
KATALOGOVÉ LISTY - WWW.BMTO.CZ

Lis na kaly nachází uplatnění především v čistírnách odpadních vod jako kalová koncovka kalojemu, ale svoje 
uplatnění nalezne také v masném průmyslu pro separaci kalových vod. Toto vysoce efektivní zařízení je možné 
použít i pro zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace. Pro proces odvodnění je nutné dávkovací zařízení  
s flokulantem, který je vstřikován do přívodního potrubí zaústěného do lisu.

LIS NA KALY - LK
ceny za typové výrobky či za atypickou výrobu na vyžádání u obchodního oddělení 
společnosti BMTO GROUP a.s. na odbyt@bmto.cz nebo na tel.č +420 485 382 350

popis

POČET LISTŮCELKOVÁ HMOSTNOST MĚŘÍTKO

NÁZEV SOUBORU

BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444
Liberec 23
463 12

SIZE

kalový lis

1:20320,341 kg 1A3

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Lis na kaly se skládá z rámu, lamelového mechanismu a šnekové hřídele poháněné pomocí elektromotoru s převodovkou. 
Rám slouží k upevnění lamelového mechanismu a pohonné jednotky. Rotací šnekové hřídele dochází k pohybu lamel  
v mechanismu a vlivem správně zvolených lamelových mezer dochází k odvodňování kalu, mezerami odtéká kalová voda 
do žlabu odtokové soustavy odsazené vody, kde se zařízení připojí na odtok. Zahuštěný kal je stále posouván šnekem až 
k výsypce, která jej usměrní nad skluz. Skluzem spadává zahuštěný kal do kontejneru. Lamelový mechanismus je rozdělen 
na tři stupně odvodnění. V prvním stupni dochází k největšímu odvodnění. V druhém stupni dojde ke zbytkovému 
odvodnění a v třetím stupni se kal již jen dolisovává. Šneková hřídel má progresivní stoupání šnekovnice pro dolisování 
kalu v posledním stupni odvodnění. Při odvodňování se protlačí i jemný kal v minimálním množství skrze lamely. Pro tento 
jev je zařízení osazeno ostřikem lamel, aby bylo možné lamely oplachovat a zařízení se udržovalo v neustálé čistotě. Lis je 
vybaven také ostřikem šneku. Ostřik lze dle přání zákazníka osadit jak manuální tak i automatický pomocí elektroventilu. 
Pro kontrolu znečištění lamel a šneku je zakrytí lisu vybaveno výklopným kontrolním krytem. 

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli. Pro proces odvodnění kalu je nutné kalové čerpadlo osazené v kalojemu a 
dávkovací zařízení s flokulantem, který je vstřikován do přívodního potrubí zaústěného do lisu. Flokulant je nutné  
před jeho dávkováním rozmíchat v přípravné nádrži (flokulant je nejčastěji ve formě prášku). Přípravná nádrž flokulantu 
není součástí odvodňovacího lisu, ale je uvedena v příslušenství.

Odvodňovací lis je na místo určení dopraven pomocí koleček, která jsou upevněna na konstrukci lisu. Pro zafixování 
polohy lisu jsou zadní kolečka opatřena brzdou. Lis musí být ustaven na rovné základní desce a to v místě, kde nehrozí 
obsluze žádné zranění (pád, vyvrknutí nohy apod.).  

popis

oblasti Použití

Výhody

- Čistírny odpadních vod 
- Živočišný průmysl 
- Papírenský průmysl

- Optimální rozměry pro zástavbu 
- Úspora provozních nákladů díky odvodnění kalových vod 
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Celo nerezové provedení v základu AISI304 (možnost volby AISI316) 
- Automatický provoz 
- Nízká spotřeba ostřikové vody 
- Možnost venkovního zatepleného provedení 
- Možnost integrace s ostatními zařízeními v nabídce
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Kapacita 
[ lmin-1]

Kapacita 
 [ m3/hod]

Délka  
[mm]

Výška  
[mm]

Šířka 
[mm]

Vstupní 
sušina %

Výstupní 
sušina %

LK-200 20 1,2 1850 1500 680 2-3 18-23

LK-300 30 1,8 2000 1700 800 2-3 18-23

LK-400 40 2,4 2230 1900 810 2-3 18-23

LK-500 50 3 2400 2100 1050 2-3 18-23

Technické údaje

Standardní vybavení

Nestandardní vybavení – na objednávku

- Motor s převodovkou 
- Ostřik lamel ručně nebo automaticky 
- Celo nerezová konstrukce 
- Šneková hřídel - nerezová ocel (AISI 304, 1.4301) 
- Ostřik šneku s tryskami - nerezová ocel (AISI 304, 1.4301)

- Přípravná nádrž flokulantu  
- Dávkovací čerpadlo flokulantu (dle typu lisu)  
- Řídící rozvaděč 
- Kotevní materiál nerez
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