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Garmat® Europe NV, prima companie belgian! produc!toare 
de cabine de vopsire, a fost înfiin"at! în anul 1970 de c!tre Her-
man de Mil #i Karel Regge, cei doi hot!rând s!-#i uneasc! for"ele 
#i s! cl!deasc!, pe baza experien"ei acumulate, o companie care 
s! ofere echipamente pentru pia"a auto de refinish. Birourile com-
paniei, Centrul de produc"ie, Departamenul de cercetare #i dez-
voltare #i Centrul de instruire sunt localizate în Erpe-Mere, Belgia, 
unde compania de"ine o proprietate de 10.000 m$.

În anul 1988, Karel Regge a înfiin"at Garmat USA pentru a pune 
la dispozi"ia pie"ei auto de pe continentul american o gam! de echi-
pamente de înalt! calitate. Sediul a fost stabilit în Englewood, Colo-
rado, iar la scurt timp s-a conturat o re"ea puternic! de distribu"ie, 
ce a pozi"ionat firma în topul produc!torilor de echipamente pentru 
vopsitoria auto, loc ce îl p!streaz! cu mândrie #i azi.

Toate cabinele Garmat #i unit!"ile mecanice sunt proiectate 
#i fabricate în Belgia, fiecare unitate fiind construit! în func"ie de 
specificul aplica"iei finale. Fiecare panou de control precum #i 
fiecare unitate mecanic!, sunt testate înainte de a p!r!si fabri-
ca. Deoarece compania î#i fabric! propriile sisteme complete de 
tratare a aerului, acestea r!spund cerin"elor de func"ionare în 
concordan"! cu tehnologia de ultim! or! chiar #i într-un astfel de 
domeniu aflat în continu! schimbare.



Panouri izolate
Pere!ii cabinei Garmat sunt construi!i din pa-
nouri sandwich rezistente, izolate cu vat" 
mineral" sau polistiren, vopsite în câmp 
electrostatic. Panourile sunt astfel con-
cepute pentru a preveni pierderea de 
c"ldur" în mediul înconjur"tor #i pentru 
a avea o mai mare eficien!" în timpul 
ciclului de uscare/coacere. Toate pano-
urile componente, fie c" sunt pere!i sau 
tavan, au o grosime de 6 cm #i sunt izolate 
fonic pentru o func!ionare silen!ioas".

U!i acces  
vehicule & personal 
Cabinele Garmat au în compunere u#i frontale 
prev"zute cu geam securizat, ermetizate, galva-
nizate #i vopsite în câmp electrostatic. Op!ional, 
se poate instala #i o u#" de serviciu amplasat" 
în partea lateral" a cabinei. Ea este dotat" cu un 
sistem automat de deschidere în caz de supra-
presiune #i bar" antipanic". La cerere, cabina 
poate fi configurat" tip tunel.

Panou de comand"
În func!ie de bugetul alocat cabinei de vopsire, 
ac!ionarea acesteia se face manual prin intermediul 
panoului electric multifunc!ional de comand" al gene-
ratorului, al extractorului #i al sistemului de iluminare 
sau cu ajutorul unui program pre-setat într-un centru 
de comand", cu ecran tactil. Acest panou tactil poa-
te permite efectuarea unor teste de diagnosticare #i 
depanare de la distan!", în 
cazul în care este instalat #i 
un modem op!ional.

Balamale industriale
Garmat®Europe NV utilizeaz" pentru toate ti-
purile sale de cabine balamale personalizate 
pentru proiectele proprii. Acestea dispun de:
1.  Reglare orizontal" #i vertical", ce permite 

alinierea corect" a u#ii.
2.  Garnituri de umplere din nylon, ce reduc 

uzura de zi cu zi a balamalei.
3.  Niplu de ungere pentru lubrifiere facil".

Gr"tare 
Suprafa!a interioar" a cabinei 
este acoperit" de gr"tare indus-
triale, galvanizate, cu capacitate 
mare de înc"rcare.

Filtre podea 
„Stop Vopsea“
„Sit" de presiune“

Compania Garmat® Europe NV î#i propune s" 
ofere produse inovatoare de ultim" genera!ie, care 

s" sporeasc" productivitatea #i profitabilitatea 
afacerii Dvs., dar care s" nu neglijeze necesitatea 

unor condi!ii de lucru în siguran!" pentru vopsitorul 
auto. La început de secol XXI, Garmat®!Europe!NV 
este unul dintre furnizorii de top în domeniul auto.
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Acces facil la filtre 
Cabinele Garmat sunt echipate standard cu trei tipuri de filtre. Filtra-
rea de calitate a aerului este primul pas în ob!inerea unor rezultate 
excep!ionale la vopsire. Ramele metalice amplasate pe tavan sunt 
proiectate pentru a face cât mai u#oar" înlocuirea filtrelor.

Iluminare premium
Calitatea luminii #i amplasarea corpurilor de ilumi-
nat în cabina de vopsire sunt de mare importan!" în 
reproducerea exact" a culorii. Garmat®Europe NV 
utilizeaz" doar tuburi fluorescente premium. Fiecare 
cabin" este echipat" standard cu corpuri de iluminat 

u#or de servisat, a câte 4 tuburi de 30 W, lumin" tip 
zi, rece. În func!ie de model, corpurile de iluminat sunt 
amplasate deasupra #i/sau dedesubtul liniei mediane, 
pentru o iluminare optim".

Pre-filtru
Sistem performant de pre-filtre „sit" de presiune“ (patent Garmat), obli-

g" fluxul de aer s" se distribuie uniform pe întreaga suprafa!" pentru a 
avea aceea#i vitez" de avans a aerului în cabina de vopsire.

Ventilator Turbo de 
ultim" genera#ie
Cantitatea de aer necesar" unei cabi-
ne de vopsire se schimb" în func!ie de 
tipul de vopsea folosit" #i influen!eaz" 
calitatea lucr"rii, sus!in produc"torii 
de vopsele. De aceea, sistemele Gar-
mat de recirculare #i evacuare a aeru-
lui folosesc ventilatoare turbo de mare 
capacitate, cu dubl" absorb!ie, antre-
nate de curele #i reglabile, în func!ie 
de specifica!iile clientului.

Arz"tor cu flac"r" direct" 
Arz"torul – de tip RIELLO ITALIA pentru motori-
n" sau MAXON USA pentru gaz metan – poa-
te pune la dispozi!ia utilizatorului saltul rapid 
de temperatur" necesar usc"rii vopselelor 
HS. Proiectat cu o eficien!" de 98%, poate 

atinge temperaturi de 80°C în mai pu!in de 
120 de secunde.

Motoare
5,5÷15 kW
Motoarele utilizate la cabi-
nele Garmat, folosite pen-
tru aportul de aer proas-
p"t #i pentru sistemul de 
evacuare, au o garan!ie 
de cinci ani #i o eficien!" 
de 92% datorit" costurilor 
de operare mai mici.

Ventilator 
antrenat de curele
Asigur" mul!i ani de func-
!ionare fiabil" datorit" 
sistemului antrenat de trei 
curele. În plus, este u#or 
de reglat #i necesit" un 
minim de servisare. 

Flux de aer
reglabil
Sistemul cu tura!ie variabil" este con-
ceput pentru a atinge un flux echilibrat 
de aer în cabina de vopsire. Astfel, v" 
este pus" la dispozi!ie posibilitatea de 
a opta pentru condi!iile de lucru cele 
mai avantajoase loca!iei proprii #i care 
se pliaz" exact chiar #i pe noile tehno-
logii în domeniul vopselelor auto.

Lamele speciale 
ale ventilatorului 
Proiectate s" func!ioneze 
la presiune ridicat", for-
ma lamelelor creeaz" vid 
în jurul ventilatorului, re-
ducând nivelul de zgomot 
#i împiedicând depuneri-
le de vopsea.

Ventilator cu 
dubl" aspira#ie 
Cu un aport de aer din 
dou" surse, ventilatoa-
rele Garmat pot atinge 
debite foarte ridicate 
de aer, toate acestea 
cu un design compact, 
eficient #i silen!ios.
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Pre-!ltre

Doar la Garmat!

Cabina de vopsire – Model EURO
Acest model de cabin" este construit din pere!i durabili, izola!i cu 
polistiren #i vopsi!i în câmp electrostatic. Structura astfel proiecta-
t" previne pierderile de c"ldur" la exterior #i asigur" o eficien!" mai 
mare în timpul ciclului de uscare. De asemenea, pere!ii sunt izola!i 
pentru a rezista la temperaturile ridicate din timpul usc"rii #i pentru 
a face func!ionarea cabinei cât mai silen!ioas".
Tavanul este confec!ionat din panouri de tabl". Structura rezultat" 
este rigid" #i sigur".

Dimensiuni Standard Op!ional

Lungime 7 m 8,2 m

L"!ime 4 m 4,5 m

În"l!ime 3 m 3,4 m

U!" acces
Intrare principal": u#" ermetizat", cu 3 canate cu o deschidere de 

2,7 $ 3 m, echipat" cu balamale industriale. U#a median" este 
u#" de acces cu bar" antipanic".

Op!ional: 4 canate cu o deschidere de 3,6 $ 3 m.
Intrare de serviciu (op!ional): u#" echipat" cu o fereastr" de 

observa!ie cu geam securizat.

Casete lumini
Compuse din 4 tuburi fluorescente $ 30 W fiecare, lumin" tip zi, dis-
puse paralel. Celulele de iluminare sunt perfect etan#ate fa!" de in-
teriorul cabinei #i conforme normelor ATEX.
Înlocuire tuburi fluorescente: prin interiorul cabinei de vopsire.

Sistem filtrare cabin" 
Pre-filtre – doar la Garmat
Sistem performant de pre-filtre distribuite pe întreg tavanul cabinei 
de vopsire. Au rolul de a prelungi via!a filtrelor de tavan, dar #i de a 
asigura distribu!ia egal" a fluxului de aer în cabina de vopsire. Sunt 
sus!inute de o structur" metalic" format" din panouri de tabl" cu 
orificii dese de 3 mm, dispuse pe întreaga suprafa!". Acest sistem, 
denumit „sit" de presiune“ (patent Garmat), oblig" fluxul de aer s" 
se distribuie uniform pe întreaga suprafa!" a tavanului pentru a 
avea aceea#i vitez" de avans a aerului în cabina de vopsire, indife-
rent de locul de unde se face m"surarea acestuia.
Filtre tavan
Filtre cotate la o eficien!" de 99% în privin!a particulelor de 10 µm. 
Suprafa!a filtrant" este de 22 m%. Sunt men!inute pe pozi!ie de ca-
sete metalice cu zim!i. Ca prim montaj, sunt utilizate doar filtre mar-
ca Viledon Germania, acestea fiind considerate cele mai performan-
te filtre în domeniul auto.
Filtre podea „Stop Vopsea“ 
Filtre standard din fibr" de sticl" ce opresc gaz"rile de vopsea. Sunt 
utilizate pentru o maximizare a num"rului de particule re!inute. 
Sunt amplasate sub gr"tarele metalice ale podelei #i sunt sus!inute 
de un al doilea sistem tip „sit" de presiune“ de data aceasta cu ori-
ficii mai mari, respectiv de 2 $ 8 cm. Aceste dou" sisteme tip „sit" 
de presiune“ fac din cabinele Garmat cele mai performante echi-
pamente de pe pia!", fiind singurele ce garanteaz" un flux de aer 
uniform #i de aceea#i intensitate în interiorul cabinei de vopsire.

Gr"tare 
Gr"tare galvanizate #i structur" de sprijin, dispuse integral pe toa-
t" suprafa!a cabinei sau tip insul". Se pot comanda în func!ie de 
aplica!ia solicitat", variind între 500 kg / 20$20 cm #i 3000 kg / 
20$20cm.

Sistem electric 
Componentele electrice sunt de cea mai bun" calitate, de 
provenien!" german", Moeler sau Schneider, pentru panoul electric 
analogic. Partea electric" a cabinei este standard pentru toate mo-
delele #i este pre-instalat" pentru a mic#ora timpul #i costurile de 
instalare la fa!a locului.

Unitate mecanic"
Unitate de ventila!ie standard 3D de: 
!" 26.000 m!/h cu 2 motoare de 7,5 kW; 
!" 32.000 m!/h cu 2 motoare de 11 kW. 

În faza de uscare extractorul este oprit, iar cabina comut" în sistem 
de recirculare a aerului cu un aport de aer proasp"t de 10%.

Panou de comand"
Panoul de comand" analogic cu 2 faze de lucru vopsire – uscare: 
!" sistem de blocare pentru siguran!";
!" indicatoare luminoase; 
!" regulator de temperatur" digital pentru faza de vopsire #i uscare; 
!" contor timp uscare. 

Ciclu de vopsire 
Aerul din exterior, în propor!ie de 100%, este aspirat, înc"lzit la tem-
peratura recomandat", trecut prin pre-filtrele de tavan, prin sita de 
presiune, iar apoi prin filtrele de tavan ale cabinei #i eliberat prin 
filtrele de podea #i a doua sit" de presiune.

Ciclu de uscare 
Complet automat, inclusiv ciclu de pre-uscare #i r"cire. Un procent 
de 10% aer proasp"t este introdus în cabin" #i eliberat la exterior 
prin filtrele din fibr" de sticl" în timpul ciclului de uscare. Iluminatul 
din cabin" se opre#te automat în timpul ciclului de uscare.
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Pre-!ltre

Doar la Garmat!

Cabina de vopsire – Model CLASSIC
Acest model de cabin" este construit din pere!i durabili, izola!i cu 
vat" mineral" sau polistiren #i vopsi!i în câmp electrostatic. Panou-
rile sunt dintr-o singur" bucat" de la podea pân" la tavan, sunt pro-
iectate pentru a preveni pierderea de c"ldur" la exterior #i pentru a 
avea o mai mare eficien!" în timpul ciclului de uscare. Acestea sunt 
izolate pentru a rezista la temperaturile ridicate din timpul usc"rii #i 
pentru a face func!ionarea cabinei cât mai silen!ioas". La cerere, #i 
tavanul poate fi construit din panouri izolate cu polistiren.

Dimensiuni Standard Op!ional

Lungime 7 m 8,2 m

L"!ime 4 m 4,5 m

În"l!ime 3 m 3,4 m

U!" acces
Intrare principal": u#" ermetizat", cu 3 canate cu o deschidere de 

2,7 $ 3 m, echipat" cu balamale industriale. U#a median" este 
u#" de acces cu bar" antipanic".

Op!ional: 4 canate cu o deschidere de 3,6 $ 3 m.
Intrare de serviciu (op!ional): u#" echipat" cu o fereastr" de 

observa!ie cu geam securizat.

Casete lumini
Compuse din 4 tuburi fluorescente $ 30 W fiecare, lumin" tip zi, dis-
puse paralel. Celulele de iluminare sunt perfect etan#ate fa!" de 
interiorul cabinei, fac corp comun cu structura peretelui #i respec-
t" normele ATEX. O oglind" reflectorizant", tip fagure, amplasat" în 
spatele tuburilor permite reflectarea integral" a luminii emise f"r" 
efect de orbire caracteristic oglinzilor clasice.
Înlocuire tuburi fluorescente: prin exteriorul cabinei de vopsire.
La cerere: se pot configura pentru acces din interior.
Întregul sistem de iluminare poate fi reconfigurat, în func!ie de 
op!iunile fiec"ruia.

Sistem filtrare cabin" 
Pre-filtre – doar la Garmat. Sistem performant de pre-filtre distribu-
ite pe întreg tavanul cabinei de vopsire. Au rolul de a prelungi via!a 
filtrelor de tavan dar #i de a asigura distribu!ia egal" a fluxului de aer 
în cabina de vopsire. Sunt sus!inute de o o structur" metalic" forma-
t" din panouri de tabl" cu orificii dese de 3 mm, dispuse pe întreaga 
suprafa!". Acest sistem, denumit „sit" de presiune“ (patent Garmat), 
oblig" fluxul de aer s" se distribuie uniform pe întreaga suprafa!" a 
tavanului pentru a avea aceea#i vitez" de avans a aerului în cabina 
de vopsire, indiferent de locul de unde se face m"surarea acestuia.
Filtre tavan. Filtre cotate la o eficien!" de 99% în privin!a particule-
lor de 10 µm. Suprafa!a filtrant" este de 22 m%. Sunt men!inute pe 
pozi!ie de casete metalice cu zim!i. Ca prim montaj, sunt utilizate 
doar filtre marca Viledon Germania, acestea fiind considerate cele 
mai performante filtre în domeniul auto.
Filtre podea „Stop Vopsea“. Filtre standard din fibr" de sticl" ce 
opresc gaz"rile de vopsea. Sunt utilizate pentru o maximizare a num"-
rului de particule re!inute. Sunt amplasate sub gr"tarele metalice ale 
podelei #i sunt sus!inute de un al doilea sistem tip „sit" de presiune“ de 
data aceasta cu ochiuri mai mari, respectiv de 2 $ 8 cm. Aceste dou" 
sisteme tip „sit" de presiune“ fac din cabinele Garmat cele mai perfor-
mante echipamente de pe pia!", fiind singurele ce garanteaz" un flux 
de aer uniform #i de aceea#i intensitate în interiorul cabinei de vopsire.

Gr"tare 
Gr"tare galvanizate #i structur" de sprijin, dispuse integral pe toa-
t" suprafa!a cabinei sau tip insul". Se pot comanda în func!ie de 
aplica!ia solicitat", variind între 500 kg / 20$20 cm #i 3000 kg / 
20$20cm.

Sistem electric 
Partea electric" a cabinei este standard pentru toate modelele #i 
este pre-instalat" pentru a mic#ora timpul #i costurile de instalare 
la fa!a locului.

Panou comand" analogic: componentele electrice sunt de cea mai 
bun" calitate, de provenien!" german", Moeler sau Schneider.
Panou comand" digital Touch Panel: echipamentele folosite sunt 
Vipa Germania #i Yaskava Japonia, echipamente reg"site pe robo!ii 
industriali din fabricile constructoare de ma#ini din întreaga lume.

Unitatea mecanic"
Unitate de ventila!ie SPR de: 
!" 25.000 m!/h cu 2 motoare de 5,5 kW;
!" 30.000 m!/h cu 2 motoare de 7,5 kW;
!" 36.000 m!/h cu 2 motoare de 11 kW.

În faza de uscare, extractorul este oprit, iar cabina comut" în sis-
tem de recirculare a aerului cu un aport de aer proasp"t de 10%. 
Unit"!ile mecanice sunt conectate cu burduf elastic antivibra!ie, 
pentru o izolare fonic" de înalt" calitate.

Panou de comand"
Panou comand" analogic cu: 
!" sistem de blocare pentru siguran!";
!" indicatoare luminoase; 
!" regulator de temperatur" digital pentru faza de vopsire #i uscare; 
!" contor timp uscare. 

Panou comand" digital Touch Panel (doar pentru cabine de vopsi-
re pe gaz metan) cu:
!" motoarele cu tura!ie variabil" comandate de convertizoare de 

frecven!" marca Yaskava Japonia;
!" diferite tipuri de programe personalizate în func!ie de o serie 

de parametri bine stabili!i;
!" 4 faze de lucru: preg"tire, vopsire, zvântare, uscare;
!" flac"ra modular" a arz"torului (marca Maxon USA) cu 100 de 

trepte care se auto-ajusteaz" în bucl" de reac!ie;
!" debit de aer ventilat în func!ie de gabaritul ma#inii vopsite;
!" racordare la un router local #i IP fix pentru monitorizare a 

activit"!ii, resoftare sau diagnosticare de la distan!".

Ciclu de vopsire, preg"tire, zvântare 
Aerul din exterior, în propor!ie de 100%, este aspirat, înc"lzit la tem-
peratura recomandat", trecut prin pre-filtrele de tavan, prin sita de 
presiune, iar apoi prin filtrele de tavan ale cabinei #i eliberat prin 
filtrele de podea #i a doua sit" de presiune .

Ciclu de uscare 
Complet automat, inclusiv ciclu de pre-uscare #i r"cire. Un procent de 
doar 10% aer proasp"t este introdus în cabin" #i eliberat la exterior 
prin filtrele din fibr" de sticl" în timpul ciclului de uscare. Iluminatul 
din cabin" se opre#te automat în timpul ciclului de uscare. Mai multe 
op!iuni sunt disponibile cu ajutorul panoului de comand" digital 
Touch Panel.
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Pre-!ltre

Doar la Garmat!

Cabina de vopsire – Model MASTER
Cabina este construit" din pere!i durabili, izola!i cu vat" minera-
la sau polistiren #i vopsi!i în câmp electrostatic. Panourile sunt 
dintr-o singur" bucat" de la podea pan" la tavan, sunt proiectate 
pentru a preveni pierderea de c"ldur" la exterior #i pentru a avea 
o mai mare eficien!" în timpul ciclului de uscare. Toate panourile 
din componen!" (pere!ii, cât #i tavanul) sunt izolate pentru a re-
zista la temperaturile ridicate din timpul usc"rii #i pentru a face 
func!ionarea cabinei cât mai silen!ioas".

Dimensiuni Standard Op!ional

Lungime 7 m 8,2 m

L"!ime 4 m 4,5 m

În"l!ime 3 m 3,4 m

U!" acces
Intrare principal": u#" ermetizat", cu 3 canate cu o deschidere de 

2,7 $ 3 m, echipat" cu balamale industriale. U#a median" este 
u#" de acces cu bar" antipanic".

Op!ional: 4 canate cu o deschidere de 3,6 $ 3 m.
Intrare de serviciu (op!ional): u#" echipat" cu o fereastr" de 

observa!ie cu geam securizat.

Casete lumini
Compuse din 4 tuburi fluorescente $ 30 W fiecare, lumin" tip zi, dis-
puse paralel. Celulele de iluminare sunt perfect etan#ate fa!" de 
interiorul cabinei, fac corp comun cu structura peretelui #i respec-
t" normele ATEX. O oglind" reflectorizant", tip fagure, amplasat" în 
spatele tuburilor permite reflectarea integral" a luminii emise, f"r" 
efect de orbire caracteristic oglinzilor clasice.
Înlocuire tuburi fluorescente: prin exteriorul cabinei de vopsire.
La cerere: se pot configura pentru acces din interior.
Întregul sistem de iluminare poate fi reconfigurat, în func!ie de 
op!iunile fiec"ruia.

Sistem filtrare cabin" 
Pre-filtre – doar la Garmat. Sistem performant de pre-filtre distribu-
ite pe întreg tavanul cabinei de vopsire. Au rolul de a prelungi via!a 
filtrelor de tavan dar #i de a asigura distribu!ia egal" a fluxului de aer 
în cabina de vopsire. Sunt sus!inute de o o structur" metalic" forma-
t" din panouri de tabl" cu orificii dese de 3 mm, dispuse pe întreaga 
suprafa!". Acest sistem, denumit „sit" de presiune“ (patent Garmat), 
oblig" fluxul de aer s" se distribuie uniform pe întreaga suprafa!" a 
tavanului pentru a avea aceea#i vitez" de avans a aerului în cabina 
de vopsire, indiferent de locul de unde se face m"surarea acestuia.
Filtre tavan. Filtre cotate la o eficien!" de 99% în privin!a particule-
lor de 10 µm. Suprafa!a filtrant" este de 28 m% pe întreaga suprafa!" 
a tavanului 7$4 m. Sunt men!inute pe pozi!ie de casete metalice cu 
zim!i. Ca prim montaj, sunt utilizate doar filtre marca Viledon Germania, 
acestea fiind considerate cele mai performante filtre în domeniul auto.
Filtre podea „Stop Vopsea“. Filtre standard din fibr" de sticl" ce 
opresc gaz"rile de vopsea. Sunt utilizate pentru o maximizare a nu-
m"rului de particule re!inute. Sunt amplasate sub gr"tarele meta-
lice ale podelei #i sunt sus!inute de un al doilea sistem tip „sit" de 
presiune“ de data aceasta cu orificii mai mari, repectiv de 2 $ 8 cm. 
Aceste dou" sisteme tip „sit" de presiune“ fac din cabinele Garmat 
cele mai performante echipamente de pe pia!", fiind singurele ce 
garanteaz" un flux de aer uniform #i de aceea#i intensitate în interi-
orul cabinei de vopsire.
Gr"tare 
Gr"tare galvanizate #i structur" de sprijin, dispuse integral pe toa-
t" suprafa!a cabinei sau tip insul". Se pot comanda în func!ie de 
aplica!ia solicitat", variind între 500 kg / 20$20 cm #i 3000 kg / 
20$20cm.
Sistem electric 
Partea electric" a cabinei este standard pentru toate modelele #i 
este pre-instalat" pentru a mic#ora timpul #i costurile de instalare 
la fa!a locului.

Panou de comand" analogic: componentele electrice sunt de cea 
mai bun" calitate, de provenien!" german", Moeler sau Schneider.
Panou de comand" digital Touch Panel: echipamentele folosite sunt 
Vipa Germania #i Yaskava Japonia, echipamente reg"site pe robo!ii 
industriali din fabricile constructoare de ma#ini din întreaga lume.

Unitatea mecanic"
Unitate de ventila!ie SPR de: 
!" 25.000 m!/h cu 2 motoare de 5,5 kW;
!" 30.000 m!/h cu 2 motoare de 7,5 kW;
!" 36.000 m!/h cu 2 motoare de 11 kW. 

În faza de uscare, extractorul este oprit, iar cabina comut" în sis-
tem de recirculare a aerului cu un aport de aer proasp"t de 10%. 
Unit"!ile mecanice sunt conectate cu burduf elastic antivibra!ie, 
pentru o izolare fonic" de înalt" calitate.

Panou de comand"
Panou de comand" analogic cu: 
!" sistem de blocare pentru siguran!";
!" indicatoare luminoase; 
!" regulator de temperatur" digital pentru faza de vopsire #i uscare; 
!" contor timp uscare. 

Panoul de comand" digital Touch Panel (doar pentru cabine de 
vopsire pe gaz metan) cu:
!" motoarele cu tura!ie variabil" comandate de convertizoare de 

frecven!" marca Yaskava Japonia;
!" diferite tipuri de programe personalizate în func!ie de o serie 

de parametri bine stabili!i;
!" 4 faze de lucru: preg"tire, vopsire, zvântare, uscare;
!" flac"ra modular" a arz"torului (marca Maxon USA) cu 100 de 

trepte care se auto-ajusteaz" în bucl" de reac!ie;
!" debit de aer ventilat în func!ie de gabaritul ma#inii vopsite;
!" racordare la un router local #i IP fix pentru monitorizare a 

activit"!ii, resoftare sau diagnosticare de la distan!".

Ciclu de vopsire, preg"tire, zvântare 
Aerul din exterior, în propor!ie de 100%, este aspirat, înc"lzit la tem-
peratura recomandat", trecut prin pre-filtrele de tavan, prin sita de 
presiune, iar apoi prin filtrele de tavan ale cabinei #i eliberat prin 
filtrele de podea #i a doua sit" de presiune .

Ciclu de uscare 
Complet automat, inclusiv ciclu de pre-uscare #i r"cire. Un procent de 
doar 10% aer proasp"t este introdus în cabin" #i eliberat la exterior 
prin filtrele din fibr" de sticl" în timpul ciclului de uscare. Iluminatul 
din cabin" se opre#te automat în timpul ciclului de uscare. Mai multe 
op!iuni sunt disponibile cu ajutorul panoului de comand" digital 
Touch Panel.
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Panoul de comand" digital Touch Panel

În general, cabinele de vopsire de pe pia!" au dou" faze de 
lucru simple #i utile – f"r" de care nu ar mai fi cabine de vopsi-
re – #i anume: faza de vopsire #i faza de uscare. Mult" vreme, a 
fost acceptat" ideea c" cele dou" sunt suficiente, principiul fiind 
unul corect: o ma#in" este vopsit" #i apoi uscat".

Îns", situa!ia ultimilor ani ne-a înv"!at s" c"ut"m eficien-
tizarea procedurilor. Astfel s-a ajuns la concluzia c", de fapt, 
munca în cabina de vopsire este compus" din mai multe faze 
de lucru distincte, iar necesarul de energie este fluctuant. Con-
sumul deci, poate fi mult redus #i optimizat. Problema este 
identificarea momentelor „moarte“ #i reducerea consumului 
atunci când acesta nu este necesar. 

Garmat, în colaborare cu Romservice, a reu#it s" g"seas-
c" solu!ia la aceast" problem", identificând 4 faze de lucru, în 
loc de cele 2 clasice, #i anume: preg"tire, vopsire, zvântare 
#i uscare. Motoarele cabinei de vopsire sunt comandate cu 
convertizoare de frecven!" marca Yaskava Japonia, ce permit 
reglarea tura!iei acestora #i ob!inerea de diferite debite de aer 
ventilat, în func!ie de necesarul fazei de lucru. Cu ajutorul pa-
noului de comand" #i a computerului de bord, marca Vipa Ger-
mania, furnizor de prim" mân" în toate automatiz"rile indus-
triale de pe liniile de produc!ie, se pot selecta diferite tipuri de 
programe personalizate în func!ie de o serie de parametri bine 
stabili!i. Important este faptul c" doar cabinele de vopsire 
cu arz"tor pe gaz metan suport" acest tip de automatizare.

Cele 4 faze de lucru ale cabinei reduc semnificativ costuri-
le cu energia, mai ales pe timp de iarn", astfel:
!" în faza de preg"tire cabina func!ioneaz" 

la doar 20% din capacitate;
!" în faza de vopsire #i zvântare cabina 

func!ioneaz" la o capacitate între 40% – 100% 
în func!ie de temperatura de afar";

!" în faza de uscare cabina func!ioneaz" 
la 40% din capacitatea sa.
Flacara arz"torului (marca Maxon USA) nu are doar coman-

d" de Pornit/Oprit ci este o flac"r" modular" care î#i modific" 
intensitatea în func!ie de necesarul de energie cerut de c"tre 
computerul central. Consumul de gaz scade direct propor!ional 
cu tura!ia motoarelor de la un maxim de 30 m!/h la numai 2–3 
m!/h în faza de preg"tire (pe timp de iarn"). Flac"ra modular" 
are 100 de trepte #i se auto-ajusteaz" în bucl" de reac!ie pân" 
când temperatura setat" este atins" #i r"mâne constant". 

Computerul de bord co-
mand" tura!iile motoarelor 
#i intensitatea fl"c"rii arz"-
torului #i în func!ie de tipul 
de ma#in". Cabina de vop-
sire are trei set"ri: ma#in" 
mare, medie sau mic". 
Debitul de aer ventilat sca-
de cu cât ma#ina este mai 
mare pân" când se atinge 
valoarea de 0,3 m/s. Dac" 
în cabin" se introduce la 
vopsire o autoutilitar" de 
mari dimensiuni, ce ocup" 
peste 50% din volumul de 
aer din cabin", debitul de 
aer scade la jum"tate iar ventila!ia r"mâne la 0,3 m/s. În faza 
de vopsire, cabina r"mâne în regim „stand-by“ la o tura!ie re-
dus" #i comut" automat în regim de lucru de fiecare dat" când 
se pulverizeaz" vopseaua. Se revine în stand-by dup" oprirea 
pulveriz"rii timp de 20 de minute.

Pentru un nivel de automatizare superior, computerul de 
bord al cabinei de vopsire poate fi racordat la un router local 
#i s" primeasc" un IP fix. Astfel, cabina devine un echipament 
vizibil în re!eaua local" sau on-line prin internet. Pot fi instala-
te mai multe func!ii de monitorizare a activit"!ii. Managerul 
poate solicita un raport al activit"!ii cabinei de vopsire. Se 
pot ob!ine astfel rapoarte s"pt"mânale sau lunare, rapoarte 
per vopsitor / eficien!" lucru dar #i comparare performan!e. În 
plus, aceasta poate seta cabina a#a încât s" accepte lucr"ri 
doar de la vopsitorii înregistra!i în baza de date, accesul fiind 
parolat. Mai mult, cabina va accepta doar lucr"ri care au un 
num"r de comand" deschis" valid. Num"rul se poate introdu-
ce manual prin tastatura ecranului tactil sau prin intermediul 
unui cititor de bare, când comanda de lucru este înso!it" de un 
cod de bare tip"rit. Cabina de vopsire poate astfel s" identifice 
pentru fiecare lucrare, cheltuielile aferente de gaz metan, cu-
rent electric #i timpul alocat lucr"rii.

Acest sistem de comand" al cabinei de vopsire o poa-
te transforma dintr-un centru de cost energofag, sc"pat de 
sub control, într-un centru de profit transparent, monitori-
zat #i nu în ultimul rând profitabil.

Avantaje:
!" Consum total sc"zut datorit" 

celor 4 faze de lucru;

!" Faz" de stand-by;

!" Adaptat gabaritului 
ma#inii vopsite;

!" Personalizare program, 
monitorizare #i raportare;

!" Diagnosticare de la 
distan!" (op!ional);

!" Touch Panel.
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Pentru mai multe informa!ii nu ezita!i s" ne contacta!i!
SC ROMSERVICE SRL

facebook.com/romservice.ro

Panoul de comand" analogic

În cazul unui buget mai pu!in generos, cabina de vopsire poate fi ac!ionat" prin 
intermediul panoului electric analogic. Acesta comand" generatorul, extracto-
rul, arz"torul #i sistemul de iluminare în func!ie de ni#te parametri prestabili!i. 
Toate componentele electrice sunt de cea mai bun" calitate, provenind de la 
furnizori de talie mondial", precum Moeler, Delta sau Schneider Telemeca-
nique. Panoul de comand" analogic permite exploatarea cabinei în dou" faze 
de lucru: vopsire #i uscare sau func!ionarea doar cu iluminare.

Indicator
„Sub tensiune“

Indicator terminare
ciclu vopsire

Semnalizare faz"
Vopsire

Semnalizare faz"
Uscare

Defect arz"tor

Defect motor

Setare timp
de uscare

Setare
temperatur"

vopsire

Setare
temperatur"

uscare

Pornit / Oprit
iluminare dreapta

Pornit / Oprit
iluminare stânga

Pornit / Oprit
arz"tor

Pornit / Oprit
general

Oprire avarie,
urgen#"

Faze de lucru
Vopsire – O – Uscare 


