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Voordelen 

Energiebesparing tot 60% met onbehandelde buitenlucht 
Gelijkmatige drukval over de filters 
Comfortabele werkomgeving omdat het systeem warmteverwijdering mogelijk maakt 
Niet-geharde lucht in de luifel 
Vermindert tocht in de keuken 
ENERGIE BESPARENDE AFZUIGKAP   

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

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
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VIANEN
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CANOPY MODEL GV 

Energiebesparing tot 60%  

V-CLIX VERLICHTINGSARMATUREN

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.



De INDUCTION CANOPY MODEL GV is beschikbaar in de volgende modellen: 

VIANEN GVW  -  Max. 60%  MUUR OPSTELLING   Breedte 1300mm Hoogte 600mm  

VIANEN GVE - Max.  60%  DUBBEL EILAND OPSTELLING Breedte 2600mm Hoogte 600mm 

 
Afzuigkappen in andere dimensies zijn beschikbaar om aan specifieke klantvereisten te voldoen. 

OPTIES 
De Vianen GV-afzuigkappen zijn verkrijgbaar met verschillende opties om hun efficiëntie verder te verhogen 
en de werkomgeving in de keukenruimte te verbeteren. 

    Water Wash (WW) en ook Water Wash Misty 

    Vianen UV-C Filtratie systeem 

    Make-up/Toevoerlucht (MUAP)  

ALGEMENE OMSCHRIJVING 
Bij het afzuigen van keukendampen via een afzuigkap dient gelijktijdig compensatielucht te 
worden toegevoerd.  
Dit heeft hoge energiekosten tot gevolg. 
Een groot deel van deze kosten wordt bespaard door direct lucht van buiten via een plenum in de 
afzuigkap te blazen.  
Deze lucht krijgt door de venture-werking van het instelbare inblaasslot een hoge instroomsnelheid. 
Deze hoge luchtsnelheid creëert een efficiënte afzuiging. 

De keukendampen worden via de FECON hoogrendement filters naar buiten afgevoerd.  
De vetdelen worden in het filter afgescheiden en via een verdiepte filtersponning naar een uitneembare 
vetverzamellade afgevoerd.  De filters zijn onder een hoek van ca. 45° in de afzuigkap geplaatst.  
De af te zuigen lucht wordt via de profielen gedwongen om tweemaal van richting te veranderen. 
De aanwezige vetdeeltjes in de luchtstroom zullen door de centrifugale werking worden afgescheiden.  
De ventilatoren worden geregeld via de meegeleverde bedieningskast. 

Door dit systeem kunnen verwarmings/koelingkosten van de suppletielucht worden bespaard tot 60%. 

TOEPASSING 
De GV-afzuigkap is geschikt voor alle typen kook-, bak- en standaard braadapparatuur met relatief 
lage warmte afgifte opgesteld in wand- of eilandopstelling. 

 FABRICAGE 

De afzuigkap is geheel vervaardigd uit roestvaststaal 304 (DIN 1.4301) dubbelzijdig lineair geslepen, 
korrel 320, plaatdikte 1,0/1,2mm en tot 6 meter naadloos.  Een vetvanggoot is rondom aangebracht 
en de randen dubbel gezet.  De hoeken en naden zijn gelast.  Bij een deelnaad wordt de verbinding 
aan de binnenzijde van de kap voorzien van een afdekprofiel, bovendien wordt aan de kopzijden 
een extra binnen plaat aangebracht.  Hierdoor zijn de blindklink- en boutverbindingen niet zichtbaar.  
De roestvaststalen FECON filters zijn eenvoudig uitneembaar uit een dubbel teruggezette  
braamloze sponning.  
De filters kunnen in de vaatwasmachine gereinigd worden.  
Het lucht toevoerplenum is geïsoleerd met 25mm isolatie.  
Het inblaasslot is instelbaar met speciale volume regelschuiven.  In de kap zijn ophang- en bevestigings 
profielen aangebracht.  
De standaard hoogte is 600mm, maatafwijkingen kunnen in overleg worden bepaald. 

 

 TECHNISCHE GEGEVENS MODEL GV 
 
Ca. 60% direct toegevoerde buitenlucht 
Ca. 40% afzuiging vanuit de keuken 
100% afzuiging met verticale uitstroming 
Geïsoleerd toevoerplenum 
Diffusor 
Instelbaar luchttoevoerslot 
Regelklep 
FECON vetextractie filter 
Verdiepte sponning 
Uitneembare vet verzamellade 
Dubbel gezette vetvanggoot 
V-CLIX geïntegreerde verlichting 
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