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WTC-MACRO

HLAVNÉ ČINNOSTI

Design, Výroba a Montáž komponentov, systémov a celkov pre úpravu vôd, odpadových vôd a vzduchu v priemysle aj v samosprávach.

OSTATNÉ ČINNOSTI
Prostredníctvom špecializovanej divízie vyrábame a dodávame komponenty a systémy pre povrchovú úpravu a recyklačné systémy vrátane celkovej environmentálnej
zodpovednosti pre linky galvanickej a chemickej povrchovej úpravy.

WTC-MACRO je spoločnosť poskytujúca inovatívne technológie a výrobky na vytváranie nákladovo efektívnych riešení šetrných k životnému prostrediu pre rôzne typy problémov

týkajúcich sa úpravy vôd, odpadových vôd a úpravy vzduchu.

WTC-MACRO dodalo od roku 1986 celky a komponenty pre rôzne odvetvia, malých aj veľkých zákazníkov v rôznych krajinách.

Náš personál má desiatky rokov skúseností pri navrhovaní, výrobe a dodávkach komponentov a systémov pre priemysel aj samosprávy.

Naše uzatváranie zmlúv zjednocuje zavádzanie nášho know-how a skúseností s našimi interne vyvinutými a licencovanými technológiami pre inovatívne riešenia, ktoré
poskytujú efektívnu a úspornejšiu prevádzku.

Ponúkame štandardné riešenia, ako aj riešenia prispôsobené na mieru, často vo forme celkov vyhotovených na kľúč.

Všetky naše celky sú opatrené CE označením a výrobky sú certifikované v súlade s miestnou a európskou certifikáciou.

Implementácia moderných procesov a technológií

PRODUKTY & SYSTÉMY

Úprava vôd
● Lamelové sedimentačné systémy (štandardné aj na mieru prispôsobené systémy)
● Piesková filtrácia & filtrácia s aktívnym uhlím
● Separácia častíc, fyzikálna úprava vôd & kalu
● Chemické zrážanie a fyzikálna úprava 
● Opätovné využitie vody, kovov a chemikálií
● Vákuové odparovacie systémy
● Výmenníky iónov
● Odsoľovacie celky s uplatňovaním rôznych systémov RO a iných druhov 

membránových filtračných systémov
● Anaeróbna a aeróbna biologická úprava
● Flotácia rozpusteným vzduchom
● Úprava agresívnych kvapalín

Chemické, biologické čistenie a úprava vôd

● Flokulačné a koagulačné viackomorové reaktory

● Potrubné (trubkové) flokulátory

● Dávkovacie systémy pre chemikálie v kvapalnej forme

● Zariadenia na zmäkčovanie vody

● Modulárné biologické ČOV s MBR

● Vákuové odparky

● Technologické a zásobné nádrže z plastov, príslušenstvo

Čistenie vzduchu a plynu
● Úprava vzduchu a plynu
● Odstraňovanie zápachov a filtrácia vzduchu a plynu
● Ventilačné systémy

Úprava vzduchu a ventilačné systémy
● Horizontálne a vertikálne práčky vzduchu
● Ventilátory z termoplastov pre priemyselné ventilačné systémy
● Filtre s aktívnym uhlím
● Odlučovače kvapiek
● Odsávacie štrbiny, klapky a potrubné systémy

Galvanická a chemická úprava povrchu
● Systémy a komponenty
● Procesné nádrže
● Servisné a obslužné plošiny
● Technologické a zásobné nádrže z plastov a 

príslušenstvom

Spracovanie biologického odpadu a výroba bioplynu 
● Výroba bioplynu z organických odpadov
● Čistenie bioplynu (výroba biometánu)

Fyzikálna úprava vôd, kalov a mechanické komponenty
● Lamelové sedimentačné jednotky MACRO®LS
● Tlakové pieskové filtre MACRO®P-SF
● Tlakové filtre s aktívnym uhlím MACRO®P-CF
● Vrecové a patrónové filtre
● Papierové pásové filtre
● Bezhriadeľové špirály
● Miešacie zariadenia a miešadlá MACRO®Mix
● Reverzné osmózy
● Zásobné nádrže pre chemikálie a vodu (termoplast)
● Kontajnerové systémy na úpravu pitnej, dažďovej 

a technologickej vody

Uvedené nižšie sú hlavné procesy, ktoré používame pre efektívne technické riešenia.
Nami vyvinuté aj licencované procesy a technológie sú implementované v našich dodávkach.

Hlavné komponenty pre úpravu vôd a vzduchu v rôznom materiálovom prevedení sú vyrábané v našom výrobnom závode.



REFERENCIE

Závody a celky, ktoré boli dodané pre priemysel a samosprávy v rôznych krajinách.

Metalworking Srbsko 2016 Čistička odpadových vôd (ČOV)
EcoGalvanic Bulharsko 2015 Zariadenia pre povrchovú úpravu
Stankoinvest Rusko 2015 Zariadenia pre povrchovú úpravu
Comefin Rumunsko 2015 Zariadenia pre povrchovú úpravu
Säffle förnickling AB Švédsko 2015 Zariadenia pre povrchovú úpravu
Mondelez Ukrajina 2015 Mechanická pred-úprava
Joshkar Rusko 2014 Čistička odpadových vôd
Elekon Rusko 2014 Zariadenia pre povrchovú úpravu, ventilačný systém
Atev Maďarsko 2014 Zariadenia na mechanickú pred-úpravu/proces
Elekon Rusko 2013 Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Rybinsk Rusko 2013 Zariadenia pre povrchovú úpravu, ventialčný systém
CRH/Holcim Slovensko 2012 Chemicko-fyzická úprava
Siemens Slovensko 2012 Kontrola zápachu-filter s aktívnym uhlím, ventilačný systém
Elekon Rusko 2010 ČOV, Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Crown Bevcan Slovensko 2011 Návrh/Inžiniering
Falkenberg Švédsko 2011 Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Arlanda airport Švédsko 2011 Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Provexa Švédsko 2010 ČOV, Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Proton Finishing Estónsko 2010 Čistička odpadových vôd
Purus Švédsko 2010 Úprava/čistenie vzduchu a ventilačný systém
Sapa Vetlanda Švédsko 2010 Čistička odpadových vôd
LK pump Česká republika 2009 Úprava kalu
Thermosolar Slovensko 2009 Zariadenia reverznej osmózy
Kraft Foods Ukrajina 2009 Zariadenia na pred-úpravu, ČOV
Mordovcement Rusko 2008 Zásobníky na chemikálie, dávkovacie stanice
FAB Česká republika 2008 Dávkovacie zariadenia
Sporrong Estónsko 2008 Čistička odpadových vôd
Siemens Nemecko 2008 Dokumentácie, reverzná osmóza RO
Rudeshur WTP Irán 2007 Reverzná osmóza – odsoľovanie pre elektráreň
Kindasa Water Services Saudská Arábia 2006 Dávkovanie vápna, saturačný systém – odsoľovanie, pitná voda

Referencie pred 2005
Husqvarna Švédsko ČOV - rezacie stroje, motorové píly
Aspocomp Fínsko ČOV - dosky s plošnými spojmi
Capinor Nórsko ČOV - dosky s plošnými spojmi
Proton Finishing Švédsko Zariadenia pre povrchovú úpravu
Ericsson Švédsko ČOV - dosky s plošnými spojmi
Moskvich Rusko Výroba áut - povrchová úprava
Nokia India Návrh/inžiniering

*Ďalšie referencie z odlišných odvetví a aplikácií môžeme poskytnúť na požiadanie.



KONTAKTY

POŠTOVÁ ADRESA:

WTC-MACRO, s.r.o.

Južná 41

949 01 Nitra

Slovenská Republika

ADRESA PRE NÁVŠTEVY:

WTC-MACRO 

Petöfiho 22

Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská Republika

Tel.: +421 911 855 930

E-mail: info@wtc-macro.com

Website: www.wtc-macro.com

ZDRUŽENIA & PARTNERI

VÝROBA - PREDAJ - ADMINISTRATÍVA

Švédska asociácia dodávateľov

čističiek odpadových vôd

Švédska obchodná komora 

na Slovensku
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Slovenská obchodná a priemyselná komora

Európska asociácia pre bioplyn Medzinárodná asociácia pre vodu

WTC-MACRO, s.r.o.

20190701

Bioplyn, biometán

Čerpadlá pre agresívne médiá


