
VIANERGY II

KITCHEN  VENTILATION

Energiebesparende 
afzuigkap 

28% 

VOORDELEN

· Energiebesparend - tot 28%
· Verlaging van de kosten voor koeling en/of verwarming
· Slimme ruimtebesparing door compacte ventilatoren en kanalen
· Kleinere luchtbehandelingsunit
· Lager stroomverbruik
· Minder ventilatie per uur nodig

· Jet Stream-technologie vermindert het uitwaaien van dampen naar de keukenruimte
· Minder tocht in de keuken
· FECON® filters - UL- en NSF-gecertificeerd
· FECON® filters – getest voor als een effectieve vuur barrière c.q. steekvlam doorslag door het filter. 
  Getest en gecertificeerd conform de DIN4102

 
 
V-CLIX VERLICHTINGSARMATURE
De Vianen V-CLIX armaturen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in Vianen afzuig- en 
plafondsystemen voor de professionele keuken.
De moderne en strakke vormgeving van de V-CLIX maakt het onderhoud eenvoudig.
Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is de standaard.
Het V-CLIX armatuur is IP65 geclassificeerd. 

CONSTRUCTIE

De Vianen V-CLIX verlichtingsarmatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium 
frame om de warmte af te voeren. Het armatuur is aan de voorzijde voorzien van een 
geïntegreerd, gehard en helder glazen paneel. Boven op het LED-paneel is een driver 
aangebracht die aangesloten is op de aansluitdoos 230V.

Vianen kan desgevraagd andere armaturen leveren, om te voldoen aan de eisen van de klant.

Ook kan op verzoek ingebouwde noodverlichting worden geleverd.

Op verzoek kan Vianen andere armaturen leveren.

Ook ingebouwde noodverlichting is op verzoek leverbaar. 

FECON® VETEXTRACTIEFILTER

De FECON® filters zijn speciaal voor VIANEN afzuigkappen ontwikkeld voor het verwijderen 
van vetdeeltjes uit de afgezogen lucht. De halfronde filterelementen creëren verschillende 
centrifugale krachten wanneer de lucht door het filter wordt gevoerd. Hierdoor is een rendement 
tot 95% haalbaar.

• Uitstekende hygiëne - NSF goedgekeurd
• Stevige en duurzame constructie - RVS
• Hoog rendement van 95% van de deeltjes met een grootte van 8 micron
• Geplaatst onder een hoek van circa 45° in de afzuigkap
• Geschikt voor de meest veeleisende omgevingen
• Brandvertragend conform brandveiligheidsnorm DIN 4102
• Brandvertragend bij steekvlammen
• Lange levensduur
• Eenvoudig schoon te maken in een vaatwasmachine

Vianen FECON® filters zijn vervaardigd uit RVS type 304 (DIN 1.4031 korrel 320) dikte 1,20 mm. 
Het 36 mm dikke filter is gemaakt zonder klinknagels en wordt geleverd met twee geïntegreerde 
handgrepen in het omlopend frame.

Aan de boven- en onderzijde is het filter 10% open voor de uitstroom van vet en vocht. FECON® 
filters zijn bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.

Het FECON® filter is getest door een onafhankelijk onderzoeksinstituut op vuur doorslag volgens 
DIN4102. Waarin werd aangetoond dat er in het geval van een steekvlam, deze niet voorbij het 
filter komt. Een certificaat van deze test is op verzoek beschikbaar.

CERTIFICERINGEN

NSF - getest en goedgekeurd volgens hoge hygiënische normen

UL - getest en goedgekeurd
 

 
Disclaimer

Vianen heeft deze brochure uitsluitend ter informatie samengesteld. 
Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure 

NL

Finse Golf 18
3446 CK Woerden

info@vianenkvs.com
info@vianenkvt.comwww.vianenkvscom
info@vianenkvt.comTel: (+31)348-41 63 00

Vianen KVS BV
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BESCHRIJVING 

Geschikt voor alle soorten kookapparatuur in muur- of eilandopstelling.

Een belangrijke verbetering van het afvangen en insluiten van dampen in de Vianergy II® afzuigkap wordt 
verkregen door de gebogen structuur aan de binnenzijde van de voorkant van de afzuigkap. De gebogen 
structuur eindigt met een speciaal ontworpen lip (gepatenteerd) die de damp in een opwaartse hoek 
omhoog buigt zodat de damp naar het filter wordt teruggevoerd.

De afzuigkap is ontworpen met gleuven voor de luchttoevoer, het vang-lucht-principe, in de binnenomtrek 
aan de onderzijde - driezijdig (muurkap) en vierzijdig (eilandkap).

Deze vang-lucht wordt in de afzuigkap geblazen met een snelheid van maximaal 2 m1/s en de luchtstroom 
wordt teruggevoerd naar de filterbank. Dit voorkomt dat dampen en verontreinigingen weer in de keuken 
terechtkomen.

Dankzij deze nieuwe gepatenteerde constructie, door een onafhankelijk instituut getest conform de 
ASTM F1704-methode, is een flinke energiebesparing haalbaar tot wel 28%.  

 

CONSTRUCTIE

De afzuigkap is vervaardigd uit AISI 304 (plaatdikte 1,0 tot 1,2 mm) of optioneel AISI 316L RVS. Alle zichtbare 
oppervlakken zijn gepolijst met ultrafijne korrel (320) en hebben een beschermlaag van polyethyleen.

De afzuigkap is geknipt, geponst en gezet in naadloze delen tot 6 m lang. Alle onderdelen worden 
fabrieksmatig gemonteerd en voorzien van zeer goed afgewerkte lasnaden.

De dekplaten aan de binnenzijde zorgen ervoor dat er geen verbindingen of mechanische bevestigingen 
zichtbaar zijn.

Alle metalen randen worden glad geslepen en zijn vrij van scherpe uitsteeksels.
De afzuigkap is uitgerust met Vianen FECON® vetextractiefilters. Deze filters zijn zo ontworpen dat het vet 
aan de onderzijde uit het filter loopt. Via de geïntegreerde vetverzamelgoot komt het vet terecht in een 
eenvoudig uitneembare vetlade.

De Vianergy II® afzuigkap heeft een constante drukval van 100 Pa

 
JET STREAM LUCHT-TECHNOLOGIE

De Jet Stream-lucht wordt door een externe ventilator via luchtkanalen naar aansluitingen op de 
bovenzijde van de afzuigkap aangevoerd (ventilator en luchtkanalen kosten en plaatsing is voor 
werkzaamheden derden).

Bij een muurkap wordt aan 3 zijden en bij een eilandkap aan 4 zijden Jet Stream lucht, conform het 
vanglucht principe ingeblazen.
De lucht komt in het thermisch geïsoleerde toevoerplenum terecht en stroomt via een reeks gleuven 
in de binnenzijde van de onderrand van de afzuigkap.
De lucht uit deze gleuven heeft een maximale snelheid van 2 m1/s en vertegenwoordigt nog geen 10% 
van totale afzuigdebiet.
Deze technologie zorgt ervoor dat dampen van het kookproces perfect worden afgevangen en ingesloten.
Alle afzuigkappen van Vianen zijn leverbaar met verschillende opties om de efficiëntie, veiligheid en 
luchtkwaliteit nog verder te verbeteren.

· UV-C filtersysteem
· MUAP - Make-up Supply Air (luchttoevoer)
· Automatische Water Wash (met optioneel Misty-systeem)
· Brandbestrijdingssysteem
· VéTEC - 'on demand control' ventilatiesysteem
· Maestro - keukenmanagementsysteem
· Victoria - online intelligent monitoringsysteem

Maestro

WALL TYPE

De VIANERGY II® afzuigkap is leverbaar in de volgende opstellingen:

__________________________________________________________________________________________

VIANEN VIANERGY II A JET STREAM-TOEVOER max. 10% MUURMODEL

VIANEN VIANERGY II E JET STREAM-TOEVOER max. 10% ENKEL EILANDMODEL

VIANEN VIANERGY II D JET STREAM-TOEVOER max. 10% DUBBEL EILANDMODEL

__________________________________________________________________________________________

STANDAARDAFMETINGEN:
MUURKAP breedte 1400 mm hoogte 600 mm
ENKELE EILANDKAP breedte 1400 mm hoogte 600 mm
DUBBELE EILANDKAP breedte 2600 mm hoogte 600 mm
Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

INSTALLATIE

Voor een eenvoudige installatie zijn ophangbeugels aangebracht op de bovenhoeken van 
de afzuigkap.


