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SIMA SMART BOX: 
UNIEK IN ZIJN SOORT
• Autonome zones
• Energiepaneel RUPES
• Techniek bereikbaar vanaf 

spuitruimte
• Hefbrug HERKULES
• Verschillende voorzieningen 

optioneel

Voordelen Smartbox

De Sima Smartbox is een innovatie die inspeelt 
op de nood aan een aangepaste toepassing voor 
SMART-technieken. De Smartbox gaat vermomd als 
zowel een spuitcabine en een voorbereidingszone 
waardoor het verplaatsen van wagens niet langer 
nodig is. Alles gebeurt in 1 ruimte en door 1 persoon. 

Als carrosserie ondervindt u verschillende voordelen 
bij het springen op de Sima Smartbox-wagen. Niet 
alleen kan u een nieuwe service aanbieden, maar 
alles heeft ook een grote Return On Investment. 
Met enkele aanpassingen aan de infrastructuur en 
werkstructuur kan namelijk het aantal doorgangen 
van wagens significant stijgen. 

Compact

De Sima Smartbox neemt minder plaats in aangezien 
alles in 1 ruimte gebeurt. De ingenomen oppervlakte 
bedraagt vaak slechts 40m² per zone, terwijl een 
klassieke opstelling met 1 spuitcabine en minstens 
2 voorbereidingszones snel aan 120m² komt. Tevens 
zorgde Sima ervoor dat de Smartbox gemakkelijk in een 
bestaande situatie kan geïntegreerd worden zonder de 
noodzaak om veel plaats (werkzones) op te offeren. De 
techniek bevindt zich namelijk achter de spuitruimte 
en neemt nauwelijks plaats in (max. 1m diep).  

Lager energieverbruik

Een aangepast luchtdebiet (kleiner oppervlakte)  
vereist minder elektrisch vermogen, maar vooral 
minder calorisch vermogen (lees: verwarming). 
De droogmode kan conventioneel (op verhoogde 
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temperatuur) , maar drogen kan ook sneller 
via IR-technologie, UV-technologie of 
een combinatie van IR/UV (IRT) met 
verhoogde temperatuur.  

(Driedubbele) tijdswinst

Snel drogen staat gelijk aan een 
dubbele tijdswinst aangezien niet 
alleen het drogen sneller gebeurt, stof 
en andere onzuiverheden krijgen ook 
minder kans om zich op de natte verf af 
te zetten. Hierdoor vermindert de nood 
aan moeizaam en tijdrovend polieren. 
In de Sima Smartbox gebeurt alles in 1 
ruimte, wat bovendien een bijkomende 
tijdswinst oplevert!

Wat als het goedkoper en sneller kon?
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Constructie 

Energie

De Sima Smartbox is beschikbaar in een enkele of 
dubbele zone. Een enkele zone bestaat altijd uit 
2 cabines die onafhankelijk van elkaar werken. 
Standaard omvat 1 cabine een lengte tussen 6 à 7 
m en een breedte tussen 4,3 à 5,0m. Uiteraard zijn 
er uitzonderingen mogelijk en dit afhankelijk van de 
beschikbare ruimte. 
De Smartbox bestaat uit witte (RAL 9016) geïsoleerde 
sandwichpanelen met een afwerking in antraciet 
(RAL 7016). 

De cabines worden van elkaar gescheiden met een 
rolgordijn waarbij vensters kunnen voorzien worden 

Iedere Smart Zone werkt autonoom aangezien er 
met een aparte brander en ventilatiegroep wordt 
gewerkt. Hierdoor kan er bijvoorbeeld in de eerste 
zone geschuurd worden terwijl er in de andere ruimte 
gespoten wordt. 

Ventilatiegroep G15: ATEX-uitvoering

Iedere Smart Zone beschikt dus over een eigen 
compacte ventilatiegroep (1m diepte) en overstijgt 
de breedte van de zone niet. Elke zone maakt 
gebruik van een G15 ventilatiegroep waarbij de  
extractieventilator ATEX gereglementeerd is (debiet: 
15.000 m³/u (2 x 4 kW of 5,5 kW)).
Twee motoren regelen de correcte druk (extractie en 
inblaas). Door het gebruik van frequentiesturingen 
worden piekstromen vermeden bij de opstart. 
Hierdoor wordt er minder energie verbruikt, gaan 
de filters langer mee, wordt overdruk vermeden in 
recyclage en is er minder onderhoud nodig. 
Via een afblaas-en aanzuigkanaal wordt alle 
noodzakelijke lucht voorzien en weggeblazen. Het 
extractiekanaal wordt voorzien van een venturikap.

om het sociale contact te bevorderen. Er kan ook 
gewerkt worden met vaste wanden, maar dit is 
afhankelijk van de wensen van de klant. De Smartbox  
is voorzien van een nooddeur waardoor men de 
ruimte altijd kan verlaten. 
Het kanaalwerk wordt op maat gemaakt aangezien er 
rekening moet gehouden worden met verschillende 
kenmerken van het gebouw en de voorziene ruimte. 

De luchtstroom gebeurt verticaal door plafondfilters, 
die gemakkelijk te bereiken zijn, en afzuiging door 
middel van een roostervloer met verfstopfilter. 

Verwarming

Verwarming gebeurt via een directe gasbrander. 
Indien een gasleiding niet meteen een optie is, kan 
de verwarming ook aangesloten worden op een 
propaantank. 

Aangezien de groep bereikbaar is via de zone zelf 
is er geen extra serviceplaats nodig. Dit bespaart 
ruimte in de infrastructuur. Zowel de brander, de 2 
motors (inblaas en extractie), de riemen, ventilator 
(ATEX) en filters kunnen via servicepanelen aan de 
binnenkant en zijkant van de zone bereikt worden. 
Technische storingen of onderhoud worden hierdoor 
ook veel eenvoudiger.

Iedere zone kan voorzien worden met een 
energiepaneel. (cfr. accessoires). 
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Verlichting

Bediening Sima Smartbox 

Filters

Om een perfect spuitresultaat te verkrijgen, is het 
belangrijk om het daglicht zo goed mogelijk na te 
bootsen in de Smartbox. Sima kiest voor volledig 
in het plafond verwerkte lichtunits waarbij er 
geopteerd kan worden voor klassieke T8 lampen 
of LED-verlichting (ATEX). Optioneel bieden wij ook 
ringverlichting en onderverlichting aan. 

Elke Sima Smartbox beschikt over een eigen 7 inch 
touchscreenpaneel. Via dit paneel kan de werking van 
de volledige Smartbox geregeld worden: ventilatie, 
verwarming, verlichting,... Het bedieningspaneel 
beschikt over verschillende veiligheden die voldoen 
aan de ATEX-wetgeving. 
Functies:

- voorbereiding met ventilatie op verse lucht; 
- voorbereiding met ventilatie op recyclage; 
- spuiten (ventilatie op verse lucht); 
- drogen met ventilatie op verse lucht (IR/UV); 
- drogen met verhoogde temperatuur.

De Sima Smartbox wordt voorzien van verschillende 
filters voor een blijvende goede werking van de 
ventilatoren en een optimaal spuitresultaat. 

Op niveau 1 vinden we voorfilterzakken EU4 die in 
de voorfilterkast geplaatst worden. De voorfilter 
zorgt voor een eerste filtratie van de aangevoerde 
lucht. Door de eenvoudige toegang zijn deze heel 
gemakkelijk te vervangen. 

Op niveau 2 is de plafondfilter EU5 terug te vinden. 
Deze filter zorgt voor een finale filtratie zodat de 
aangevoerde lucht in de Smartbox volledig gezuiverd 

is, wat een feilloos spuitresultaat garandeert. Deze 
filter wordt trouwens ook in een kwaliteitsvolle 
spuitcabine gebruikt.

Op niveau 3 vinden we de laatste filter, namelijk de 
verfstopfilter (Paintstop). Deze verfopvangende filter 
vangt alle verfdeeltjes op zodat de lucht die naar 
buiten gaat, gefilterd is. 

Bij ringverlichting worden er vooraan en achteraan het 
plafond 2 extra lichtunits geplaatst. Onderverlichting 
zorgt onderaan (zijkant) voor extra verlichting. 
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Accessoires

IR-en UV-technologie

Persluchtbehandeling SATA

De persluchtaansluiting voor spuiten is gekoppeld 
aan een SATA luchtfilter met fijnregelaar. Deze 
filter zorgt voor een zuivering van de aangevoerde 
perslucht, wat leidt tot een perfect spuitresultaat. 
Bij deze luchtfilter is het belangrijk dat er een 
anti-statische darm wordt gebruikt. 

Rupes Energiepaneel en stofafzuiging

Om de nodige energieën op een eenvoudige 
manier toegankelijk te maken in de Smartbox, 
voorziet Sima een Rupes Energiepaneel. Dit paneel 
is uitgerust met onder andere: 
 
- Electriciteit: 1 x 220 V / 1 x 400 V + N+T
- Persluchtaansluiting voor schuren.
- Persluchtaansluiting voor spuiten.
- Centrale stofafzuiging met persluchtdetectie. 

Smart Repair technieken maken gebruik 
van IR- en UV-technologie voor het 
sneller drogen van het spuitwerk. Voor 
de Smartbox betekent dit vooral dat 
er minder energie wordt verbruikt en 
het drogen veel sneller gaat dan via de 
conventionele methode. 

Onze partner Vip Tools is Belgische 
verdeler van verscheidene RUPES, SATA 
en IRT producten. 
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Opberg-en afvalruimte

Herkules 

Sima voorziet in alle noodzakelijkheden om het gemak 
van de spuiter te vergroten. 

In de wand van de spuitcabine kunnen we namelijk 
een opbergruimte voor gebruiksgoederen (1 dag) 
voorzien. Op deze manier kan de spuiter gemakkelijk 
zijn materiaal op het begin van de werkdag 
verzamelen en vlot doorwerken. Daarnaast is er ook 
de mogelijkheid om een afvalcontainer in de ruimte 
te plaatsen. Hierdoor blijft de werkplaats te allen tijde 
proper en zorgt dit voor een beter spuitresultaat.

Sima is de voornaamste Belgische invoerder van 
Herkules liften. Het gebruik van deze lift zorgt voor 
verschillende voordelen in de werkruimte.

Niet alleen zorgt het hoger plaatsen van de wagen 
voor een betere ergonomische houding van de 
werknemer  (minder  rugklachten), maar ook voor 
een betere luchtdoorstroming rond de auto in de box.  
Door de verhoging van de wagen kan het stof minder snel 
de wagen en dus ook het spuitwerk bereiken. Via de lift 
is de onderkant van de wagen eenvoudiger te bereiken 
en vaak wordt de lift gebruikt als tafel om bijvoorbeeld 
velgen op een ergonomische manier te spuiten. 
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Bescherming spuitcabine

Bij de opstart van de Sima Smartbox is het belangrijk 
eerst te denken aan haar bescherming. Een frequent 
gebruik zorgt er namelijk voor dat de wanden, vloer, 
verlichting enz.,.. worden blootgesteld aan overspray 
en andere vuiligheden. 

Alfa.dis Service & Filters is al jarenlange specialist in 
het beschermen van spuitinstallaties. Hun kennis en 
ervaring zorgt ervoor dat uw Smartbox op een correcte 
manier beschermd wordt zodat alles er langer als 
nieuw uitziet. 

Bovendien zorgt Alfa.dis Service & Filters ook voor 
een tijdige vervanging van uw filters en een jaarlijks 
branderonderhoud.

Meer info vindt u op www.alfadis.be. 
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COMPACT ENERGIEVRIENDELIJK TIJDSWINST

PAINT TO 
BRIGHTEN 
YOUR FUTURE.

Sima is sinds haar oprichting in 1991 uitgegroeid tot een specialist 
in het ontwerpen, produceren en installeren van installaties voor 
oppervlaktebehandeling en natlaktoepassingen. Dat we op internationaal 
niveau de toon aangeven, danken we aan ons uitgebreide gamma 
spuitcabines en natlakinstallaties, ovens, voorbereidingszones, verflabo’s, 
specifieke zones voor spot repair en volledig ingerichte carrosseriebedrijven.


