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De strenge en stevige eisen die van toepassing zijn op de ventilatie binnen 
de maritieme sector zijn het uitgangspunt voor de kwaliteitsgarantie bij het 
maatwerk van Vianen. Een optimale kwaliteit is absoluut noodzakelijk om 
scheepskeukens succesvol te laten functioneren. Producten van Vianen zijn 
voorzien van afzuigkappen van topkwaliteit met een ontwerp dat voldoet aan  
de toepasselijke normen, zoals USPHS, NORSOK, SOLAS, CE en ISO.  
Bij onze kwaliteit gaat het om méér dan gewoon het naleven van de  
toepasselijke normen.

VOORDELEN

• Ruimtebesparende afzuigkappen voor scheepskeukens.
•	 Brandvertragende	FECON®	vetfilters	–	met	UL	en	NSF	certificering.
• Optimale inbouw in de technische systemen van uw schip.
• Uitstekende werkomstandigheden voor uw keukenpersoneel.
•  Volledig gelaste roestvrijstalen constructie zonder zichtbare mechanische 

bevestigingen.
• Energiebesparende oplossingen.
• Intelligente monitoring-systemen.
• Maatwerk - aangepast aan de situatie.

ONTWERP

De tekeningen voor uw projecten kunnen door het ontwerpteam worden ge-
maakt op basis van een idee, een productsample of gewoon een ruwe schets. 
Bij Vianen kan de klant altijd uitgaan van een snelle en persoonlijke reactie én 
een prima offerte. Om te zorgen voor een competente ondersteuning bij het 
toepassen, programmeren en gebruiken van onze installaties worden onze  
ontwerpen met behulp van ons moderne CAD-systeem aangepast aan de 
meest	specifieke	eisen.	Vianen	beschikt	over	een	intern	testcentrum	in	de	 
fabriek	waarmee	we	vóór	installatie	kijken	hoe	efficiënt	onze	ontworpen	 
configuraties	zijn.	Klanten	zijn	van	harte	welkom	om	bij	Vianen	een	bezoek	te	 
brengen aan het testcentrum.

DESIGN

Onze professionele en ervaren technische ontwerpers weten precies welke 
strenge eisen er gelden voor scheepsventilatie als het gaat om de gezondheid, 
de veiligheid en het comfort aan boord, De ventilatiesystemen van Vianen zijn 
met hun geavanceerde technische eigenschappen echte uitblinkers die zorgen 
voor een hoogwaardige, energiebesparende en onderhoudsarme oplossing, 
zelfs voor de meest veeleisende omgevingen.

IN
LE

ID
IN

G

Vianen werd meer dan 30 jaar geleden opgericht 

als producent van ventilatiesystemen voor keukens 

en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de 

toonaangevende spelers op het gebied van maatwerk 

in hightech-oplossingen voor de ventilatiesystemen 

van schepen.



Systemen voor besparingen 
op energie en kosten

Ruimtebesparing

Duurzaamheid

Veiligheid en comfort

Brandpreventie

Standaarden

Service

Innovatie
Door de voortdurende innovatie en O&O is Vianen in staat om ventilatiesystemen te 
creëren	die	op	een	betrouwbare	manier	zorgen	voor	absolute	topkwaliteit	als	het	gaat	om	
binnenklimaat en veiligheidseisen ondanks de extreme omgevingsomstandigheden of de 
klimaatzone waar de systemen hun werk doen.

Deze voorschriften zijn ontwikkeld om de veiligheid en het  
conform van werknemers in de maritieme sector te waarborgen.  
Bij	u	aan	boord	speelt	de	keukenhygiëne	een	belangrijke	rol,	omdat	
het vochtige klimaat op zee zorgt voor extra gevaar voor gevaarlijke 
bacteriën.

Een goede ventilatie is noodzakelijk om verontreinigingen al bij 
de bron af te vangen en te verwijderen om zo voor een veilige 
en gezonde werkomgeving te zorgen. Om steeds voor gezonde 
en veilige omstandigheden te zorgen, kunnen gevaren worden 
gemonitord en gecontroleerd door het Victoria ® Intelligent  
Monitoring System met een digitale interface.

Vianen werkt samen met partners om klanten aftersales- 
diensten aan te kunnen bieden waarmee we ervoor zorgen dat 
onze installaties het hele jaar door goed worden onderhouden  
en voldoen aan de normen.

De	klantspecifieke	ventilatiesystemen	van	Vianen	worden	 
ontworpen door gespecialiseerde ontwerpers die u een oplossing 
kunnen bieden voor de verschillende uitdagingen waarmee u te 
maken krijgt als het gaat om een slim gebruik van de ruimte  
aan boord.

Onze systemen zijn ontwikkeld om energie te besparen en uw 
kosten te verlagen. Ten opzichte van conventionele afzuigkappen 
zorgt onze Vianergy II ® kap voor energiebesparingen tot wel  
28% terwijl het formaat van de leidingen en ventilatoren wordt  
beperkt en daarmee kosten worden verlaagd.

Brandbestrijdingssystemen worden in onze systemen geplaatst 
om te voldoen aan de strenge veiligheidsnormen die van  
toepassing zijn. Onze afzuigkappen zijn voorzien van Vianen 
FECON®	filters	die	brandvertragend	zijn,	door	TNO	zijn	getest	 
en een UL-goedkeuring hebben.

 KOERS BEPALEN
Vianen produceert afzuigkappen voor schepen met AISI 316L of AISI 304, korrel 320. 
Afhankelijk	van	uw	specifieke	eisen	produceren	wij	de	kappen	voor	schepen	op	basis	van	
de aanvraag van onze klant. Al onze scheepsproducten worden gelast en zijn voorzien 
van dubbelgedrukte en ronde randen met het oog op de gezondheid en veiligheid van  
de klanten.
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Ontwerpen op basis van de USPH-S eisen

VIANERGY II ®

Met het verbeterde design van de Vianergy II afzuigkap voor scheepskeukens 
kan een aanzienlijke energiebesparing tot wel 28% worden gerealiseerd. De 
kap is getest door TNO op basis van de ASTM F1704 methode. De verbeterde 
insluitingsprestaties zijn te danken aan de kromming aan de binnenkant van 
de voorzijde van de kap. Dit is gebaseerd op 100% gelijktijdig gebruik van de 
kookapparatuur. De Jet Stream Technology die is toegepast op het onderste 
kanaal gaat het vrijkomen van dampen en verontreinigingen tegen door het 
afbuigen van de luchtstroom en het omhoogbrengen van de lucht naar de 
filterbank.	Om	steeds	voor	gezonde	en	veilige	omstandigheden	te	zorgen,	
kunnen gevaren worden gemonitord en gecontroleerd door het Victoria Intelli-
gent Monitoring System met een digitale interface.
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COMPENSATOR AFZUIGKAP VOOR SCHEEPSKEUKENS

De afzuigkap maakt gebruik van het inductieprincipe door lucht vanaf de  
binnenrand aan de voorkant van de kap te verplaatsen naar de luchtmantel 
van de afzuigkap. Deze lucht kan van buitenaf rechtstreeks worden  
weggezogen. Omdat de lucht niet hoeft te worden verhit (of afgekoeld),  
kan er prima worden bespaard op de energiekosten. Het inductie-effect dat  
dit	type	afzuigkap	creëert,	zorgt	ervoor	dat	de	thermische	pluim	van	het	 
kookproces beter wordt afgevangen en ingesloten en beperkt het gevaar  
dat er verontreinigde lucht de scheepskeuken ingaat.
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JET STREAM AFZUIGKAP

De afzuigkap is voorzien van een dubbele behuizing die het mogelijk maakt 
om lucht af te leveren via sleuven langs de binnenste voorkant en - indien 
nodig - ook aan de binnenzijden van de kap. Zo kan de thermische pluim  
effectief	en	efficiënt	worden	afgevangen	en	richting	de	filters	worden	geleid.	
De toevoerlucht wordt in de kap geleid en afgevoerd via een serie sleuven 
met een maximale snelheid van 8 m1/s en een debiet van 40 m3/h/m1. 

Dit zorgt voor een positieve afvanging en insluiting van de thermische pluim.
Er zijn spotkoelers geplaatst op de onderkant van de voorlip van de kap voor 
het persoonlijke comfort van het personeel.
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BASISLIJN AFZUIGKAP VOOR SCHEEPSKEUKENS  
(V-ADL/ V-EDL/ V-DDL)

Ventilatie is belangrijk voor de veiligheid en het comfort van medewerkers en 
klanten. Vianen beschikt over de expertise en de ervaring om de balans te  
vinden tussen uw ventilatiebehoeften en optimale ventilatie-oplossingen.  
Door het benutten van een hele reeks geavanceerde technische eigenschappen 
weet Vianen maatwerk te leveren bij het ontwerpen en produceren van hoog-
waardige en onderhoudsarme systemen, zelfs voor de meest veeleisende  
omgevingen. Vianen produceert eigen verlichtingsarmaturen en brandver- 
tragende	FECON®	vetafscheidingsfilters	met	een	hoog	rendement.

FECON ® FILTER VOOR VETAFSCHEIDING

Het	Vianen	FECON®	filter	is	ontwikkeld	voor	het	afscheiden	van	vet	uit	 
kookdampen.	De	halfronde	kanaalconstructie	van	het	filter	zorgt	voor	een	
maximale	vetafscheiding	door	het	creëren	van	een	centrifugale	kracht	in	het	
filter.	De	filters	worden	in	een	hoek	van	ongeveer	45°	in	de	kap	geplaatst	en	
zijn eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen.

Rendement	van	95%	met	8	micron
Beschikbaar in versies met AISI 316L of 304
Brandvertragend volgens DIN 4102

V-ADV CONDENSKAP

Geschikt voor alle soorten vaatwassers voor bedrijfstoepassingen, gemon-
teerd aan de wand of in een eilandopstelling. De ADV condenskap zorgt voor 
een relatief grote bufferzone voor het opvangen van de dampen. Desgewenst 
kan de V-ADV worden voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen. 

OPTIE VOOR ALLE AFZUIGKAPPEN

Alle Vianen afzuigkappen zijn beschikbaar met diverse opties voor een nog 
efficiëntere	werking	en	een	verbetering	van	de	werkomgeving	binnen	de	
scheepskeuken.
•	 	Automatische	Water	Wash	en	Water	Misty	–	geïntegreerd	in	de	 

afzuigkappen.
•	 Vianen	UV-C	filtersysteem	–	geïntegreerd	in	de	afzuigkappen.
•	 Make	Up	Supply	Air	–	toevoerlucht	vanaf	de	voorkant	van	de	afzuigkap.	
•	 Victoria	–	intelligent	monitoring-systeem.
•	 Maestro	–	managementsysteem	voor	scheepskeukens.
•	 VéTEC	–	vraaggestuurd	ventilatiesysteem	voor	scheepskeukens.

SOLAS norsokSOLAS norsok
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AUTOMATISCHE WATER WASH

Het	filter	heeft	een	labyrint-ontwerp.	De	lucht	gaat	door	dit	labyrint	en	het	vet	wordt	uit	de	
luchtstroom geworpen. Het vet wordt verzameld in een ingebouwde bak. Het wasproces 
wordt telkens geactiveerd als de ventilator wordt uitgeschakeld of op voorgeprogram-
meerde tijdstippen. Hierbij worden heet water en reinigingsmiddel in het plenum gespoten 
voor de reiniging van het systeem. Er wordt voortdurend voldaan aan strenge  
hygiënische	eisen	en	de	installatie	wordt	beschermd	tegen	de	ophoping	van	vetafzetting-	
en die tot brandgevaar kunnen leiden. Het Water Wash systeem kan ook worden  
ingebouwd	in	de	kappen	die	zijn	voorzien	van	Make	Up	Air	en	UV-C	filtering.

MISTY - OPTIONEEL - Dit systeem wordt gebruikt om het brandgevaar te beperken dat 
wordt veroorzaakt door vonken tijdens het kookproces. Het Misty systeem werkt met een 
constante aanvoer van koud water voor het aanmaken van de waternevel.

VIANEN UV-C FILTERSYSTEEM 

Het Vianen UV-C systeem is een fantastische aanvulling voor een Vianen 
afzuigkap	voor	scheepskeukens.	De	vernietiging	van	bacteriën	komt	de	 
hygiëne	in	de	scheepskeuken	zeer	ten	goede.

De UV-C lampen genereren ozon (O3), waarmee wordt voorkomen dat het 
vet zich afzet in de afzuigkap en de leidingen. Hierdoor worden het brand-
gevaar én de geurvorming door het koken aanzienlijk beperkt Bij iedere UV-C 
kap	worden	Vianen	FECON	®	UV-C	filters	aangebracht	om	te	voorkomen	dat	
UV-C licht vanuit het plenum het keukenpersoneel kan bereiken. Vianen  
UV-C kappen zijn met het oog op veiligheid en betrouwbaar aan uitgebreide 
tests onderworpen.
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Van het energieverbruik in uw scheepskeuken wordt maar liefst de helft  
gebruikt voor verwarming en afkoeling. Slimme beslissingen over het ventilatie- 
systeem voor uw scheepskeuken kunnen enorm doorwerken in uw kosten, 
comfort, onderhoud en duurzaamheid.

Door de energiebesparende oplossingen van Vianen te combineren kan voor 
de ventilatie een totale besparing van tot wel 70% worden gerealiseerd als het 
gaat om het energieverbruik.

MAESTRO - managementsysteem voor scheepskeukens

Binnen de maritieme sector speelt het bewust terugdringen van het energie- 
verbruik een belangrijke rol en hebben exploitanten te maken met steeds 
meer aandacht voor de CO2-voetafdruk. De ontwikkeling van nieuwe tech-
nologieën	heeft	het	voor	exploitanten	mogelijk	gemaakt	om	in	te	loggen	en	
de operationele status te bekijken van apparatuur die is aangesloten op een 
gezamenlijke database. Het monitoren en onderhouden van apparatuur wordt 

VéTEC - vraaggestuurd ventilatiesysteem

Dit systeem is ontwikkeld voor afzuigkappen - apart of in groepen - en ge- 
ventileerde plafonds. Het VéTEC systeem zal afzuiging alleen toestaan als er 
wordt gekookt en waar dat gebeurt.
• Besparingen tot wel 62% op de energiekosten voor ventilatoren.
•	 	Besparingen	tot	wel	45%	op	verwarmings-	en	koelingskosten	voor	 

geconditioneerde lucht.

CONSULTANT TOOL

Met succes heeft Vianen de eerste computer- en webgebaseerde CONSULTANT 
TOOL ontworpen en gerealiseerd die consultants en professionele leveranciers 
van scheepskeukens kunnen gebruiken om Vianen producten op een snelle 
en	nauwkeurige	manier	te	specificeren.	De	tool	is	eenvoudig	te	gebruiken	en	
creëert	binnen	een	paar	minuten	complete	aanbestedingsdocumenten	om	op	die	
manier tijd en geld te besparen. Voor een gebruikersaccount en een persoonlijke 
toegangscode kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan klaar om u te  
helpen en al uw vragen te beantwoorden.

 -  intelligent monitoring-systeem

Voor online onderhoud en ondersteuning voor het ventilatiesysteem van uw 
scheepskeuken.

victoria

victoria
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DUURZAAMHEID

Door	het	creëren	van	een	perfecte	luchtbalans	via	onze	ventilatieoplossingen	
nemen we de eerste stap richting een duurzame werkomgeving. Vianen be- 
schikt over de expertise en ervaring om voor evenwicht te zorgen tussen uw 
ventilatiebehoeften en optimale “groene” ventilatieoplossingen. Overstappen 
op groen met de bijbehorende voordelen kan onder andere via de implemen-
tatie van:

•	 	VIANERGY	II	®	–	De	nieuwste	innovatie	op	het	gebied	van	afzuigkappen	
voor scheepskeukens met energiebesparingen tot wel 28% ten opzichte 
van conventionele afzuigkappen.

•	 V-LEL	–	armaturen	voor	LED	verlichting	plus	IP65	behuizing.
•	 	Victoria	–	intelligent	monitoring-systeem	voor	het	identificeren	van	 

mogelijke energiebesparingen en binnenkort benodigd onderhoud.
•	 	Maestro	–	managementsysteem	voor	scheepskeukens	voor	een	bewust	

energieverbruik.
•	 	VéTEC	–	regelt	automatisch	het	afvoervolume	op	basis	van	het	 

kookproces. 

Door de energiebesparende oplossingen van Vianen te combineren kan voor 
de ventilatie een totale besparing van tot wel 70% worden gerealiseerd als het 
gaat om het energieverbruik. Meer weten over de mogelijke kosten- en  
energiebesparingen voor uw projecten? Vraag het aan onze medewerkers.

Ontworpen voor duurzame veiligheid



Vianen Marine B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

info@vianenkvs.nl
www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 41 63 00

HMS Queen Elizabeth
HMS Ocean
Sailing Ship “De Eendracht”
Royal Falcon Fleet
Petrobras FPSO P-66
Petrobras FPSO P-68
Petrobras FPSO P-69
Statoil Aasta Hansteen
TUI Discovery I
TUI Discovery II
Crystal Mahler
Crystal Bach
River Antoinette
MS Jane Austen
MS Anesha
MS Olympia
MS Inspine
MPS Da Vinci
MS Poseidon
MS Vista Prima
MS Swiss Diamant
MS Excellence Princess
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