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The A to Z of H2O Solutions

Introduction

We are a reliable partner for �ltration and treatment of drink-
ing and technological water in a wide range of use.

We design and manufacture �ltration equipment and 
systems with a maximum emphasis on quality, low energy 
demands, long-term operation in the most demanding 
conditions, and at the same time also on simplicity of their 
operation.

Technologies:

•  Sedimentation and flocculation
•  Screen filtration - automatic, semi-automatic and manual
•  Media and multimedia pressure filtration
•  RO and EDI technologies
•  UV treatment and disinfection

Since no project is the same as the next, and no market is 
exactly alike, no solution should be either. Our vast know-
ledge, resources and capabilities enable us to create and 
implement entire water facilities of any scale, from A to Z. 
This includes the research and development, design, manu-
facturing and customer support as well as project manage-
ment, training and knowledge transfer.

Úvod

Jsme spolehlivým partnerem pro filtraci a úpravu pitné a 
technologické vody v širokém spektru použití.

Filtrační zařízení a systémy projektujeme a vyrábíme s maximál-
ním důrazem na kvalitu, energetickou nenáročnost, 
dlouhodobý provoz v nejnáročnějších podmínkách a současně 
na jednoduchost obsluhy.

Technologie:

•  Sedimentace a flokulace
•  Sítová filtrace - automatická, poloautomatická a manuální
•  Tlaková filtrace přes filtrační média
•  RO a EDI technologie
•  UV čištění a desinfekce

Různé projekty vyžadují různá řešení. Naše rozsáhlé znalosti, 
zdroje a schopnosti nám umožňují navrhnout a realizovat 
kompletní systémy pro filtraci a úpravu vody od A do Z. To 
znamená od výzkumu, vývoje a projektování přes výrobu a 
zákaznickou podporu až po řízení projektů, školení a předávání 
znalostí.
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High Performance for Industry

Automatic self-cleaning screen �lters with an electric 
or hydraulic drive

Screen �lters with automatic backwash can be used in all applications 
featuring a large water consumption and where this water can be used 
recurrently (cooling, coal spraying, dust reduction systems, water �ltration 
during the cooling of steelwork products, washing and cleaning of 
vehicles, recycling of industrial waste water, �ltration of water used for 
rinsing of bottles, vegetables, fruit …).

Filtration capacity:   10m³/hr ~ 1 500m³/hr

Filtration range:   10µm ~ 3 000µm

Operation pressure:   1bar ~ 40bar

Construction materials:   carbon steel with a baked epoxy   
    �nish, stainless steel 304L, 316L, 316Ti

Possible control elements:  electronic, time switch, air control   
    system, computer control system and 
    design according to customer’s wish

Our automatic screen �lters guarantee a reliable continuous �ltration of 
solid substances, a trouble-free operation and minimum costs of operation 
and maintenance.

Automatické samočisticí sítové �ltry s elektrickým 
nebo hydraulickým pohonem

Sítové �ltry s automatickým proplachem mají uplatnění všude tam,  kde 
je velká spotřeba vody a tuto vodu je možné opakovaně používat 
(chlazení, zkrápění uhlí, snižování prašnosti, �ltrace vody při 
zchlazování ocelářských výrobků, mytí a čištění vozidel, recyklace 
průmyslových odpadních vod, �ltrace vody používané při oplachu 
lahví, zeleniny, ovoce …).

Filtrační průtok:    10m³/h ~ 1 500m³/h

Filtrační rozsah:    10µm ~ 3 000µm

Pracovní tlak:    1bar ~ 40bar

Konstrukční materiály:    uhlíková ocel s vypalovaným epoxi-
    dovým povrchem, nerezová ocel 
    304L, 316L, 316Ti   

Možné řídicí prvky:    elektronika, časový spínač, 
    vzduchové ovládání, řízení 
    počítačem 

Naše automatické sítové �ltry garantují  spolehlivou kontinuální �ltraci 
pevných látek, bezporuchový provoz a minimální náklady na provoz a 
údržbu.
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Powerful 
     and Reliable

Automatic self-cleaning screen �lters with large 
�ltering capacity »MEGA«

Typical applications:   

Metallurgical industry:  cooling towers, �ltration of scales from water
    for cooling of ingots, sheet … 

Power engineering:  cooling towers, sprinkling of coal to reduce dust  
   formation, cooling of gas storage systems … 

Pre-�ltration of sea and river water … 

Standard Features:
Maximum operating pressure:  16 bar 

Clean �lter pressure loss:  0.1bar

Maximum water temperature:  95°C 

Filtration range:    10µm ~ 3 000µm 

Filter housing materials:   carbon steel coated with baked on 
    epoxy, stainless steel 316L or 316Ti 

Filtration capacity of the �lter: < 12 000m³/h 

Operating:   automatic control unit

Although the �lters are manufactured in a top technical and technological 
quality, their installation, operation and maintenance are very easy. They 
are intended for a continuous operation and are non-demanding in terms 
of both rinsing water consumption and consumption of energy.

Automatické samočisticí sítové �ltry s vysokou �ltrační 
kapacitou »MEGA«

Typické aplikace:    

Metalurgický průmysl:   chladící věže, �ltrace okují z vody pro chlazení    
   ingotů, plechů … 

Energetika:   chladící věže, zkrápění uhlí pro snížení 
   prašnosti, chlazení zásobníků s plynem … 

Před�ltrace mořské a říční vody...  

Základní speci�kace:
Maximální provozní tlak:   16 bar 

Ztráta tlaku čisticího �ltru:   0.1bar

Maximální teplota vody:   95°C 

Filtrační rozsah:    10µm ~ 3 000µm 

Materiál těla �ltru:    uhlíková ocel s vypalovaným epoxi-
    dovým povrchem, nerezová ocel 316L 
    nebo 316Ti 

Filtrační kapacita �ltru:   < 12 000m³/h 

Ovládání:   automatická řídicí jednotka

Filtry jsou vyráběny ve špičkové technické i technologické kvalitě a přitom velmi 
jednoduché na instalaci, provoz a údržbu. Jsou určené pro nepřetržitý provoz a 
jsou nenáročné jak na spotřebu proplachovací vody, tak na spotřebu energie.
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Continuous Filtration - Day and Night

Stationary water treatment plants

We design, manufacture and install water treatment systems for 
towns, small communities, summer resorts, production plants, 
small operation plants …

Industrial water treated in an optimum way is a precondition of 
how to maintain machines and equipment in a good operation 
condition, how to extend their lifetime and how to increase 
production e�ectiveness. And drinking water treated in an 
optimum way is a necessity.

The technologies designed by our company, together with our 
experience and top-quality components which we use, ensure 
that our customers receive a system with long-term and trouble-
free operation with production of high-quality drinking water.

Our water treatment systems are not only reliable and highly 
e�ective, but they are also environment-friendly - designed in 
such a way that they have only low spatial and energy demands. 

Stacionární úpravny vody

Projektujeme, vyrábíme a instalujeme systémy úpravy vody pro 
města, malé obce, letoviska, výrobní závody, drobné provo-
zovny …

Optimálně upravená průmyslová voda je předpokladem, jak 
udržet stroje a zařízení v dobrém provozním stavu, prodloužit 
jejich životnost a zvýšit efektivitu výroby. Ale optimálně 
upravená pitná voda je nutností.

Námi navržené technologie společně se zkušenostmi a 
nejkvalitnějšími komponenty, které používáme, zajišťují, že 
zákazník obdrží systém s dlouhodobým a bezproblémovým 
provozem s produkcí vysoce kvalitní vody.

Naše systémy úpravy vody jsou nejen spolehlivé a vysoce 
efektivní, ale také šetrné k životnímu prostředí - navržené tak, 
aby byly prostorově a energeticky nenáročné. 
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Highly Reliable - All over the World

Container drinking water treatment plants

Container, mobile water treatment plants are an optimum 
and highly �exible way of the fast obtaining of drinking water 
from wells, open resources, side and shore wells, sea and 
brackish water. They provide and ensure perfectly clean 
drinking water for permanent as well as emergency assur-
ance of drinking water according to the strictest hygiene 
standards.

The container water treatment plants can be used also for 
water treatment in industrial applications (tertiary treatment 
of waste water, production of ultra-clean water …).

Each container treatment plant is a unique system proposed 
and manufactured according to the particular speci�cation 
and requirements of the customer.
 

Kontejnerové úpravny pitné vody

Kontejnerové, mobilní úpravny vody jsou optimální, 
ekonomickou a vysoce �exibilní cestou k rychlému získání 
pitné vody z vrtů, otevřených zdrojů, břehových studní, 
mořské a brakické vody. Poskytují a zajišťují dokonale čistou 
pitnou vodu k trvalému i krizovému zajištění pitné vody dle 
nejpřísnějších hygienických norem.
 
Kontejnerové úpravny vody lze využít i pro úpravu vody v 
průmyslových aplikacích (terciární čištění odpadních vod, 
výroba ultra-čisté vody …).

Každá kontejnerová úpravna je unikátním systémem 
navrženým a vyrobeným dle konkrétního zadání a 
požadavků zákazníka.
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