
PLENUM CEILING

GENEL TANITIM

VIANEN'in PLENUM tavanı, orta dereceden yoğun bir seviyeye kadar kullanılan bütün 
mutfak cihazları için uygundur ve mutfak havalandırması için esnek bir çözümdür.  
Tavan, cihazların konumlandırılması için yüksek seviyede esneklik sunan duvardan 
duvara bütün bir çözüm olarak yerleştirilebilir ve diğer cihazlar eklendiğinde kolaylıkla 
ayarlanabilir. 

Bir plenum havalandırma tavanı kullanarak, hijyen ve çalışma koşulları için geçerli 
olan yüksek standartlarla uyumlu bir mutfak içerisinde dengeli bir havalandırmayı 
elde edersiniz.  
Kendi kendini dengeleyen FECON yağ çıkarma filtreleri, bütün mutfak yüzeyi üzerinde 
eşit bir çıkarma işleminin gerçekleşmesini sağlar.   FECON yağ çıkarma filtresi ile 
kızartma ve pişirme buharları ayrılır ve çıkartılabilir bir yağ toplama tepsisinde toplanır. 
Özel olarak tasarlanmış hava besleme ızgaraları, çekimsiz havalandırma sistemi 
oluşturur.   Entegre edilmiş aydınlatma aparatları mutfakta eşit bir şekilde yayılmış 
aydınlatma sağlar.
Bir paslanmaz çelik buhar perdesi, diğer sistem tavanlarının üzerine monte edilecek 
şekilde bir ayraç olarak eklenebilir. 
Çekimsiz koşullarda hava vermek için delikli bir hava beslemesi kullanılır. 
Entegre edilmiş V-LEL-LED aydınlatması, mutfak içerisindeki gerekli yerlerde en iyi 
aydınlatma seviyesini sunar.  Aydınlatma gücü 500 lux.

Bütün diğer alanlarda, hijyen gereksinimlerine uyan ve tavana estetik bir görünüm 
katan çıkartılabilir paslanmaz çelik parçalar bulunur.  Tavan, 100 Pa'lık sabit basınç 
düşüşüne ve 40 Pa'lık besleme basıncı düşüşüne sahiptir
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Üniteler tamamen paslanmaz çelik AISI 304 DIN 1.4301'den yapılmıştır.  Görünen 
parçalar çift perdeli, 320 zımpara tanecikli, 1.20 mm plaka kalınlığına sahiptir ve 
altı metreye kadar lehimsizdir.  Eğer buhar perdesinde bir lehim varsa, içerideki 
bağlantıda bir kaplama profili bulunur. Böylece herhangi bir sabitleme cihazını 
görmezsiniz.  
Ünitelerde standart olarak, her birinde iki adet kulp bulunan paslanmaz çelik 
FECON yağ çıkarma filtreleri mevcuttur. Filtreler, bir yağ toplama kanalı bulunan 
oluktan kolaylıkla çıkartılır ve tam olarak 45°'lik bir açıyla yerleştirilir.  Buharın 
çıkarılmayacağı yerlere kör filtreler yerleştirilir.  Çıkartılabilir yağ/yoğuşma toplama 
tepsileri, toplama kanalının sonuna yerleştirilir.  Süspansiyon ve montaj profilleri, 
plenumlara dahil edilir. 

V-LEL LED tipinin entegre aydınlatması, tavana veya plenumlara dahil edilebilir. 
Plenumlar, çıkartılabilir paslanmaz çelik paneller ile birbirlerine bağlıdır. Kanal 
bağlantıları, belirlenecek olan yerler için standart olarak gelir. 

İSTEĞE BAĞLI UNSURLAR
Mutfaktaki çalışma ortamını ve verimliliği daha da iyileştirmek için farklı seçenekler 
içeren plenum havalandırma tavanları mevcuttur. 
Suyla yıkama ve su sisi sistemi (WW) 
Vianen UV-C filtre sistemi (V-UV-C)
Jetstream (yalnızca belli durumlarda mümkündür)
Tamamen otomatik dahili yangın söndürme sistemi
VeTEC (Vianen Etkinlik Teknolojisi)
VIANEN Mutfak Yönetim Sistemi (V-KMS)

1. Fecon extraction �lter
2. Blank �lter
3. Grease tray
4. Flat ceiling
5. V-ITL Light unit
6. Perforated supply panel
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