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SNIŢOVÁNÍ NÁKLADŮ PŘI LEPŠÍ KVALITĚ FILTRACE  

Latham International Ltd je specialista působící v popředí současné technologie tlakové filtrace. Naše 
kalolisy dosahují vyšší efektivity odvodňování vodních suspenzí než alternativní metody. Náš úspěch je 
založen na světové úrovni servisu a know-how:  vývojem systémů šitých na míru, které snižují náklady 
našich zákazníků a poskytují čistější filtrát a kompaktnější filtrační koláč, se kterým se lépe manipuluje.   

VYSOKÁ VÝKONNOST POMOCÍ INOVACE 

Od našeho založení v roce 1981 jsme si vybudovali pozici světového lídra v oblasti vývoje systémů tlakové 
filtrace. Vývoj nových technologií filtrace je nezbytný, aby bylo možné reagovat na stále rostoucí požadavky 
na kvalitu a výkonnost, jež jsou často iniciovány ekologickými zájmy. Naše kalolisy jsou dostupné také jako 
plně automatické systémy, které nevyžadují žádné speciální odborné znalosti pro obsluhu, jsou spolehlivé, 
jednoduše ovladatelné a konstruovány pro dlouhodobý nepřetržitý provoz. 

NÁVRH. VÝROBA. INSTALACE. MODERNIZACE 

Náš průkopnický přístup spočívá v navržení systému, který bude přesně šitý na míru vašim požadavkům na 
filtraci. Výchozím bodem je detailní technické vyhodnocení následované návrhem nabídky designu a ceny. 
Instalace zařízení je prováděna našimi vlastními vysoce kvalifikovanými inženýry, kteří uvedou systém do 
provozu a proškolí obsluhu u zákazníka. Pokud renovace stávajícího zařízení nabízí ekonomičtější řešení, 
můžeme navrhnout a provést modernizaci stávajícího kalolisu.  

LATHAM INTERNATIONAL VE SVĚTĚ 

Naši zákazníci představují širou škálu průmyslových odvětví: potraviny a nápoje, pivovarnictví, chemikálie, 
textilie, keramika, plasty, papír, těžba a zpracování minerálů, úprava pitné a průmyslové vody, městské a 
průmyslové kaly a mnoho dalších. Pracujeme s nadšením jak s malými firmami, tak velkými nadnárodními 
společnostmi. S mezinárodní sítí zkušených zástupců můžeme nabídnout naši značku a vysoce efektivní 
řešení filtrace kdekoli ve světě.  
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Aplikace Sortiment 

Čističky odpadních vod: 

Městské a průmyslové kaly. 

 

 

Úprava vody: 

Kamencové a železité kaly. Úprava technologické 
vody. 

 

 

Chemický průmysl: 

Pigmenty a barviva, titanová běloba, 
odvodňování suspenzí v chemickém a 
farmaceutickém průmyslu.  

 

 

Průmyslová výroba: 

Pokovování a povrchová úprava kovů, odpady z 
koželužen, textilní průmysl, barvy, atd.  

 

Zpracování kovů a minerálů: 

Hydroxidy, drahé kovy, zpracování minerálů, atd. 

 

 

Keramický průmysl: 

Příprava keramické hmoty, recyklace glazury. 

 

 

Potravinářský průmysl: 

Cukrovarnictví, pivovarnictví, jedlé oleje, vosky a 
tuky atd.  

Boční svorník /vysouvání hydraulického pístu při uzavírání 
Rozměr desek 250 mm - 2100 mm , jednoduchý nebo dvojitý píst. 

Horní svorník / vysouvání hydraulického pístu při uzavírání 

Horní svorník / zasouvání hydraulického pístu při uzavírání  
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Automatická myčka plachetek 

Oddělovač desek 

Unikátní automatická myčka plachetek se 
sníženou hlavou od Latham International je 
dostupná pro všechny  velikosti jejich kalolisů a 
může být instalována také na již pracující kalolisy 
s minimálními prostoji. 

Efektivní mytí plachetek automatickou myčkou 
zvyšuje kvalitu filtrátu a filtračního koláče a 
prodlužuje životnost filtračních plachetek bez 
potřeby použití pracovní síly. 

Myčka je umístěná buď na obou stranách 
bočního svorníku nebo na horním svorníku a 
funguje jako integrovaná jednotka s oddělovačem 
filtračních desek. V průběhu běžného pracovního 
cyklu je myčka umístěna u pohyblivém konci 
kalolisu. Když je řídící jednotkou zvoleno mytí 
plachetek, automatický pohyblivý mechanismus 
přemístí myčku do správné pozice. Potom začne 
cyklus mytí plachetek, kdy rameno s tryskami 
myje každou filtrační komoru zvlášť.  

Tlak mycí vody: do 100 barů 

Rychlost pohybu ramene: nastavitelná 

Celý sortiment kalolisů Latham International 
může být vybaven automatickým mechanismem 
pro posunování filtračních desek. U verze s 
bočními svorníky, dva vozíky poháněné 
hydraulickým motorem  uchopí filtrační desku na 
každé straně a zajišťují její přesný a efektivní 
pohyb. 

U verze s horním nosníkem je na horní nosník 
namontovaný pouze jeden vozík, který je 
poháněný opět hydraulickým motorem. Vozík 
může být dodáván v různém provedení, aby  
mohl umožňovat následující funkce: 

1. Instalace zařízení, které uchopí a přemístí 
pouze jednu filtrační desku.  

2. Instalace vibračního zařízení, které zlepšuje 
oddělování koláče od plachetky.  

3. Propojení více filtračních desek, které 
poskytuje rychlejší oddělování filtračního 
koláče z více plachetek najednou.  

4. Závěsný řídící panel. 

5. Plně automatizovaný mechanismus se 
světelnou ochranou a  lankovým resetem.  

Myčka plachetek pro verzi 
s bočním svorníkem 

Myčka plachetek instalovaná na kalolis (1500 x 1500 mm)  
s bočním svorníkem. 

Automatický posun desek 
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Typy kalolisů a princip jejich funkce 

Deska a rám: 

Obecně se používají pouze pro aplikace, kde je 
požadováno použití filtračního papíru. 

  

Klasické komorové desky: 

Membránové komorové desky: 

Membránové komorové desky se používají pro 
obtížně lisovatelné kaly. Použití membrán může 
výrazně zvýšit podíl sušiny ve filtračním koláči a 
zkrátit dobu filtračního cyklu.  

 

FILTRATE

SLURRY
INLET

CLOSURE

FILTER PLATE

FILTER CLOTH

FILTER CHAMBER
FILTRATE COLLECTING CHANNELS

FILTER CAKE

FILTRATE
FILTRATE

Tvorba filtračního koláče v komorovém kalolisu 

FILTRÁT 

PŘÍVOD  
KALU 

FILTRÁT 

FILTRAČNÍ DESKA 

PLACHETKA 

FILTRAČNÍ KOMORA 

KANÁLY PRO SBĚR FILTRÁTU 

FILTRAČNÍ KOLÁČ 

FILTRÁT 

UZÁVĚRA 

Sludge

FiltrateFILTRÁT 
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Membrane
Inflation

Feed Inlet

Filtrate
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Vymačkávání koláče 
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Plně automatický kalolis 

Obecně se používají pro kaly s rychlými filtračními 
cykly a dobrou kvalitou filtračního koláče. Mohou 
být dodávány jako klasické komorové nebo jako 
membránové. Poskytují následující výhody: 

Není potřeba obsluha 

Automatické oddělování filtračního koláče 

Vysoký výkon 

Snížení nákladů z důvodu potřeby menšího 

zařízení a nákladů na obsluhu 

 

 

 

 

 

Unikátní design propojených filtračních desek se 
setřásacím zařízením zajišťuje čisté oddělování 
kompaktního filtračního koláče.  

 

 

 

 

 

Jednotka může být dodávána v různých velikostech 
od 250 x 250 mm až do 2100 x 2100 mm                
s propojenými komorami.  

 

 

 

 

 

Plná automatizace zahrnuje řídící jednotku PLC pro 
řízení všech funkcí kalolisu a ovládání 
automatických ventilů. 

 

 

 

 

 

Čas filtračního cyklu může být monitorován pomocí 
zpětného tlaku filtrátu nebo na nastavitelném 
časovači.  

1500 x 1500 mm, plně automatický, multi-linked shaker, Norsko 

1200 x 1200 mm, plně automatický, single-shaker, Unilever, UK 

630 x 630 mm, plně automatický, multi-linked shaker, Brazílie 



List 8 

 

Sortiment nových kalolisů Latham International  

Všechny kalolisy jsou dostupné jako manuální, 
poloautomatické nebo plně automatické. 

 

Velikosti jsou od malých  laboratorních kalolisů      
s rozměrem desek 250 x 250 mm  až po velké 
průmyslové kalolisy s rozměrem desek do 2100 x 
2100 mm. Typ kalolisu může být klasický 
komorový, membránový nebo rámový (rám a 
deska). 

 

Tlaky: do 30 barů 

 

 

Příslušenství: 

Automatický posun desek 

Automatické mytí plachetek 

Automatické setřásání filtračního koláče 

Světelná ochrana 

Automatická okapová plata 

Řídící jednotka 

Jednotka přítlaku membrán 

Promývání a profukování filtračního koláče 

Profukování jádra 

Automatické zařízení pro posun desek 

Automatický mechanismus pro posun desek se setřásacím 
zařízením pro snadné odlupování filtračního koláče 

1000 x 1000 mm, plně automatizovaný s myčkou plachetek,  
 Nový Zéland 
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Filtrační desky: 

Tepelně stabilizovaný polypropylén do 95°C 

PVDF pro aplikace s vyšší teplotou 

Litina 

 

Membránové desky: 

Integrovaný polypropylén 

Oddělitelný polypropylén EP nebo EPDM 

Všechny kalolisy jsou dostupné buď v provedení    
s bočním svorníkem nebo s horním svorníkem. 
Hydraulika může mít buď elektrický pohon nebo 
vzduchový pohon, který se používá ve výbušném 
prostředí. 

Materiál konstrukce: měkká ocel, nerezová ocel 

Polo-automatický,  Egypt 

Typický filtrační koláč 

Filtrační koláč, Heineken, Holandsko 

Manuální kalolis 

Mobilní kalolis, Jack on, Jack Off 
Future Industrial Services, Velká Británie 
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Plně renovované kalolisy a  
modernizace stávajícího zařízení 

Kromě vedoucího postavení v oblasti výroby 
nových kalolisů se Latham International 
specializuje také na prodej plně renovovaných 
kalolisů a modernizaci stávajícího zařízení u 
zákazníka. 

 

Renovace: 

Latham International má k dispozici mnoho kalolisů 
vhodných pro renovaci. Renovací kalolisu je 
dosaženo standardů jako u nového zařízení. 
Renovace zahrnuje následující:  

Výměna nebo renovace hydrauliky 

Pískování a nátěr rámu 

Výměna filtračních desek 

Instalace nejmodernějšího mechanismu na 

posun desek a automatické myčky filtračních 
plachetek (volitelné)  

Nový řídící systém 

Úspory až 50% ve srovnání s novým kalolisem 

 

Modernizace stávajícího zařízení: 

Instalace nejmodernějšího mechanismu na posun 
desek a myčky plachetek 

Výměna filtračních desek a přestavba na 
membránový kalolis 

Vše instalováno na stávající zařízení zákazníka 

Čerpadlo pro dopravu kalu 

Jednotka na přípravu přídavných chemikálií 

 

Před modernizací 

Po modernizaci 

Modernizovaný kalolis v chodu 
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Pístová čerpadla Latham International  

Jedná se o typ pístového čerpadla poháněného 
sam os t a t n o u  h yd r a u l i c k ou  j e dn o tk ou  
s elektromotorem. 

 

Čerpadlo a hydraulická jednotka tvoří  integrovanou 
soupravu. 

 

Čerpadlo má robustní design a konstrukci               
s očekávanou životností nad 20 let při plném 
nasazení. Tělo čerpadla a ventilové skříně jsou 
vyrobeny z jednoho kusu oceli. Kalový píst je 
vyroben z nerezové oceli. Kalová těsnění jsou 
bezúdržbová a vyměnitelná jako náhradní díl, 
jednoduše bez vyjmutí kalového pístu. 

 

Hydraulický válec pohánějící kalový píst má přesné 
vnitřní vedení poskytující dobrou podporu pro tyč 
pístu. Tím jsou eliminovány boční síly vyvíjené na 
těsnění hydraulického válce, které by mohly 
způsobit prosakování oleje. Horní část 
hydraulického válce má vnitřní hydraulické 
vycpávky k usnadnění kontroly nad kalovým pístem 
v horní části zdvihu, kde dochází ke změně pohybu 
pístu ze směru nahoru na směr dolů. To přispívá    
k tichému chodu čerpadla. 

 

Hydraulickou  jednotku tvoří zásobní olejová nádrž 
a elektromotor, který přes převodovku a spojku 
pohání variabilní rychlostí hydraulické tlakově 
kompenzované olejové čerpadlo. 

 

 

Sortiment (velikost pístu) 

110 

160 

267 

320 

415 

495 

Model 160 - pístové čerpadlo - nerezová ocel 

Sortiment pístových čerpadel 

Pístové čerpadlo po renovaci 
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Kalolisy v keramickém průmyslu 

Latham International pochází ze samotného srdce 
keramického průmyslu (Stoke-on-Trent, UK) a 
získal značné zkušenosti s filtracemi při přípravě 
keramické hmoty a s odvodňováním kalů. 

 

 

 

Tlak: 

7 - 30 barů (komorový nebo membránový) 

 

 

 

Vlhkost koláče: 

16 - 20 % dosažitelná 

 

 

 

Aplikace: 

Příprava keramické hmoty 

Odvodňování kalů z odpadní vody 

Recyklace glazury 

800 x 800 mm, kalolis 16 barů, Saab, Sweden 

2 m x 1,5 m, kalolis 30 barů, WBB, UK 
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Kalolisy v důlním průmyslu a při zpracování surovin 

Pro velkoobjemové kaly s vysokým obsahem 
sušiny může Latham International nabídnout 
kalolisy s objemem až do 25 m³, což představuje 
kolem 50 t na filtrační cyklus. S použitím 
membránových kalolisů a profukováním filtračního 
koláče může být u některých typů kalů dosažena 
sušina až kolem 10 %. 

V chemickém průmyslu a při získávání drahých 
kovů může být dosažen maximální výtěžek  
s použitím in-situ promývání filtračního koláče. 

U plně automatických kalolisů je zajištěna vysoká 
bezpečnost z důvodu provozu bez zásahu obsluhy. 

Pro jakoukoli aplikaci má Latham International 
řešení, aby bylo dosaženo co nejlepšího 
konečného výsledku. 

 

Sortiment: 

Do rozměru 2100 x 2100 mm, měkká ocel nebo 
nerezová ocel 

Co - polymer, polypropylén, PDVF pro aplikace s 
vysokou teplotou 

Manuální nebo plně automatický  

 

2 m x 1,5 m, kalolis, (důl na těžbu zlata) 

2000 x 2000 mm, kalolis, Cleveland Potash, Velká Británie 

1200 x 1200 mm, nerezový kalolis ,Unilever, Velká Británie 
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Systémy na klíč pro úpravny vody a čističky  

Kaly vznikající při čištění odpadních vod a při 
přípravě pitné vody obsahují jemně dispergované 
organické a anorganické částice. Při zahušťování 
kalů je možné dosáhnout maximální sušiny kolem 
8 % a pro snížení ceny skládkování  musí být kaly 
dále odvodněny. 

Service water

W ashing unit

Inline mixer

Membrane
inflation pump

or air system

Flocculent

dosing pump

Flocculent

preparation

Filtrate

Service water

Slurry

storage

tank

S
e

rv
ic

e
 w

a
te

r

Membrane

Filter press

Snížení objemu a hmotnosti výrazně redukuje cenu 
dopravy, skládkování nebo spalování kalů.  

 

Použití kalolisů Latham International garantuje 
maximální sušinu při nejnižších provozních 
nákladech. Charakter kalu a požadovaný výstup 
určuje výběr typu kalolisu (membránový nebo 
klasický komorový), stupeň automatizace a další 
modifikace. Design kalolisu je navrhován na 
základě filtrační zkoušky, která se provádí buď 
přímo u zákazníka nebo na zkušebním kalolisu      
v laboratoři Latham International. 

 

 

Budova, kde dochází k odvodňování kalu 

Mycí jednotka 

Membránový 
kalolis 

Filtrát 

Provozní voda 

Čerpadlo pro 
 tlakování membrán 

Čerpadlo pro dávkování 
flokulantu 

Příprava 
flokulantu 

Směšovač 

Zásobní 
nádrž 
na kal 

Provozní voda 

P
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nebo vzduchový 
systém 
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Filtrační zkoušky u zákazníka nebo v laboratoři 

Latham International má vybavení k dodávkám a 
instalaci systémů na klíč, což zahrnuje následující:  

Kalolis pro odvodňování 

Kalová čerpadla 

Jednotka na přípravu pomocných chemikálií 

Zásobní nádrže 

Potrubí, armatury, ventily 

Dopravníkové systémy 

Řídící jednotky 

Instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 

 

Ať už se jedná o velkou městskou čističku 
odpadních vod nebo malou venkovskou čističku, 
Latham International může poskytnout ekonomické 
řešení pro odvodnění kalů buď pomocí statické 
nebo mobilní filtrační jednotky. 

 

Instalace kalolisu 2100 x 2100 mm, Foster Yeoman, UK 

Latham International má vybavení k provádění 
filtračních zkoušek buď přímo u zákazníka nebo na 
zkušebním kalolisu v laboratoři Latham 
International. 

 

Zkušební kalolis v laboratoři umožňuje základní 
zkoušky filtrace na malém objemu vzorku kalu. 

 

U zákazníka je možné provádět filtrační zkoušky na 
mobilní testovací filtrační soupravě, která 
nepotřebuje ke svému provozu nic kromě 
filtrovaného materiálu.  

 

Naše mobilní souprava umožňuje klasickou i 
membránovou filtraci do tlaku 20 barů, promývání 
filtračního koláče a profukování koláče vzduchem, 
pokud je to vyžadováno. 

 

Mobilní testovací filtrační souprava 
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Náhradní díly a servis 

Náhradní díly 

Aby byl kalolis stále v dobrém technickém stavu, 
zajišťujeme dodávky všech náhradních dílů:  

Filtrační desky 

Rozměry od 250 x 250 mm do 2100 x 2100 mm 

Polypropylén, PVDF, nerezová ocel 

Komorové, membránové, rám a deska 

Filtrační plachetky 

Rozměry od 250 x 250 mm do 2100 x 2100 mm 

Ušity na míru podle individuálních požadavků 

Špachtle (škrabky koláče) 

Manuální příslušenství pro odstraňování lepivého 
filtračního koláče. 

Hydraulika  

Všechny náhradní díly na hydrauliku jsou dostupné 
včetně soupravy těsnění, filtrů, ventilů atd..  

Elektronika 

Světelné závory, díly na řídící jednotky (tlačítka, 
relé atd.), bezdotykové snímače, tlakové snímače a 
náhradní díly vztahující se ke stavebnicovému 
systému elektrické instalace kalolisu Latham 
International.  

Čerpadla 

Dodáváme náhradní díly na celý sortiment 
čerpadel, která jsou určena pro kalolisy Latham 
International, včetně membránových vzduchem 
poháněných čerpadel, pístových čerpadel, 
vysokotlakých mycích čerpadel. 

Tlakování membrán / detektor prosaku 

Detektor prosaku je zabudovaný v každé desce, 
obvykle přímo do  spoje s membránou.    Používá 
se k detekci průběhu stlačování membrány a         
k detekci místa prosaku membrány v případě jejího 
poškození. 

 

Servis 

Naši inženýři mají mnohaleté zkušenosti a jsou 
připraveni poskytnout technickou podporu po 
telefonu nebo přijet na zavolání k provedení 
urgentních oprav nebo plánovaných oprav. 

Základní náhradní díly jsou stále skladem               
s možností okamžitého odeslání. 

Desky, plachetky, špachtle (škrabky koláče) 

Hydraulika 

Tlakování membrán / detektor prosaku 
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Systém zapojení kalolisu  

Výhody kalolisu 

Může filtrovat i špatně odvodnitelné kaly  

Malé množství pohyblivých částí - menší požadavky na údržbu 

Vyšší sušina filtračního koláče než u alternativních separačních metod (pásového lisu, odstředivky atd.)  

Kompaktnější filtrační koláč, se kterým se lépe manipuluje 

Velmi vysoká retence jemných částic kalu -  čistý filtrát 

Nízké provozní náklady a nízká spotřeba flokulantu 

Jediné mechanické zařízení, které je schopné produkovat dostatečně suchý filtrační koláč, aby byly splněny 
požadavky pro skládkování v některých oblastech 

Minimální životnost rámu kalolisu je 25 let 

Pracovní tlak  7 - 30 barů 

1. Nádrţ na kal 

2. Příprava polymeru 

3. Pístové čerpadlo 

4. Kalolis 

5. Filtrační koláč 

6. Nádrţ na filtrát 
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Příklady typických kalolisů 

Kalolis 250 x 250 mm Kalolis 470 x 470 mm 

Kalolis 500 x 500 mm, 15 barů Kalolis 630 x 630 mm 

Kalolis 1000 x 1000 mm, s horním svorníkem Kalolis 1200 x 1200 mm, s bočním svorníkem 
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Obchodní zastoupení 

Africa 

Latham Filtration Technology 
Unit 46, Kya North Park Bernie Street, 
Kya Sands, 2163, South Africa 
Tel: +27 (11) 7082313 / Fax: +27 (11) 7081526 
E mail: albert@lathamafrica.co.za 

Hong Kong 

Water Confidence Technologies 
Room 703, Henan Building, 90 Jaffe Road, 
Wanchai, Hong Kong. 
Tel:  +852 93327488 Fax: +852 30201887  
E-mail: clarence.leung.hk@gmail.com 

New Zealand & Australia  

Jonassen Industrial Projects 
85 Oteha Valley Road, Albany, 
Auckland, New Zealand 
Tel: +64 (09) 479 3952 / Fax: +64 (09) 479 3954 
Email: chris@jipl.co.nz / Web: www.jipl.co.nz 

Israel 

EST Projects 
B.S.R. Tower 2 – 17th. Floor, 1 Ben Gurion St. 
Bnei Brak, Israel 51201    
Tel: +972 (3) 6142303 / Fax: +972 (3) 6142304 
Email: yossi@estprojects.com / Web: www.estprojects.com 

Canada 

Thurston Machine Inc. 
806B – 56th Street East 
Saskatoon, SK, S7K 5Y8, Canada 
Tel: 250–763–7000 / Fax: 250–763–7025 
Email: djones@thurston.ca / Web: www.thurston.ca  

India 

Centrifor 
305, Padmaprabha Heights, Karvenagar, 
Pune 411052, India 
Tel: +919881063433 
E-mail:  centrifor@gmail.com 

Philippines 

Suplitech Machinery & Trading Corp  
Unit 2B 441 Real St., Pulanglupa, 
Las Pinas City, Philippines 
Tel: 8747270 / Fax: 8748032 
E-mail: boyini16@yahoo.com 

Russia 

Latham Rus 
Aviamotornaia, 10 
Moscow 125047, Russian Federation 
Теl: +7 (495) 6616715 / Fax: +7 (495)6616715 
E-mail: info@latham-rus.ru / Web: www.latham-rus.ru  

Turkey  

NKS Trade  
Diemen Naci Cakir Mah  
752. Cad (eski liker 1. Cad)  
No: 5/5 Cankaya, ANKARA, Turkey 
Tel: +90 312 385 4501 / Fax +90 312 385 4601 
Email: n.sakinc@hotmail.com 
Website: www.nksfilter.com  
 

Czech Republic 

Czech Industrial Fabrics s.r.o. 
U Čertova kamene 1019 
38801 Blatná, Česká republika 
Tel. +420 733 213 077 
Email: info@czechindustrialfabrics.cz 
Website: www.czechindustrialfabrics.cz 


