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V TEC

VIANEN EFFICIËNTIE TECHNOLOGIE
Van het energieverbruik in uw keuken wordt maar liefst de helft gebruikt voor verwarming en koeling.
Het nemen van slimme beslissingen inzake de systemen in uw keuken voor verwarming, ventilatie en
airco kan van grote invloed zijn op uw kosten én uw comfort. Het Vianen VéTEC on-demand ventilatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor afzuigkappen - apart of in groepen - en afzuig plafonds. Samen met
de serie energiebesparende afzuigkappen van Vianen bespaart u daarmee op het energieverbruik in uw
professionele keuken. Het VéTEC systeem stemt het afzuigniveau automatisch af op de kookapparatuur
en de exacte zone waar de kook activiteit plaatsvindt. Op zoek naar een nieuw ventilatiesysteem? Denk
dan eens na over de aanschaf van het VIANEN VéTEC efficiency systeem, helemaal afgestemd op uw
specifieke behoeften. Het VéTEC systeem kan ook worden ingebouwd in bestaande keukens.
BESCHRIJVING
• Sensoren detecteren warmte en rook.
• De signalen worden naar de VéTEC regeleenheid gestuurd.
•	De VéTEC regeleenheid zal ventilatorsnelheden (afzuiging en toevoer) regelen/aanpassen en verder
sturen met elektrische kleppen.
•	Als het systeem wordt opgestart, zullen de ventilatoren draaien op minimaal 30% van de ventilatorsnelheid.
• De ventilatoren worden automatisch aangestuurd aan de hand van de kookactiviteit onder iedere
afzuigkap.
•	Ingebouwd in het VéTEC systeem is een uniek overrule-systeem waarmee de ventilatorsnelheid voor
iedere afzonderlijke kap tot het maximum kan worden opgevoerd.
• Op iedere kap zit een handmatige aan/uit-schakelaar voor een maximale energiebesparing.
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REDUCTIE IN CO2-UITSTOOT
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Kan besparen tot max. 62% op de energiekosten voor de ventilatoren.
Kan besparen tot max. 45% op verwarmings- en koelingskosten voor geconditioneerde lucht.
GROEN – lagere CO² uitstoot.
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VOORDELEN
ADVANTAGES
 en programmeerbaar systeem voor het regelen van de vereiste
E
ventilatiesnelheden tijdens het koken. Automatische regeling van ventilatorsnelheden voor afzuigkappen - apart of in groepen – en afzuig plafonds.
Beperkt de werking precies tot het gebied waar gekookt wordt.
Bij het opstarten wordt een minimale ventilatorsnelheid van 30% aangehouden
voor het volledige systeem.
Uniek overrule-systeem waarmee indien gewenst de ventilatorsnelheid van
iedere kap tot het maximum kan worden opgevoerd.
Een handmatige aan/uit-schakelaar op iedere kap voor een maximale
energiebesparing.
Kan besparen tot max. 60% op de energiekosten.
Maatwerk ontwerp voor uw specifieke eisen.
NL
Ook in te bouwen in bestaande keukens.
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Efficiency Unit

7

1. Elektrische regelklep
2. Rookdetectie
3. Display
4. Hittedetectie
5. Flens
6.	Lucht toevoerventilator
koeling/warmte
7. Afzuigventilator
8. Vetec regeling
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Afzuigventilator
Toevoerventilator
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