
ENECON Magyarország képviselet 

www.enecon.hu

Make us part of your maintenance and repair team

Rövid ismertető:

Csőfalvastagság mérés,

ENECON ® technológiákkal.
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Kik vagyunk?
• Neschvill’97 Kft. kizárólagos magyarországi képviselete 

az ENECON® cégcsoportnak. 

• Az ENECON® cégcsoport elismert globális vezető szerepet tölt be a 
fejlett polimer kompozit technológiák kifejlesztésében ipari és 
lakossági területeken. Egyedi bevonatokra, javításokra szakosodtak, 
amelyek megállítják a tetők, erkélyek beázását. 

• Az ENECON® költséghatékony és kereskedelmileg igazolt megoldásokra 
specializálódott a javítási és ismétlődő fenntartási munkálatok széles 
spektrumán, minden területen. 

• Tevékenységünk kiterjed továbbá különböző fém csövek, tartályok 
falvastagság mérésére, legyen az föld felett vagy föld alatt.
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ENECON® rövid bemutató film
https://enecon.hu/videos/ENECON-HUN-felirattal.mp4

ENECON® brossúra:
https://www.enecon.com/pdfs/enecon_brochure.pdf
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Cső vastagság mérés: MFGT Hajdúszoboszló, Zsana, és Pusztaederics telephelyeken

4RWT elemzés, terepmérések, adatgyűjtés, összesített eredmények értékelése,
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Csővezetékek és csatornák diagnosztikája, falvastagság mérése:

Vállalatunk aktívan részt vesz az acélcsővezetékek diagnosztikai módszereinek és eljárásainak 
fejlesztésében. Jelenleg számos módszerrel és eljárással rendelkezünk, amelyek a megfigyelt 
csővezeték - a CGAD® módszer - tervezésén, anyagán és működési paraméterein alapulnak.

➢Áramlási számítások és modellek

➢Statikus számítások

➢Csővezeték -rendszerek tervezése és rekonstrukciója

➢Technikai javaslatok

➢Megvalósíthatósági tanulmányok és számítások

➢Kockázatelemzés

➢BOD, BDEP és DEN dokumentáción meghatározzuk a cső, vagy a teljes csőrendszer maradék 
élettartamát.
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Szorítóvizsgálatok CGAD fal maradék erejének elemzése Vízszabályozó rendszer (WCS)

Csövek, tartályok és tartályok levegő-víz tisztításaFejlett csővezeték -lokalizációs módszerek - (WIM + MIM)
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Teszt üzem-Cső belső oldali bevonatolás robottal, együttműködés az MFGT Zrt.-vel a jövőbeli hidrogén 
szállítás problémáinak csővezetékek belső fali védelmére, összhangban az EU és Magyarországi 
hidrogén felhasználás narratívával.

CHEMCLAD® GP, vízzáró és korróziógátló anyag, ellenáll a hidrogénnek 
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Cső belső vizsgálata, tisztítása és bevonatolása robottal:
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Speciális módszer: szélessávú elektromágneses vizsgálat (BEM)
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Speciális módszer: csővezetékek belső bélelése (liner) MFGT Zrt.-vel magas nyomású (100+ bar)
gázvezetékekre történő használat fejlesztése
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Pipeline Conditional Assessment Technology (p-CAT)
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Pipe Location / Wire Injection Method (WIM)



ENEFLOW® folyadékáram-ásványi anyag kezelés:

ENEFLOW® Videó
https://www.youtube.com/watch?v=v6UX2dtycuM

• https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-
024_ENEFLOW_Reduces_Paraffin_LA_Oil.pdf

• https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-
016_ENEFLOW_Texas_Oil_Refinery.pdf

• https://www.enecon.com/pdfs/Eneflow_Power_Eng_Mag_Article.pdf

ENEFLOW® Brossúra
https://www.enecon.com/pdfs/ENEFLOW-Brochure.pdf
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ENECON ® Magyarországi
képviselet 

www.enecon.hu

Make us part of your maintenance and repair team

Köszönjük megtisztelő figyelmét.

Várjuk mielőbbi jelentkezését.
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