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EFEKTIVNÍ ODVODŇOVÁNÍ  
KALU POMOCÍ  

ŠNEKOVÉHO LISU
ŠNEKOVÝ LIS ŘADY C-PRESS
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Pomaloběžný šnekový lis řady C-Press je 
produktem z portfolia společnosti ANDRITZ, 
která zde uplatnila více než dvacetileté 
zkušenosti s vývojem a výrobou šnekových 
lisů. Výsledkem je jedinečné kompaktní 
provedení s účelně vyvinutými funkcemi 
umožňujícími snadné a bezobslužné 
odvodňování kalu při nízké spotřebě elektrické 
energie a nízkých nákladech na údržbu.
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VYSOCE VÝKONNÝ SYSTÉM
Díky maximalizaci filtrační plochy koše nabízí 
C-Press v porovnání s podobnými technologiemi 
vysokou specifickou kapacitu a účinnost zachycení 
nerozpuštěných látek. Rychlost šneku je automaticky 
regulována v závislosti na množství přiváděného 
kalu. Tím je zajištěno rovnoměrné zatížení jako 
předpoklad pro optimální odvodnění a vysoký 
stupeň zachycení nerozpuštěných látek, a to i během 
sekvencí proplachu síta.

PRINCIP FUNKCE
Vyvločkovaný kal natéká do šnekového lisu, ve 
kterém je nejprve zahušťován a poté postupně 
stlačován po celé délce filtračního koše. Kal je při 
nízkých otáčkách (0,1 – 1 min-1) šneku posouván 
vpřed. Díky kónickému tvaru hřídele šneku se 
postupně zmenšuje prostor, do kterého je kal 
dopravován, a plynule tak dochází ke zvyšování 
tlaku. Pneumatický lisovací disk na konci filtračního 
koše vytváří protitlak vůči dopravovanému kalu, 
zpomaluje jeho pohyb a vysoký tlak v malém 
prostoru na konci filtračního koše tak zaručuje 
optimální stupeň odvodnění. Duální systém 
proplachu filtrační plochy koše zajišťuje nezávislý 
intervalový proplach zahušťovací a lisovací sekce 
a zajišťuje tak účinné odvodnění kalu při snížení 
spotřeby oplachové vody až o 50%.

VAŠE VÝHODY
• Plně automatické zařízení s plynulou regulací 

výkonu, rychlosti šneku, protitlaku a proplachu 
filtračního koše.

• Uzavřený systém zajišťující minimalizaci emisí 
zápachu a čistotu provozu

• Velmi nízká hlučnost zařízení, max. 60 dB(A)
• V porovnání s podobnými zařízeními výrazně vyšší 

kapacita dosažená díky multisekční konstrukci 
filtračního koše s největší filtrační plochou v 
zahušťovací sekci

• Konzistentní výkon s velmi nízkou spotřebou 
elektrické energie v porovnání s jinými 
technologickými zařízeními na odvodňování kalu

• Duální systém proplachu filtrační plochy koše 
umožňuje nejen optimalizaci proplachu při 
snížení spotřeby vody až o 50%, ale i nepřerušené 
odvodňování kalu během proplachu

• Vysoká účinnost zachycení nerozpuštěných látek 
díky speciálně vyvinuté konstrukci filtračního koše

• Optimalizovaný flokulační reaktor zaručuje 
minimalizaci spotřeby flokulantu a elektrické 
energie

• Snadná údržba zařízení:
• Minimální požadavky na přítomnost obsluhy a 

prováděnou údržbu
• Jednoduchá konstrukce umožňující snadný 

přístup (volitelná dělená konstrukce filtračního 
koše pro údržbu v místě instalace, lehký 
sklolaminátový kryt atd.)

• Snadná demontáž umožňuje rychlou údržbu 
bez nutnosti vytažení šneku a filtračního koše 
z rámu

• Filtrační koš se skládá ze dvou perforovaných 
částí (síta a nosné klece); vnitřní síto lze v 
případě potřeby vyměnit bez nutnosti výměny 
celého filtračního koše
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Technické údaje a 
velikostní řada
POUŽITÍ
• Komunální čistírny odpadních 

vod
• Průmyslové čistírny 

odpadních vod
• Potravinářský průmysl

ZÁKLADNÍ 
CHARAKTERISTIKA
• Kónická hřídel šneku
• Multisekční konstrukce 

filtračního koše
• Přímý pohon pomocí 

přírubového motoru s 
planetovou převodovkou

• Nízkootáčkový šnek  
(0,1 – 1 min-1)

• Řídicí systém ve standardním 
provedení nebo 
přizpůsobený potřebám 
zákazníka

• Smáčené části zařízení v 
provedení z nerezové oceli 
(základový rám šnekového 
lisu s opláštěním z nerezové 
oceli)

• Dva ostřikové prstence 
zajišťují oddělený proplach 
zahušťovací a odvodňovací 
sekce filtračního koše s 
optimalizovanou spotřebou 
vody 

VELIKOSTNÍ ŘADA
• Šnekové lisy s výkonem od  

20 do 890 kg suš./h
• Možnost instalace celé 

technologické linky na klíč, 
popř. dodávka mobilní 
odvodňovací jednotky

• Možnost provedení 
poloprovozních zkoušek s 
mobilním šnekovým lisem, 
popř. laboratorní zkoušky

C-PRESS

Velikost Průtočný výkon*
(m3/h)

Látkové zatížení*
(kg suš./h)

Instalovaný příkon 
(kW)

40-10 1-5 20-85 0.75

40-20 2-10 50-125 1.5

54-27 4-20 100-300 1.5

70-35 9-26 125-450 2.2

100-50 18-50 300-890 3

* Vyšší průtočný výkon pro specifická média a nízké koncentrace vstupní sušiny
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Řídicí systém Metris addiQ: 
Řešení automatizace pro 
optimální výkon 

addIQ PURE
Balíček addIQ Pure je základní úrovní řady addIQ. Je vy-
baven 4“ širokoúhlým dotykovým panelem s intuitivním 
ovládáním spolu s vysoce výkonným řídicím systémem. 
addIQ Pure v sobě spojuje všechny funkce řízení stroje, 
kompaktní konstrukce a nákladové efektivity.
• Řídicí jednotka pro ovládání stroje
• Mimořádně kompaktní provedení
• Zahrnuje specifické funkce pro ovládání stroje
• Snadné propojení s nadřazenými řídicími systémy
• Cenově výhodné řešení pro samostatně instalované 

stroje
• Intuitivní ovládání pomocí uživatelsky přátelského roz-

hraní
• 4“ panel PLC pro sledování procesu a nastavování pa-

rametrů

addIQ ECO 
Balíček addIQ Eco je cenově nejefektivnějším řešením vaší 
problematiky odvodňování kalu. Je také vybaven 4“ široko-
úhlým dotykovým panelem s intuitivním ovládáním spolu s 
vysoce výkonným řídicím systémem. Provedení je optimali-
zováno pro jednotlivý stroj vybavený systémem addIQ Eco.
• Vše výše uvedené +
• Sledování procesu a ovládání přístrojů a pohonů, které 

jsou součástí zařízení
• Přímé propojení přístrojového a strojního vybavení s řídicí 

jednotkou
• 4” panel PLC jako standard s možností upgradu na větší 

velikosti panelu

addIQ DYNAMIC 
Balíček addIQ Dynamic přináší 9“ širokoúhlý dotykový pa-
nel, intuitivní ovládání a řídicí jednotku s integrovanou bez-
pečnostní funkcí.
• Vše výše uvedené +
• Sledování procesu a obsluha zařízení včetně jeho periferie
• 9” panel PLC jako standard s možností upgradu na větší 

velikosti panelu
• Pokročilé ovládací a optimalizační funkce
• Kompletní řídicí systém celé technologické linky
• Funkce vzdáleného přístupu*
• Pokročilé diagnostické funkce a sledování trendů*

addIQ PRIME 
Vlajkovou lodí je balíček addIQ Prime, který je ideálním ře-
šením pro celé rozsáhlé technologické systémy. Je vyba-
ven 15“ širokoúhlým panelovým PC s nejsofistikovanějšími 
funkcemi intuitivního uživatelského rozhraní. Řídicí jednotka 
je špičkové zařízení s možnostmi výrazného rozšíření. Sa-
mozřejmostí a součástí standardní výbavy jsou integrova-
né bezpečnostní funkce.
• Vše výše uvedené +
• Špičkový hardware řídicího systému
• Funkce vzdáleného přístupu
• Pokročilé diagnostické funkce a sledování trendů

addIQ FLEX  
Nejflexibilnějším řešením je addIQ Flex, které poskytuje zá-
kazníkům maximální variabilitu. Typ řídicí jednotky, rozhraní 
PLC, vstupní a výstupní karty a provedení realizační doku-
mentace jsou plně přizpůsobitelné přáním zákazníka.

Prime

Dynamic
Eco

Pure

Flex
Metris
addIQ

MCC

LCP

Ovládání linky a přístrojového vybavení 
s pokročilou diagnostikouOvládací centrum motorů

Místní ovládací panel

Ovládání linky a přístrojového vybavení

Ovladání stroje a 
přístrojového vybavení

Ovládání stroje

Řešení na míru

Vzhledem k tomu, že společnost ANDRITZ je jedním z hlavních světových dodavatelů 
odvodňovacích zařízení, je samozřejmé, že se také specializuje na jejich automatizaci.
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Váš poskytovatel 
kompletních služeb
Společnost ANDRITZ je jeden z největších světových výrobců OEM 
systémů pro separaci pevných látek a kapalin, včetně takových známých 
značek, jako jsou v oblasti sušáren 3Sys Technologies, Bird, Delkor Capital 
Equipment (Pty) Ltd., Escher Wyss, v oblasti odstředivek, separátorů, 
sušáren, lisů a filtrů Frautech, Guinard Centrifugation, KHD Humboldt 
Wedag, Krauss-Maffei, Lenser, Netzsch Filtration, Rittershaus & Blecher, 
Royal GMF Gouda, Sprout Bauer a Vandenbroek. 

Ať už potřebujete náhradní díly, pronájem, místní servisní 
podporu, opravy, upgrade nebo modernizaci vašeho 
zařízení, ANDRITZ je vaším spolehlivým poskytovatelem 
komplexních služeb. Od počátečního poradenství 
přes servisní smlouvy, optimalizaci procesů a školicí 
programy vždy hledáme způsoby, jak minimalizovat 
výpadky a zvýšit předvídatelnost v provozu a zároveň 

zvýšit celkovou efektivitu vašeho procesu. Ať už působíte 
kdekoli, naše síť 550 servisních specialistů a globálních 
servisních středisek je zárukou, že vám budeme vždy k 
dispozici a budeme vás podporovat po mnoho dalších 
let. Pojďme si spolu sednout a zjistit, jak bychom mohli 
posunout váš provoz na vyšší úroveň.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
Filtrační tkaniny, náhradní díly 
a díly podléhající opotřebení 

od výrobců OEM nebo s 
kvalitou na úrovni OEM, vše 

snadno dostupné

MÍSTNÍ PODPORA
Místní servisní střediska a 
servisní technici v terénu

PRODEJ POUŽITÝCH 
ZAŘÍZENÍ A PRONÁJEM 
Certifikované použité 

(second-hand) stroje a stroje 
k pronájmu

OPTIMALIZACE 
PROCESŮ 

Automatizační nástroje a 
odborné znalosti procesů 
pro zvýšení vašeho profitu

OPRAVY A MODERNIZACE 
Optimalizace výkonu strojů 
a procesů, opravy, repase a 

modernizace

SERVISNÍ SMLOUVY
Preventivní údržba, smlouvy 
na náhradní díly, provádění 

údržby, servisní prohlídky, opravy, 
modernizace, provozování a 

sledování zařízení

ŠKOLENÍ 
Školení pro obsluhu

Školení obsluhy zařízení 
a semináře na míru pro 

pracovníky provozu a údržby

LABORATORNÍ A 
POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY 
Laboratorní a poloprovozní 

zkoušky za účelem optimalizace 
procesů a modernizace strojního 

vybavení
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ANDRITZ.COM/SEPARATION PŘIPOJTE SE K NÁM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

AFRIKA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
t: +27 11 012 7300
service.separation.za@andritz.com

ASIE
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
t: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

AUSTRÁLIE
ANDRITZ Pty. Ltd. 
t: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

ČÍNA
ANDRITZ (China) Ltd. 
t: +86 400 1034 188
separation.cn@andritz.com

EVROPA
ANDRITZ S.A.S.
t: +33 1 39 26 05 50
separation.fr@andritz.com

SEVERNÍ AMERIKA
ANDRITZ Separation Inc. 
t: +1 817 465 5611
service.separation.us@andritz.com

JIŽNÍ AMERIKA
ANDRITZ Separation Ltda. 
t: +55 47 3387 9115
separation.bra@andritz.com

JAKÝ PROBLÉM SE 

SEPARACÍ ŘEŠÍTE VY? 

ANDRITZ Separation je přední světový specialista na separaci s nejširším 
technologickým portfoliem a více než 2 000 odborníky ve 40 zemích. Již více než 
150 let jsme hnací silou vývoje řešení v oblasti separace a služeb pro nejrůznější 
průmyslová odvětví od životního prostředí přes potravinářství, chemický průmysl až 
po těžbu a zpracování nerostných surovin. Jako výrobce OEM produktů pro mnoho 
předních světových značek máme řešení a služby, které umožní transformovat váš 
byznys tak, aby splňoval měnící se požadavky zítřka – ať už jste kdekoli a máte 
jakýkoli problém v oblasti separace. Ask your separation specialist!

https://www.linkedin.com/showcase/andritz-separation/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3zoYSZzTUZDvhHwPDeZIsBI9jo1Nbb6
https://list.youku.com/albumlist/show/id_57726771

