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O companie pasionată de calitate și inovare!

SIMA: DEZVOLTARE PRIN INOVAȚIE

De ce să alegem SIMA?
•	 Inovare	și	calitate
•	 Servicii	proprii	de	proiectare
•	 Calitate	belgiană
•	 Instalări	personalizate

SIMA, parte integrantă a grupului Saca SIMA Bodyshop
În sectorul automotiv, echipamentele insta‑
late de SIMA Bodyshop sunt recunoscute, atât 
la nivel național, cât și la nivel internațional. 
Această divizie oferă cabine de vopsire, cup‑
toare, zone de vopsire Smartzone, dotare pen‑
tru laboratoare de mixare și chiar proiecte com‑
plete la cheie pentru vopsitoria auto. Relațiile 
bune cu furnizorii și producătorii de vopsele, 
precum și feedback‑ul clienților, au avut ca 
rezultat creșterea considerabilă a experienței în 
domeniu. Astăzi, această experiență se reflectă 
și în gama de soluții inovatoare destinată repa‑
rațiilor inteligente.

Încă de la înființare, SIMA a făcut parte din Gru‑
pul Saca în care sunt incluse SIMA Bodyshop și 
SIMA Industry. În 2010, grupul s‑a extins adău‑
gând în portofoliu și compania Clid Systèmes, 
care oferă linii complete de vopsire pentru pro‑
ducătorii de automobile. Un an mai târziu, Vip 
Tools, importatorul belgian de echipamente de 
vopsit și de pregătire a suprafețelor, s‑a alătu‑
rat grupului Saca. Platformele Alfadis reprezintă 
companiile din grup responsabile pentru con‑
struirea platformelor de lucru în cabină, în timp 
ce Alfadis Service & Filters gestionează întreți‑
nerea tehnică și oferă soluții de filtrare pentru 
cabină.

SIMA oferă soluții pentru vopsirea și trata‑
rea suprafețelor, încă din 1991. Dezvoltând idei 
proprii, compania a devenit rapid unul dintre 
liderii de piață, controlând procesul de proiec‑
tare, producție și instalare. Fabricarea propriilor 
produse asigură fluxul de producție, în timp ce 
experiența vastă este o garanție a ingenuozită‑
ții, a creativității și a inovației. Pentru o proiec‑
tare, profesioniștii de la SIMA, au ales să folo‑
sească programul CAD, tocmai pentru a oferi 
cea mai bună soluție clienților săi.

Datorită implicării active în dezvoltarea conti‑
nuă a tehnologiilor și a proiectelor, SIMA și‑a 
ocupat un loc de frunte, în cadrul organizații‑
lor internaționale. Gama largă de echipamente 
include cabine de vopsit, instalații de pulve‑
rizare, cabine industriale, zone de pregătire, 
laboratoare de mixare complet echipate.
 
Peste 6.600 de lucrări reușite dovedesc valoa‑
rea acestui mare producător de echipamente 
din Belgia.



CABINELE DE VOPSIRE SIMA
SIMA colaborează cu numeroși furnizori de 
vopsele, pentru a putea propune soluții cu un 
design unic și o gamă largă de instalații com‑
plete necesare vopsitoriei auto. La nevoie, 
poate fi preluat întregul proiect, pentru a faci‑
lita desfășurarea lucărilor pentru client. Finali‑
zarea unui proiect în întregime simplifică pro‑
cesul de instalare și economisește timp. Astfel, 
SIMA se ocupă de toate aspectele ce țin de pro‑
iectarea și amenajarea vopsitoriei: lucrări de 
terasament, deschiderea și închiderea acoperi‑
șului, electricitate, conducte aer comprimat etc. 
Echipa SIMA de îngrijește de tot ce e nece‑
sar pentru a permite clientului să se ocupe de 
chestiunile de zi cu zi.

Toate echipamentele sunt certificate CE și res‑
pectă următoarele norme, în funcție de țara 
unde se efectuează montajul :

• Belgia: standardele europene, 
regulamentele ARAB 
pentru echipamente, 
norme AREI și ATEX;

• Țările de Jos: standarde europene, 
norme ARBO, NBN și ATEX;

• Franța: standardele europene, 
norme CRAM și ATEX.

Echipamentele sunt dotate cu pictograme stan‑
dardizate pentru a sigura siguranța utilizatori‑
lor.
O declarație de conformitate și un manual de 
utilizare însoțesc fiecare echipament. La cerere, 
se poate adăuga dosarul tehnic, schema elec‑
trică, un plan zonal, sau un document complet 
de protecție împotriva exploziilor (DRPCE).

Toate aspectele proiectului se discută întot‑
deauna cu clientul. Evaluarea diferitelor nevoi, 
a spațiilor, a extinderilor etc. asigură prezenta‑
rea unei soluții unice fiecărui client.

În urma primiri acceptului, un proiectant dez‑
voltă conceptul în 2D sau 3D. Conceptul este 
evaluat împreună cu clientul, furnizorul de vop‑
sele și / sau arhitectul și, dacă este necesar, 
optimizat.
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Cabina de vopsirere Helia se caracterizează 
printr‑o structură diferită, în care panourile 
verticale asigură rezistența cabinei. Pe tavan 
sunt amplasate lumini în plan înclinat. Cabina 
Helia este disponibilă într‑o serie de dimensiuni 
variate (L, l, Î).

Cabinele de vopsire Jupiter se caracterizează 
prin structura lor robustă, constând din stâlpi și 
grinzi transversale (integrate în plenum). Struc‑
tura este completată de pereți complet netezi, 
cu un plafon de filtrare pe întreaga lățime și o 
podea acoperită cu grătare. Rezultatul este o 
cabină foarte spațioasă și eficientă, cu o cir‑
culație optimă a aerului. Conceptul permite, 
datorită structurii robuste, prinderea de pereți 
a nacelelor de lucru sau a roboților de vopsire. 
Cabina Jupiter permite efectuarea de lucrări de 
dimensiuni foarte înalte și largi.

Plenumul sau cutia de distribuție a 
aerului este spațiul dintre plafonul 
de filtrare interior și acoperișul cabi-
nei de vopsire. În acest spațiu, aerul 
este încetinit pentru a traversa filtrul 
în mod egal în cabină. La SIMA, un 
plenum este întotdeauna izolat prin 
construirea tavanului din aceleași 
panouri ca pereții. Un plenum bine 
dimensionat contribuie la o bună 
distribuiție a aerului.

Cabina Helia

Cabina Jupiter
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Cabinele de vopsire SIMA nu au prag la ușa de 
intrare, ceea ce facilitează introducerea lejeră 
a vehiculelor sau a camioanelor încărcate cu 
piese.
Cabina de vopsire este disponibilă în mai multe 
variante: de la acces cu 3 sau 4 uși cu secțiuni 
mari de geamuri la access cu uși foarte late. 
În unele clădiri este necesară o cabină cu acces 
lateral (transport paralel).

În domeniul automotiv, o iluminare corectă este 
o necesitate, însă reprezintă și o importantă 
sursă de consum de energie. De aceea SIMA 
folosește cea mai modernă tehnologie LED. Uni‑
tățile de iluminat proiectate de SIMA nu mai 
folosesc tuburi convenționale fluorescente sau 
LED‑TL. Ele sunt înlocuite cu benzi LED de înaltă 
calitate, reducând consumul la mai puțin de 
20% în comparație cu iluminatul convențional 
din cabinele de vopsire. De asemenea, specia‑
liștii țin cont de redarea culorilor.

Știați că… la cabinele SIMA ilumina-
rea este mereu instalată pe orizon-
tală? Când iluminarea se face verti-
cal, umbra vopsitorului proiectată 
pe obiect este mult mai mare. Prin 
urmare, este preferabil să alegeți un 
iluminat orizontal în favoarea unuia 
vertical.

Accesul la cabina de vopsire

Iluminatul

6



Debitul de aer

Într‑un domeniu în care finisarea trebuie să 
fie perfectă, SIMA își pune încrederea abso‑
lută într‑un flux de aer vertical și descendent. 
Acesta este creat folosind un filtru de tavan cât 
mai mare și o suprafață acoperită de grătare 
cât mai generoasă. Un flux vertical de aer este 
întotdeauna superior unui flux de aer diagonal.

O cabină de vopsire are întotdeauna o pardo‑
seală acoperită de grătare (fără prag) cu grinzi 
de susținere care să ofere filtrarea și suportul 
necesar. Pentru vehiculele grele, este mai bine 
să alegeți grătare întărite. În plus, în anumite 
situații, se poate opta pentru sistemul de rețea 
de filtrare, caz în care filtrele se află la un nivel 
separat de plăcile de distribuție a aerului. Acest 
sistem garantează o perioadă de exploatare 
mai lungă.
Un lift poate fi integrat pentru a îmbunătăți 
accesibilitatea și confortul. Pentru mai multe 
informații despre aceste echipamente, cereți 
oferta noastră Herkules – Hedson Tehnologies.
Atunci când lucrările de terasament nu sunt 
posibile (etaj / închiriere) sau nu sunt dorite, 
se poate alege o bază cu rampă fixă sau o bază 
mobilă.

Filtrarea
Aerul este filtrat pentru ultima dată printr‑un 
filtru EU5 aflat în plafonul de filtrare. Înlocuirea 
acestui filtru poate fi efectuată cu ușurință de 
către o singură persoană datorită ramelor cu 
balamale ale filtrelor. Închiderea corectă a fil‑
trelor în ramele lor asigură un mediu fără praf.

Cel mai rapid mod de a elimina solvenții, gazele 
de vopsea și praful este prin circularea aeru‑
lui de sus în jos. În plus, riscul de contaminare 
de la piesa A la piesa B în timpul vopsirii este 
minim, deoarece forța gravitațională permite 
fluxului de aer să circule în jos și să direcțio‑
neze substanța (vopseaua) departe de obiect.

Baza mobilă

Această bază este complet inte-
grată în pereții cabinei. Nu există 
o rampă în exterior și, prin urmare, 
nici un obstacol în fața cabinei de 
vopsire. Autovehiculul este așe-
zat pe bază și atunci când acesta a 
ajuns la interior, rampa se aliniază 
orizontal cu ajutorul unui sistem 
de ridicare cu perne de aer.

Grătarele 
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Ventilația

Cantitatea de aer ventilat determină calitatea 
lucrării. Standardele europene recomandă o 
viteză de 0,3 m/s, care corespunde unui grup 
de ventilație de 30 000 m³/h pentru o cabină de 
vopsire standard (mai mică sau mai mare). 

Acest flux de aer intră și iese din cabină cu aju‑
torul a 2 ventilatoare (admisie și evacuare).

Calcularea debitului de aer
În cazul unui debit vertical de aer, debitul este 
determinat de următoarea formulă:
Q = S × V × 3600

Q = debitul (exprimat în m³/h)
S = suprafață (7 × 4)
V = viteza aerului (aici 0,3 m/s)
3600 = numărul de secunde într‑o oră.

8



Încălzirea

Dacă nu există posibilitatea conectării 
la gaz metan sau dacă rețeaua nu este 
adaptată la puterea necesară, nu este 
obligatoriu să alegeți motorina drept 
combustibil. SIMA produce și arzătoare 
alimentate cu propan.

O cabină de vopsire este echipată cu un încăl‑
zitor din două motive. În primul rând, în timpul 
fazei de vopsire propriu‑zise, aerul proaspăt 
este absorbit și trebuie încălzit la o tempe‑
ratură confortabilă de 20°C. În al doilea rând, 
încălzirea reduce timpul de uscare. Uscarea mai 
rapidă reduce riscul de aderare a prafului la 
stratul de vopsea. Gradul încălzirii se alege în 
funcție de temperatura exterioară (de obicei, se 
aproximează o temperatură minimă de –10°C).

Arzător indirect
O alternativă o reprezintă arzătorul indirect 
care face schimbul de căldură cu fluxul de 
aer din cabină prin intermediul unui schimbă‑
tor de căldură. Parte din căldură se va pierde 
prin coșul de fum și schimbătorul de căldură 
va duce inevitabil la pierderi semnificative de 
energie, dar și la întârzieri.

Arzătorul direct

Deși există o mulțime de metode de încălzire, 
metoda cea mai indicată este cea cu un arzător 
direct cu funcționare pe gaz. Acest tip de arză‑
tor are flacăra direct în fluxul de aer. Nu nece‑
sită coș de fum prin care să se piardă căldura, 
deci vorbim de randament 100%. Arzătoarele 
directe de la SIMA sunt de cea mai bună cali‑
tate, fiind fabricate din inox.
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Consumul real de energie depinde de tempera‑
tura exterioară, de modul de funcționare (vop‑
sire / uscare) și de debitul selectat (în cazul 
panoului de comandă TOUCH3). Capacitatea 
instalată este întotdeauna calculată pornind de 
la cea mai dificilă situație, în care este selectat 
Δ(T) (30°C, încălzirea aerului de la –10°C până la 
20°C) (pentru Europa de Est Vest, regiunea BE/
FR/NL). Formula determină puterea necesară de 
încălzire (exprimată în kW) 

P = Q ×  Δ(T) × 0,3 × 1,163 × 1000 
Q – curgere în m³/h 
Δ(T) –  diferența dintre temperatura dorită 

și temperatura exterioară.

Filtrarea aerului absorbit este efectuată prin 
intermediul unor filtre tip buzunar (cu prefiltre) 
aflate în fața ventilatorului și a arzătorului, pre‑
cum și prin tavanul de filtrare.
Aerul evacuat este filtrat printr‑un filtru de tip 
Paintstop sau Columbus plasat sub pardoseala 
cu grătare, dotat în unele cazuri cu buzunare 
suplimentare pentru o calitate mai bună a 
aerului. Acestea din urmă pot fi necesare, prin‑
tre altele, în cazul utilizării unui sistem de recu‑
perare a căldurii.

Filtrarea are loc pe trei niveluri de filtrare:

1.  Pre‑filtrele (filtre tip buzunar) sunt ampla‑
sate în unitatea de ventilație, în fața ventila‑
torului și a arzătorului.

2.  Filtrele Paintstop (filtre de tavan) sunt 
amplasate în tavan.

3.  Filtrele de vopsea sunt situate sub podeaua 
cu grătare.

Amplasarea prefiltrelor
Prefiltrele, după cum sugerează și numele lor, 
se află la începutul admisiei de aer în fața arză‑
torului și a ventilatorului. Astfel, aceste compo‑
nente cât și volumul intern al grupului de venti‑
lație sunt menținute curate până la punctul de 
racord al plenumului. Acest fapt le extinde peri‑
oada de exploatare, permițându‑vă să benefici‑
ați mai mult timp de echipamentul instalat.

Filtrarea

Putere instalată
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Panoul de comandă

Cabinele de vopsire SIMA sunt controlate prin 
intermediul unui panou de comandă cu ecran 
tactil de 10 inci realizat intern (opțional, se 
poate alege un ecran de dimensiuni mai mari). 
Panoul afișează setările dorite, cum ar fi tempe‑
ratura de vopsire sau uscare și timpul de uscare 
rămas, însă pe lângă aceste aspecte, mai are 
și alte funcții. Controlul suprapresiunii prin 
intermediul ecranului tactil, intervine în mod 
direct asupra extractorului cu o comandă de 

frecvență; oferă o imagine de ansamblu a con‑
toarelor de ore disponibile și conține diverse 
programe de uscare, optimizate în energie. Sunt 
incluse ecosisteme precum QDS (Quick Dry – 
Sistemul de uscare intermediară accelerată) și 
IRS (Sistemul intern de recirculație – trecerea 
automată de la modul de recirculare, în cazul 
pauzelor mai lungi). În funcție de echipamentul 
ales, opțiunile oferite de panoul de control pot 
fi extinse.
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Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanţa 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

Tubulatura

Fiecare instalație este însoțită de un set de tubulaturi 
care preia aerul proaspăt necesar din exterior și împinge 
aerul contaminat în sus. Aerul este întotdeauna direcțio‑
nat vertical spre tavan. Clădirea și structura acoperișului 
sunt luate în considerare la proiectarea tubulaturii.
Sistemul Venturi sub formă de pâlnie din tubulatură pre‑
vine precipitațiile nedorite.


