
• Eenvoudige installatie, ontworpen om waardevolle   ruimte te behouden
• Vermindert rommel en vereenvoudigt de stroomverdeling en bekabeling
• Flexibiliteit bij het configureren van kookapparatuur
• Optimale veiligheid en operationele efficiëntie
• Hoge hygiëne door gemakkelijke verplaatsing van apparatuur
• Eenvoudig onderhoud
• Op maat gemaakte roestvrijstalen gelaste constructie zonder zichtbare 

mechanische bevestigingen

NL

V-SDU
SERVICE DISTRIBUTIE 

UNIT  

VIANEN



Eenvoudig beheer van services met de 
servicedistributie-unit, welk is ontworpen voor het 
behuizing van elektriciteit, gas, watervoorzieningen, 
brandbestrijdingssystemen en andere 
bedieningselementen die nodig zijn voor de 
kookapparatuur. 

• Eenvoudige installatie, ontworpen om waardevolle ruimte te behouden

• Vermindert rommel en vereenvoudigt de stroomverdeling en bekabeling

• Flexibiliteit bij het configureren van kookapparatuur 

• Optimale veiligheid en operationele efficiëntie 

• Hoge hygiëne door gemakkelijke verplaatsing van apparatuur 

• Eenvoudig onderhoud

• Op maat gemaakte roestvrijstalen gelaste constructie zonder zichtbare mechanische       
bevestigingen 

!

UV-C Control Unit

UV-C box and lights in canopy 

FECON-UV GREASE EXTRACTION BAFFLE FILTER

The Vianen FECON–UV filter is designed to remove grease particles from the extract air stream of 
commercial kitchen ventilation systems in combination with the UV system. The interlocking semi-
circular blades of the filter create multiple centrifugal forces as the air passes through the filter 
which ensures efficiency rates of 95% are achieved.  The filters are mounted in the canopy at an 
inclined angle of 45° and the non-clogging nature of the baffle filters allows the grease to run off 
the filters into integral drainage channels within the canopy or ceiling system. Each filter features 
two integral handles to make removal and refitting of the filters an easy operation.  

The FECON–UV filter has been tested and is certified as an effective flame barrier i.e. no flame 
penetration through the filter in the event of a kitchen fire. Tested and Certified to DIN 4102.

CONSTRUCTION

Vianen FECON-UV Filters are constructed entirely of type 304 stainless steel (1.0 – 1.2mm thick), 
folded and welded with an ultra fine grain polished finish. The 40mm thick filter is provided with 
two integral handles for ease of handling. The top and bottom of the filter frame features slots 
providing a 10% free area which allows moisture and grease to easily drain away. The FECON–
UV Filters are resistant to aggressive detergents and designed to fit in any commercial dishwasher 
for cleaning.

• The Fecon-UV filter has a special UV-C light reflecting element on the back so that it is 
impossible for UV-C light to be visible through the filter;
• The Fecon UV filter has to be inserted into channel profiles at the top and bottom of the 
canopy casing which ensures that no UV light is visible;
• The Fecon UV filters are placed in the canopy on the right hand side and are slid into 
position towards the left and the last filter is the filter with an embossed arrow which when in 
place activates the pressure sensor.  Should this filter not be          UV-C filter safety sensor
positioned correctly the UV-C system will not operate.

Advantages of the FECON-UV filter: 

• Highly efficient grease extract rate; 
• Excellent levels of hygiene – NSF approved;
• Completely constructed in stainless steel; 
• Solid and durable construction; 
• Proven and certified fire barrier (DIN 4102 & TNO);
• Easily cleaned in commercial dishwashers. 

Certification: 
• NSF – tested and approved for high standard of hygiene;
• TNO – certified for non penetration of flame in the event of 

kitchen fire.



SERVICE DISTRIBUTIE UNIT

De moderne aanpak voor kostenbesparing en flexibele ontwerp voor bekabeling en leidingwerk voor 
institutionele en commerciële kookapparatuur. 

 

De Service-distributie-eenheid is de eenvoudigste en meest veelzijdige manier om aansluitingen voor de 
kookapparatuur te centraliseren. De SDU is op maat ontworpen om te passen bij de apparatuur, 
geplaatst in een muur-opstelling of in een eilandopstelling en geïntegreerd in de afzuigkap. 

 

De unit is volledig vervaardigd van (1,20 mm dik), type 304 roestvrij staal. Alle externe oppervlakken zijn 
ultrafijn korrel satijn gepolijst, korrel 320. De unit is geproduceerd in delen. De scherpe randen van de 
unit  worden dubbel gedrukt om verwondingen bij het reinigen te voorkomen. 

De horizontale behuizing van de unit is voorzien van een afneembaar bovendeel over de hele lengte - 
geschoord om te voorkomen dat de eenheid als opslagplank wordt gebruikt. Dit bovenste gedeelte kan 
als optie worden gescharnierd. Het voordeel van een afneembaar bovendeel is dat het volledige 
toegang biedt tot de integrale kabelgoot. De behuizing bevat de pijpwerkkamer met interne 
scheidingsplaat om een centraal bevestigingspunt voor de services te bieden. Toegangspanelen 
worden langs de lengte van het leidinggedeelte aangebracht. 

De eenheid bestaat meestal uit verticale zuilen en steunpoten die de horizontale behuizing, elke 3000 
mm, ondersteunen. Elk verticaal gedeelte wordt mechanisch op de vloer aangebracht en strekt zich uit 
tot de onderste hoogte van het plafond. 

 

 

OPTIE 

 

De leidingen en bedrading van de SDU kunnen als een optionele service worden geleverd. Een van de 
verticale zuilen wordt gebruikt voor het elektrische gedeelte en de andere voor water, gas, stoom of 
lucht. De horizontale behuizing tussen de verticale zuilen huizen de verbindingen met de apparatuur. 

 

Indien nodig kan het apparaat ook functies bevatten zoals: 

- Vetec – Ventilation on demand system 

- Maestro - Vianen Kitchen Management system 

- UV-C-regeleenheid 



UV-C Control Unit
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We behouden ons het recht voor om de specificaties in deze brochure zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. februari 2021

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




