
VIX : SPUITWANDEN IN KIT

SATIS: GELAST EN AFGELAKT IN HET WIT

SPUITWANDEN
Vix spuitwanden bestaan uit verzinkte staalplaten en zijn 
beschikbaar in zelfbouwpakket. Onze mensen verpakken alle 
stukken samen op 1 pallet. Aan de hand van de meegeleverde 
handleiding bouwt u de kit eenvoudig samen met schroeven en 
bouten. 

IDEAAL VOOR WIE IN HET BUDGET WIL SNIJDEN! 

Satis spuitwanden zijn altijd gelaste constructies. De constructie 
is niet demonteerbaar, maar kan specifiek op maat gemaakt 
worden. Voor de afwerking kiezen we om de constructies in het 
wit af te lakken. 

OP MAAT GEMAAKTE SATIS SPUITWANDEN 
KUNNEN STEEDS AANGEVRAAGD WORDEN.

Artikel Breedte
mm

Hoogte
mm

Diepte 
mm

Debiet 
m³/u

VIX20 1 896 1 950 983 9 000

VIX30 2 854 1 950 983 12 000

VIX33 3 000 2 305 983 12 000

VIX43 4 000 2 305 983 15 000

Artikel Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Diepte 
mm

Debiet 
m³/u

SATIS25 2 000 2 500 1 000 9 000

SATIS35 3 000 2 500 1 000 15 000

SATIS40 4 000 2 000 1 000 15 000

SATIS45 4 000 2 500 1 000 18 000
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   Voorbouw op SATIS45

SIMA, UW SPECIALIST IN OPPERVLAKTEBEHANDELING EN NATLAKTOEPASSINGEN.

Als u een nog gerichtere afzuiging wenst te bekomen op de 
spuitzone, kies dan voor een voorbouw. Die bestaat uit twee 
zijwanden en een plafond op 2m hoogte of 2,5m hoogte met 
eventueel een geïnstalleerde verlichting. Diepte (lengte) van 
de voorbouw  = een veelvoud van 0,85m (Vix) of 1,2m (Satis).

Voorbouw, een gerichte afzuiging

Naargelang uw specifieke installatie bekijken 
we welke filters u het hoogste rendement zullen 
opleveren. Sowieso voldoen ze allemaal aan de 
strengste kwaliteits-en milieutechnische normen. 
De eerste set filters is altijd inbegrepen. De filters 
zijn vooraan de wand gemonteerd, waardoor u die 
gemakkelijk kunt controleren en vervangen. Voor 
meer informatie contacteer gerust onze partner 
Alfa.dis Service & Filters (www.alfadis.be). 
 
De Andreae kartonfilter is gemonteerd vóór de 
Paintstop glasvezel filter. Dankzij deze vernuftige 
combinatie bekomt u een langere standtijd.

Filtering

Kanalen

Kanalen voor doorgang door dak of doorgang door wand. 

Ventilator en motor

De ventilator is in de luchtkast gemonteerd. Deze is steeds in 
ATEX-uitvoering. De uitblaasopening kan zowel naar achter als 
naar boven wijzen, wat de montage van de afvoerbuis door 
bestaand dak-of muurconstructie vereenvoudigt. De motor is 
aan de buitenzijde gemonteerd en drijft de ventilator aan via 
riemoverbrenging. De ventilator is steeds toegankelijk (langs 
de voorzijde) voor reiniging of onderhoud.De motor bestaat 
ook in ATEX-uitvoering (explosieveilig). 

Transport & Montage

De transportkost is afhankelijk 
van de afstand en het type 
installatie.  

 
De montage kan door ons uitgevoerd 
worden. Neem contact op voor meer 
informatie (www.sima.be)

Combinatie Andreae + Paintstop


