
PLENUM PLAFOND  
NL

KITCHEN VENTILATION

VOORDELEN 

Biedt een flexibele benadering van het ontwerp van horeca-apparatuur 

Biedt een hoog nieveau van hygiëne 

Hoog afscheidingsrendement van kookdampen en vetdelen 

Zorgt voor een optimale gebalanceeerde ventilatie van de keuken   

  

 

 
 

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
info@vianenkvs.nl
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FECON® FILTER 

De hoog rendement filters zijn speciaal ontwikkeld voor de afzuiging van kook- en bakapparatuur in 
groot keukens.   
De af te zuigen lucht wordt via de profielen gedwongen tweemaal van richting te veranderen.  
De aanwezige vetdeeltjes in de luchtstroom zullen door de centrifugale werking worden afgescheiden.  
Deze vetdelen verzamelen zich dan in het laagste gedeelte van het filter.  
Dit heeft tot gevolg dat de filters niet verstoppen en een gelijkmatige afzuiging over de totale lengte 
van de kap wordt gewaarborgd.  
De installatie en ventilatoren blijven beschermd tegen overmatige vetafzetting.  
Door de lange stand tijd zullen de onderhoudskosten laag blijven. 
Het FECON filter is getest en gecertificeerd als een effectieve vuur barrière c.q. vlam doorslag door het filter.  
Getest en gecertificeerd conform de DIN4102. 

 

VOORDELEN 

    CE gekeurd 

    Getest op vuur doorslag DIN4102 

    UL- getest en goedgekeurd   

    NSF goedgekeurd- hoog niveau van hygiëne 

    Hoge vetafscheiding 

    Geheel vervaardigd van roestvrij staal 304 

    Stevige en duurzame constructie – lange levensduur 

    Gemakkelijk te verwijderen uit het plenum plafond  

    Reinigbaar in een professionele vaatwasmachine 

CLIX LOW ENERGY ARMATUREN 

De Vianen V-CLIX armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in de Vianen luifels en plafondsystemen 
voor de professionele keuken. 
Het moderne en strakke ontwerp van de V-CLIX zorgt voor eenvoudig onderhoud. 
Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is standaard. 

CONSTRUCTIE  

De Vianen V-CLIX armatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de warmte af te voeren. 
De armatuur heeft een geïntegreerd, gehard en helder glaspaneel. 
Bovenop het LED-paneel is een driver gemonteerd, die is aangesloten op de 230V-aansluitdoos. 
Op verzoek kan Vianen alternatieve verlichtingsarmaturen leveren die voldoen aan de wensen van de klant. 
Ingebouwde noodverlichting kan ook op aanvraag worden geleverd. 

 
Disclaimer 
Vianen heeft de volgende brochure uitsluitend ter informatie samengesteld.  

Het werkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure. .   

VIANEN

VIANEN
KITCHEN VENTILATION



ALGEMENE OMSCHRIJVING 

De PLENUM plafond van VIANEN is geschikt voor alle matig tot intensief gebruikte soorten keukenapparatuur en 
is een flexibele oplossing voor de keuken ventilatie. 
Het plafond kan worden geïnstalleerd als een volledige wand tot wand oplossing, dit geeft een hoge flexibiliteit 
van de plaatsing van apparatuur en gemakkelijk aangepast kan worden voor het toevoegen van 
andere apparaten. 
Bij toepassing van een plenum ventilatie plafond wordt een uitgebalanceerde ventilatie in de keuken verkregen. 
Hierdoor wordt voldaan aan de huidige hoge eisen t.a.v. hygiëne en arbeidsomstandigheden. 
De zelf balancerende FECON vet-extractiefilters zorgen voor een gelijkmatige afzuiging van het totale 
keukenoppervlak.  
De bak- en kookdampen worden via het FECON vet-extractiefilter afgescheiden en worden opgevangen in 
de uitneembare vet verzamel lade. 
Door de speciaal ontwikkelde  luchttoevoerroosters wordt een tochtvrij ventilatiesysteem verkregen.  
Geïntegreerde verlichtingsarmaturen zorgen voor een gelijkmatige verlichting in de keuken.   
Als afscheiding kan een RVS dampscherm worden aangebracht waartegen elk ander systeemplafond kan 
worden gemonteerd. 
Via geperforeerde luchttoevoer kan lucht onder tochtvrije omstandigheden worden ingebracht. 
De integratie van V-CLIX led verlichting biedt een optimaal verlichting in de keuken gebieden waar het nodig is. 
Verlichtingssterkte 500 lux. 
In alle andere gebieden worden uitneembare rvs elementen gemonteerd welke aan de hygiëne-eisen voldoen. 
Het plafond heeft een constante drukval van 100 Pa en een 
toevoer drukval van 40 Pa 

 

 

 

 
Schematische weergave van het plenum plafond  

FABRICAGE 

De units zijn geheel vervaardigd van roestvast staal AISI 304 DIN 1.4301.  
De zichtbare delen zijn dubbelzijdig geslepen, korrel 320, plaatdikte 1.20 mm en tot zes meter naadloos.  
Bij een deelnaad in het dampscherm wordt de verbinding aan de binnenzijde voorzien van een afdekprofiel.  
Hierdoor zijn geen bevestigingsmiddelen zichtbaar.  
De units zijn standaard voorzien van roestvast stalen FECON vet-extractie filters, elk voorzien van twee handgrepen.  
De filters zijn eenvoudig uitneembaar uit een sponning waarin een vetverzamel kanaal is aangebracht en 
zijn geplaatst onder een hoek van ca. 45°.  
Op plaatsen waar geen damp behoeft te worden afgezogen, worden blindfilters gemonteerd.  
Uitneembare vet/condens verzamelladen zijn aangebracht aan de uiteinden van de verzamelgoot.  
In de plenums worden ophang- en bevestigingsprofielen aangebracht. 
De geïntegreerde verlichting van het type V-CLIX led kunnen zowel in het plafond als in de plenums 
worden gemonteerd. 
De plenums worden onderling verbonden met uit neembare roestvaststalen panelen.  
Kanaalaansluitingen zijn standaard voorzien op nader te bepalen plaatsen. 

 OPTIES 

De ventilatie plenum plafonds zijn leverbaar met diverse opties om de efficiëntie, en een verbeterde 
werkomgeving in de keuken, verder te verbeteren. 

Waterwas en watermisty systeem (WW)  
Vianen UV-C filter systeem (V-UV-C) 
Jetstream  (alleen mogelijk in bepaalde situaties) 
Volautomatische ingebouwde brandblussysteem 
VeTEC – ‘on demand’ control ventilatie 
Victoria – Online intelligent monitoring systeem 

 INSTALLATIE 

De plenum plafonds van Vianen worden op maat gemaakt, dus het is geschikt voor individuele projecten en een 
probleemloze werking en optische integriteit is gewaarborgd. VIANEN hanteert zijn eigen opgeleide installatie 
teams die alle installatie-werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de strengste normen.  

 

          (Island ) Plenum ceiling components 

          1. Fecon extraction filter 

          2. Blank filter  

          3. Grease tray 

          4. Flat ceiling 

          5. V-CLIX Light unit 

          6. Perforated supply panel 

 .
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