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Προσφέρουμε:

• Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων
• Υλοποίηση προσωποποιημένων - εξατομικευμένων λύσεων ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες του πελάτη
• Αριστεία στην εφαρμογή και στην εκτέλεση των έργων - Excellence in Execution

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕIΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η Meleccon κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες εταιρίες 
και ειδικεύεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
εξειδικευμένου βιομηχανικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
στα έργα περιβάλλοντος και στη βιομηχανία. 

Η Meleccon είναι μια τεχνική εταιρία με εμπορική οπτική. Στην γκάμα των προϊόντων μας 
ανήκουν μερικοί από τους κορυφαίους κατασκευαστές διεθνώς όπως BINDER, CLAYTON, 
SECHERON, WAUKESHA, FERNCO, WORLD ENERGY και PLUG POWER. Οι σειρές των 
προϊόντων μας υπηρετούν έργα ενέργειας, μονάδες ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ, εγκαταστάσεις αστικών 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, λύσεις για τον αερισμό και τη διαχείριση του βιοαερίου.

• Συντήρηση Αντλιών & Αναδευτήρων

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων 
και αναδευτήρων όλων των οίκων και τύπων.

Η μακροχρόνια πείρα του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της 
εταιρείας μας και ο μεγάλος αριθμός ευχαριστημένων πελατών μας, 
εγγυώνται την ποιότητα των εργασιών μας. Όλες οι επισκευασμένες 
μονάδες καλύπτονται από γραπτή εγγύηση. Για την επισκευή των 
μηχανημάτων χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά των κατασκευαστών.

Οι νέες εγκαταστάσεις μας και ο άρτιος εξοπλισμός του συνεργείου μας, 
δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε την συντήρηση και επισκευή  αντλιών 
και αναδευτήρων αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο την τεχνική κατάρτιση του 
προσωπικού της εταιρείας.

• Μονάδες ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ 

Η Meleccon ειδικεύεται στις μονάδες συμπαραγωγής (ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ), 
Αερίου & Βιοαερίου.  Καλύπτουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής. 

Παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες, προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 
ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας της 
συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα και της γεννήτριας.

• Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή όλων 
των τύπων Η/Ζ και M.E.K.

H μακρόχρονη εμπειρία μας σε μηχανές, πετρελαίου και αερίου, μας δίνει 
τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την σωστή λειτουργία 
και την προληπτική ή έκτακτη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Αναλαμβάνουμε συμβόλαια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, 
σε ετήσια βάση. 

Για κάθε έκτακτη βλάβη, το ανθρώπινο δυναμικό της Meleccon είναι στη 
διάθεσης σας για να καλύψει κάθε απαίτηση γύρω από την εγκατάσταση, 
24 ώρες / 7 ημέρες. 

• Συμβόλαια Συντήρησης Η/Ζ 
• Ολική επισκευή παντός τύπου H/Z
• Διαγνωστικός έλεγχος παντός τύπου κινητήρων
• Επισκευή Αντλιών Πετρελαίου
• Ανταλλακτικά μηχανών

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


