
 

FECON® FILTER

VIANEN

VOORDELEN
• CE gekeurd
• TNO getest op vuur doorslag DIN4102
• UL- getest en goedgekeurd  
• NSF goedgekeurd- hoog niveau van hygiëne
• Hoge vetafscheiding
• Geheel vervaardigd van roestvrij staal 304
• Stevige en duurzame constructie – lange levensduur
• Goed reinigbaar



 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING

bakdampen in de professionele keukens.  

De aanwezige vetdeeltjes in de luchtstroom zullen door de centrifugale werking worden 

de totale lengte van de afzuigkap gewaarborgd wordt.  De installatie en ventilatoren blijven 
beschermd tegen overmatige vetafzetting.  Door de lange stand tijd zullen de onderhoudskosten 

EFFICIENCY

CONSTRUCTIE

korrel 320.

De boven en onderzijde zijn beiden uitgevoerd met slots van 10% van het oppervlak, dit voor 
de uitloop van vet en vocht naar de geïntegreerde vetvanggoot in de afzuigkap.



FECON® FILTER 

Afmetingen B     x  H     x  D  GEWICHT  
500 x 250 x 36 mm  2.3 kg
500 x 300 x 36 mm  2.7 kg
500 x 350 x 36 mm  3.3 kg
500 x 400 x 36 mm  3.8 kg
500 x 500 x 36 mm  4.2 kg
500 x 600 x 36 mm  4.7 kg
450 x 500 x 36 mm  4.0 kg

 

 

W

 en kunnen ook conform 

FECON-UV-C Filter

C afzuigkappen.
e laag aan de achterzijde 

zodat er geen UV-C licht zichtbaar is.  Door de UV werking blijft deze laag schoon.  

Voor meer informatie over onze UV-C kappen zie onze brochure VIANEN UV-C kappen.

CERTIFICATEN
TNO - getest voor vuur doorslag
UL  - getest en goedgekeurd
NSF  - getest en goedgekeurd voor de hoge hygiëne-eisen
CE  – getest.

ONDERHOUD
ddelen en kan in een 

commerciële vaatwasmachine gereinigd worden.
Werking van het FECON Filter
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  FECON FILTER MET CYCLOON WERKING


