
Komplexné služby                     
v energetike

prezentácia spoločnosti 

www. isengmont.sk



Obsah

� Štruktúra spoločnosti       
ISENG – MONT s.r.o.

� Profil spoločnosti

� Portfólio služieb

� Znižovanie emisií NOx redukciou 
oxidu dusíka metódou SNCR

� Certifikáty a kvalita 

� Významné referencie

� Významní zákazníci

� Kde nás nájdete



Štruktúra spoločnosti 
ISENG – MONT s.r.o.

�Inžiniering,projekty

�Výroba 

�Komplexné dodávky, 
montáž



Profil spoločnosti ISENG - MONT , s.r.o.

Spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o.  už 18 rokov 
poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky.

Hlavný predmet podnikania:

� Komplexné dodávky energetických zariadení 
obnoviteľné zdroje

� Komplexné dodávky zariadení pre 
splynovanie biomasy

� Výroba tlakových a netlakových častí kotlov,  
výroba výmenníkov, tlakových tvaroviek, 
spalinovodou, oceľových konštrukcií

� Montážne a servisné služby v energetike

� Štúdie, projekty, inžniniering



Portfólio služieb 
Štúdie,projekty,dokumentácia

�Štúdie, investičné zámery, basig 
engineering

�Projekty pre stavené povolenie, 
realizačná dokumentácia

�Konštrukčná a dielenská 
dokumentácia

�Sprievodná technická 
dokumentácia

�Technologické postupy

�Projekty organizácie montáži

�Harmonogramy výstavby



Portólio výroba 

� Výroba kotlov a ich 
komponentov

� Výroba výparníkov, 
prehrievačov

� Výroba ekomomizérov

� Výroba spalinových
výmenníkov

� Výroba ohrievačov 
vzduchu

� Výroba náhradných dielov 
kotlov



Portfólio výroba

� Výroba komôr, 
rozdelovačov, zberačov

� Výroba tlakových tvaroviek
a potrubia 



Portfólio výroba 

� Výroba vzduchovodov, 
spalinovodov

� Výroba oceľových 
konštrukcií



Portfólio výroba 

� Výroba výmenníkov z rebrovaných 
alebo hladkých  rúr



Portfólio služieb 
komplexné dodávky

� Komplexné dodávky na “kľúč“ 
pri výstavbe kotolní a teplární

� Komplexné dodávky na „kľúč“ 
pri výstavbe a rekonštrukcií 
tepelných hospodárstiev                  
v mestách a v priemysle

� Komplexné dodávky na „kľúč“ 
pri výstavbe obnoviteľných 
zdrojov



Portfólio služieb 
montáž

� Komplexné dodávky pri 
výstavbe parovodov, 
horúcovodov
a bezkánalových potrubí

� Komplexné dodávky pri 
výstavbe výmenníkových 
staníc tepla



Portfólio montáž

� Montáž kotlov a ich častí

� Montáž kogeneračných
jednotiek

� Montáž strojovní a 
strojných zariadení pre 
teplárne a kotolne 



Portfólio montáž

� Montáž potrubia rôznej 
akosti a hrúbky materiálu 
tr. ocele 11,12,15,17

� Montáž horákov 
(plyn,olej) vrátane 
príslušenstva 



Portfólio montáž

� Montáž kotlov a zariadení 
pre spaľovanie biomasy



Znižovanie emisií redukciou 
oxidu dusíka NOx

V súvislosti s blížiacim sa
termínom platnosti nových
limitov Nox (rok 2016)
ponúkame riešenie znižovania
emisií NOx metódou SNCR
na Vašom novom
alebo stávajúcom zariadení
v spolupráci s firmou Mehldau &
Steinfath Umwelttechnik.



Certifikáty a kvalita

� Certifikácia spoločnosti 
podľa  STN EN ISO 
9001:2009 



Certifikáty  a kvalita

�Oprávnenie pre výrobu, montáž a 
opravy vyhradených tlakových 
zariadení

�Oprávnenie pre montáž a opravy 
vyhradených plynových zariadení

�Oprávnenie pre vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok 
vyhradených tlakových a plynových 
zariadení

�Pracovníci spoločnosti vlastnia 
oprávnenie pre riadenie opráv 
vyhradených tlakových a plynových 
zariadení

�Pracovníci spoločnosti vlastnia 
oprávnenia autorizovaných 
stavebných inžinierov



Certifikáty a kvalita

� V systéme CONNEXIO sme 
registrovaný ako 
predkvalifikovaný dodávateľ 
pre energetické spoločnosti

� Sme certifikovaným partnerom 
spoločnosti SPP, a.s.



Významné referencie a 
ocenenia

Projekt 
„Zásobovanie mesta Púchov“ 

Zákazník: MsBP s.r.o., Púchov

Komplexná rekonštrukcia 
tepelného hospodártva

v meste Púchov 

Ocenenie:

Najlepší projekt energetiky 
2007



Významné referencie

GeLima, a.s. , Liptovský Mikuláš

Výstavba kotolne , výkon kotla                
25 t/h výkon turbíny 2,2 MW



Významné referencie

HEINEKEN ,a.s. 

Výstavba kotolne                 
2x 10t/h, vrátane rozvodu 

pary a výstavby 
trafostanice 22 kV



Významné referencie

Bratislavská teplárenská ,a.s. 
Výmena horákov na kotly K6,                 

150 t/h v Tp Západ

Bratislavská teplárenská ,a.s. 
Plynofikácia kotla HK1 v Tp Západ

Bratislavská teplárenská ,a.s. 
Rekonštrukcia kotla HK1 v Tp Západ



Významné referencie

Mondi SCP, a.s., Ružomberok

Získanie tepla zo spalinových
kotlov 60 t/hod , návrh, dizajn, 
výroba a montáž spalinových

výmenníkov



Významné referencie

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE ,a.s. 
elektráreň Vojany

Výroba vstrekových komôr pre 
reguláciu teploty pary



Významné referencie

Dalkia Industry Žiar nad 
Hronom, a.s.

Zmena palivovej základne 
kotla K6

Splynovanie biomasy
Kotol: 75t/h, 440 C, 3,8 MPa



Významné referencie

Výstavba kotla na spaľovanie 
biomasy,  zákazka                            

„ Výroba elektrickej energie 
spaľovaním obnoviteľných 

zdrojov Badín“



Významné referencie

Dalkia Industry Žiar nad 
Hronom, a.s. 

Rekonštrukcia ohrievačov kotla 
K7 , 75 t/h



Kde nás nájdete 

Kontakt:

Sídlo spoločnosti
Inžiniering, komplexné dodávky                             

ISENG- MONT, Ltd.. 
Červenej armády 18                                                                   
934 01 LEVICE 
Slovakia

Výroba 

Ku Bratke č. 6
934 01 LEVICE 
Slovakia

Tel./fax.:036 /6313248 6313042                                                            
email: isengmont@isengmont.sk
www.isengmont.sk, 


