
Odciąg wstęgi przy produkcji tapety za pomocą rozwiązania pneumatycznego 

minimalizuje ilość pyłu i problemy z hałasem, a poprawia produktywność i 

przyczynia się do ochrony przeciwpożarowej.

Wyzwanie
• Fabryka i centrala zlokalizowane w Holandii to 

znany producent ściennych materiałów 

wykończeniowych, firma produkuje tapety i 

sprzedaje je na całym świecie

• Rozwiązanie transportu musi wytwarzać 

odpowiednie podciśnienie aby zapewnić delikatny 

transport wstęgi tapety.

• System wyposażono w przegrody przeciwpożarowe 

na ścianach, aby spełnić lokalne przepisy PPOŻ. 

• System musi przechodzić przez barierę 

przeciwpożarową i wspomagać ogólną ochronę 

przeciwpożarową w czasie produkcji.

• Filtr musi usuwać wszelki pył z powietrza, zanim 

zostanie ono odprowadzone na zewnątrz.

Fakty
• Materiał: Tapeta

• Szerokość wstęgi: 20mm

• Liczba maszyn: 1 (dł. 75m, sz. 5,5m i wys. 7m)

• Punkty zasysania: 2 punkty pobierania

• Prędkość: 120m/min

• Specyfikacja materiałowa: Papier: 80-180g/m2, 

zamsz/tkanina 450g/m2 filc: 60-150g/m2

• Odległość do transportu: H: 120m V: 10m z 6 

łukami

• Zabezpieczenie przeciwpożarowe: Dla 

przepustnic przeciwpożarowych potrzebne było 

powietrze wysokiej jakości (suche) dlatego 

zainstalowano osuszacz powietrza. 
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Rozwiązanie

(Na rysunku widać dwie maszyny produkcyjne, ponieważ system jest przygotowany na 

dodatkową maszynę, która zostanie zainstalowana w przyszłości)

• W skład rozwiązania firmy Kongskilde wchodzą dwa 

MultiCutter’y, separator RVS-5000 i dmuchawy BKP200, 

jednostka filtra DS7 oraz jednostka przeciwpożarowa R90, 

które zapewniają dużą produktywność bez ryzyka pożaru. 

• Ponieważ system przechodzi przez barierę przeciwpożarową 

zainstalowano przepustnice przeciwpożarowe, które są 

odpowiednie dla systemów transportu pneumatycznego, w 

których produkty przechodzą przez rury. Dla przepustnicy 

przeciwpożarowej potrzebne jest suche powietrze, dlatego 

dodany został osuszacz.

• System pozwala na szybki transport pod wysokim ciśnieniem 

wstęgi z linii produkcyjnych poprzez cięcie w MultiCutterach do 

separatora obrotowego (RVS 5000), który umieszczono nad 

kontenerem na odpady aby ułatwić obsługę i użytkowanie, a 

takie obniżyć koszty.

Zalety i korzyści
• Rozwiązanie firmy Kongskilde, dzięki modułowej 

konstrukcji, cechuje duża elastyczność, która 

oznacza szybkie ustawienie transportu 

pneumatycznego, które spełnia wymagania 

dodatkowe, jak ochrona przeciwpożarowa i filtr 

zapewniający czyste powietrze. 

• System pozwala na szybkie i łagodne przenoszenie 

materiału w postaci wstęgi i gwarantuje dużą 

produktywność bez gromadzenia pyłu w zakładzie 

produkcyjnym oraz opłacalne usuwanie odpadów.

• System wyposażono w młynki poprzeczne, co 

pozwala na włączenie większej liczby maszyn do 

jednego centralnego systemu rurociągu, nawet jeśli 

wstęgi nie generują się z tą samą prędkością.


