
je MICo, spol. s.r.o. působící na trhu od roku 1993. 
Společnost se svými pracovníky a spolupracovníky v mateřské společnosti a sesterských výrobních závodech je schopna 
řešit veškeré technologické dodávky úpravy vody na „klíč“ včetně zpracování dokumentace a výroby hlavních komponent 
kmenovými zaměstnanci, bez nutnosti zadávat hlavní dodávky do výroby mimo společnost.
Společnost disponuje veškerým technickým a výrobním vybavením, a také odbornými pracovníky s dlouholetou praxí v 
investiční výstavbě, dodávkách a službách.
Tento přístup a koordinace činností v rámci celé skupiny společností umožňuje dosáhnout vysoké kvality jednotlivých 
dodávek zařízení a dodávek díla „na klíč“, ke spokojenosti zákazníka.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI


