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HEPA FILTERS ELEKTROFILTERS ZAKFILTERS ACTIEVE-
   KOOLFILTERS

Op maat gemaakte filtereenheid voor afgevoerde keukendampen van commerciële kooktoepassingen

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland
www.vianenkvs.com

Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
Fax.: (+31) 348 - 42 15 95
info@vianenkvs.nl

Uitgangspunten voor filtering
 
De uitgangspunten voor een juiste filtering van afgezogen kookdampen zijn zowel de deeltjesgrootte als de snel-
heid van de dampen in de verschillende stadia van de filtering. Die variabelen zijn allebei een voorwaarde voor een 
efficiënt filter. Een Vianen Ecology Unit is maatwerk en wordt afgestemd op de betreffende situatie. 

Een juiste luchtfiltering is afhankelijk van de grootte van de deeltjes in de luchtstroom. De deeltjesgroottes in de 
afzuigdampen van keukens liggen normaal gesproken tussen 0,01 micron en 10 micron (1 micron (μm) = 0.001 
mm). De aangeboden Vianen Ecology Unit zal bestaan uit meerdere filterstadia voor de filtering van de  

afzuigdampen uit de keuken.

Industrieel stof

Voorfilters / Fecon
Zakfilters

ESP / HEPA
Act. koolstof
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DEELTJESGROOTTE MICRON

Haar
Vliegas
Pollen
Vallend stof
Metallurgisch stof
Cementstof
As
Schimmelsporen
Bacteriën
Pigmenten
In te ademen deeltjes
Rook van verbrandingsmotoren
Tabaksrook
Zwevend stof
Kolenstof
Virussen
Gasmoleculen

Werking van het systeem

Een voorfilter zal de meest ruwe deeltjes eruit filteren. Na het voorfilter komt het zakfilter. Dit is een filter met een 
fijn medium van glasvezel. De filterefficiëntie loopt uiteen van F7 tot F9. De derde fase bestaat uit een elektro-
statische precipitator of ook wel elektrofilter. Door het gebruik van ioniserende bladen krijgen nog kleinere deeltjes 
een elektrostatische lading om vervolgens te worden verzameld op een verzamelplaat met tegengestelde lading. 
De vierde filterfase bestaat uit het actieve-koolfilter. Door actieve kool worden de gasvormige deeltjes gefilterd 
die de kookgeuren bevatten. Het gebruik van actieve kool is een absolute must op plaatsen waar geurverwijdering 
vereist is.

De filtering van de luchtstroom vindt plaats in een frameconstructie met profielen van geëxtrudeerd aluminium en 
dubbelwandige en geïsoleerde zijpanelen. De panelen kunnen voor inspectie en onderhoud worden verwijderd. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardige en bijzonder efficiënte centrifugaalventilator om de lucht 
door de filters te trekken.
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VIANEN ECOLOGY UNIT

ALGEMENE BESCHRIJVING

We zien steeds meer aandacht voor het milieu 
en een wereldwijde doelstelling om emissies en 
verontreinigingen terug te dringen. Bij Vianen 
ligt een verantwoordelijkheid om daar een  
bijdrage aan te leveren via de filtering van 
kookdampen bij commerciële keukentoe-
passingen. Het effectief wegfilteren van alle 
vetten, gasvormige en andere deeltjes lukt 
alleen als de afgevoerde dampen van die com-
merciële kookapparatuur goed worden gefil-
treerd. Een Ecology Unit van Vianen is bedoeld 
als filtersysteem voor de tweede fase, dat wil  
zeggen na een goede afzuigkap die geschikt is  
voor de gewenste toepassing.

Een Vianen Ecology Unit kan bijvoorbeeld worden 
geplaatst op daken, in parkeergarages of boven 
verlaagde plafonds. De unit is maatwerk en moet 
worden aangepast aan de betreffende situatie.  
De situatie wordt vastgesteld aan de hand van 
variabelen als het type koken (normaal, houtskool-
grills, kruidig eten enz.), de afzuigapparatuur voor de 
keuken (bestaand of nog te installeren), de locatie 
van de Ecology Unit, de leidingen enz.

De benodigde luchtcapaciteit van de Vianen  
Ecology Unit wordt dan gebaseerd op de keuken- 
apparatuur die is of wordt geïnstalleerd in de  
specifieke aangesloten keukensectie. De afzuig- 
kanalen van meerdere keukens kunnen worden 
aangesloten op dezelfde Ecology Unit.

Afhankelijk van de vereiste specificaties kunnen er 
meerdere filterstadia en -componenten worden 
toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn een auto- 
matische wasfunctie voor de elektrofilters,  
dubbelfasige elektrofilters, HEPA absoluutfilters of 
een brandbestrijdingssysteem.

1
2

3

4

5

6

7

8

4    Actieve kool 
De filtering van gasvormige moleculen (geuren)  
vindt plaats door de adsorptie van deze deeltjes 
in de pellets van actieve kool. Het gebruik van 
cilinders zorgt voor een hogere capaciteit en 
een betere efficiëntie. Als optie is ook installatie 
mogelijk met een nafilter voor het afvangen van  
losgekomen koolstofdeeltjes.

5    Ventilatormodule 
Een energiezuinige en achterover hellende 
centrifugaalventilator. Stroomvoorziening en 
riemaandrijving via een zware elektromotor. 
Gemonteerd op een steunplaat met trillings- 
dempers.

6     (Optionele) ESP wasmodule 
Het elektrofilter is als optie beschikbaar met 
een ingebouwd wassysteem dat zorgt voor  
een geautomatiseerde wascyclus voor de  
verzamelplaten aan de voor- en achterkant  
van de unit.

1     Voorfilters 
Roestvrijstalen voorfilter. Worden gebruikt voor de 
veiligheid en het afvangen van grote deeltjes in de 
lucht. Worden gebruikt voor het creëren van een 
gelijkmatige verspreiding van lucht bij aankomst bij 
de zakfilters.

2     Zakfilters 
Hoogefficiënte zakfilters. Met een medium gemaakt 
van glasvezel worden deze filters gebruikt voor 
het wegfilteren van de fijnere deeltjes uit de lucht-
stroom.

3    Elektrofilter 
Het gebruik van een elektrostatische precipitator 
(ESP) of ook wel elektrofilter zorgt voor filtering 
van de nog fijnere deeltjes. ESP’s zijn ontworpen 
om ook bij zware belastingen het filterrendement 
hoog te houden. Mogelijke meerfasige werking voor 
apparatuur die veel rook genereert.

7   (Optioneel) HEPA filter 
Er wordt gebruik gemaakt van een zeer efficiënt 
deeltjesluchtfilter om zelfs de kleinste deeltjes 
uit de luchtstroom te filteren. Als de maatstaven 
hoog moeten liggen, kunnen deze filters als optie 
worden geïnstalleerd vóór het gedeelte met  
actieve kool. Wordt voornamelijk gebruikt in  
luchtbehandelingsunits met verse lucht voor  
operatiekamers en vergelijkbare toepassingen.

8   (Optioneel) brandbestrijdingssysteem 
Als het brandgevaar toeneemt, kan een  
brandbestrijdingssysteem worden geïnstalleerd. 
Een brandklep met smeltverbinding kan ook 
worden geïnstalleerd op de plaats waar de  
leidingen aansluiten op de inlaat van de  
Ecology Unit.


