
JET STREAMNL

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VOORDELEN

    Voorkomt weglekken van afzuigdampen naar de keuken  

    Uitstekende omgevingsomstandigheden 

    Minder tocht 

    Flexibele vormgeving    

    Met instelbare ABS-spotkoelers voor het comfort van het personeel  

FECON-VETEXTRACTIEFILTER  

Het Vianen Fecon-filter is ontwikkeld om vet aan kookdampen te onttrekken. De halfcirkelvormige 
kanaalconstructie van het filter garandeert de hoogst mogelijke mate van vetextractie, door in het filter een 
centrifugaalkracht tot stand te brengen. De efficiëntie van het Fecon-filter is 98% bij 8 micron. Het vet komt 
terecht in het onderste deel van het filter, waardoor verstopping wordt voorkomen en er een gelijkmatige 
afzuiging over de gehele lengte van het ventilatiesysteem kan worden gewaarborgd. 

De filters worden onder een hoek van ca. 45° in de afzuigkap geplaatst en bevestigd. De filters zijn gemakkelijk 
uitneembaar. 
Het FECON-filter werkt vlambestendig in geval van steekvlammen en voorkomen dat de steekvlammen in het 
leidingwerk kunnen doordringen. 

CONSTRUCTIE 

Vianen Fecon-filters worden gemaakt van RVS van type 304 (DIN 1.4031 korrel 320) met een dikte van 1,20 mm. 
Het 36 mm dikke filter wordt opgebouwd zonder klinknagels en is voorzien van twee handvatten die in het
omringende raamwerk zijn geïntegreerd. Aan de boven- en onderkant is het filter voor 10% open ten behoeve 
van de uitstroom van vet en vocht. De Fecon-filters zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen. 

 Voordelen van het FECON-filter: 

Hoog vetextractiepercentage 
Solide constructie 
Volledig vervaardigd van RVS 
Lange standtijd 
Gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap 
Vlamvertragend  
Gemakkelijk te reinigen in elke commerciële vaatwasser  

Certificaten: 

NSF - getest en goedgekeurd om hun hoge hygiënestandaard. 
UL - getest en goedgekeurd. 

V-CLIX VERLICHTINGSARMATUREN IP65

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

Disclaimer  Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden
samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure. 
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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

VIANEN
KITCHEN VENTILATION



BESCHRIJVING 

Geschikt voor alle typen kookapparatuur, bij zowel wand als eilandophanging. De afzuigkap heeft een 
dubbele wand. 

Hierdoor kan er lucht toegevoerd worden via sleuven die zich aan de binnen, voorzijde van de kap bevinden. 
Indien nodig, kan er ook lucht toegevoerd worden via de andere twee zijden van de afzuigkap. Op deze 
manier kunnen de kookdampen effectief en efficiënt opgevangen worden en naar de vetfilters worden geleid.   

CONSTRUCTIE 

De afzuigkap is gemaakt van RVS AISI 304 (standaard) of AISI 316L. Alle zichtbare oppervlakken zijn met een 
ultrafijne korrel gepolijst (korrel 320) en beschermd met polyetheen. De afzuigkap wordt gesneden, gestanst 
en omgezet in een naadloos geheel met een lengte van maximaal 6 meter. De kap wordt in de fabriek 
geassembleerd door middel van computergestuurde randlassen en onzichtbare mechanische bevestigingsmiddelen. 
Naden worden voorzien van interne afdekplaten, zodat er geen naden of mechanische bevestigingsmiddelen 
zichtbaar zijn. Alle metalen randen worden glad gewalst en bevatten geen scherpe kanten en uitsteeksels. 

De onderrand van de afzuigkap wordt omgezet tot een condensgoot met afgeschuinde interne opstand, om s
choonmaken te vergemakkelijken. De binnenranden worden tevens om veiligheidsredenen dubbelgezet. 

De afzuigkap is uitgerust met Vianen FECON-vetextractiefilters. De filters zijn zo ontworpen, dat het vet van de 
filters afloopt en in een geïntegreerde vetopvanggoot terechtkomt. Om vervolgens opgevangen te worden in 
gemakkelijk uitneembare vetlades.  

De afzuigkap heeft een constante afzuigdrukval van 100 Pa en een drukval van de Jet Stream-toevoerlucht 
van 90 Pa.

JET STREAM-LUCHTTECHNOLOGIE 

Op temperatuur gebrachte toevoerlucht wordt via kanalen (van derden) aangevoerd naar, in de fabriek 
gemonteerde, toevoerflenzen aan de bovenkant van de afzuigkap. De lucht gaat door het geïsoleerde 
aanzuigplenum heen en komt via een aantal sleuven in de hoofdbehuizing van de afzuigkap terecht. 
Vanuit deze sleuven wordt de lucht geleverd met een maximale snelheid van 4 m/s en een debiet van 
40 m3/h per lineaire meter, wat minder dan 10% van het totale afzuigdebiet vertegenwoordigt. 

Dit waarborgt een positieve absorptie en indamming van de door het kookproces gegenereerde stoom/rook. 
Er is ook lucht beschikbaar om te worden afgevoerd via de spotkoelers die zich aan de onderkant van het 
toevoerplenum bevinden voor extra comfort van het keukenpersoneel. 

Optie: een éénfaseventilator (230/240 V) met filter kan op de bovenzijde van de afzuigkap worden 
gemonteerd om de benodigde Jet Stream-lucht te leveren.    

DE VIANEN JET STREAM is leverbaar in de volgende configuraties: 

_____________________________________________________________________________________________ 

VIANEN JET STREAM A -/-  max. 10%   WAND  Breedte 1300�mm Hoogte 600�mm 

VIANEN JET STREAM E -/-  max. 10%   EILAND ENKEL  Breedte 1300�mm Hoogte 600�mm 

VIANEN JET STREAM D -/-  max. 10%   EILAND DUBBEL  Breedte 2600�mm Hoogte 600�mm 

______________________________________________________________________________________________ 

Afzuigkappen in andere afmetingen zijn leverbaar om te voldoen aan specifieke eisen.  

OPTIES 

De Jetstream-afzuigkappen zijn leverbaar met verschillende opties om de efficiëntie verder te verhogen en 
de werkomgeving in de keuken te verbeteren. 

. Water Wash (WW) en ook Water Misty 

. Vianen UV-C filtratiesysteem 

. Make-up / luchttoevoer - MUAP 

. MUAP AIR 

OPTIE - MUAP AIR 

Het MUAP-plenum wordt gemaakt van 1,0-1,2 mm dik RVS van het type 304. Alle zichtbare oppervlakken 
zijn met een ultrafijne korrel gepolijst (korrel 320) en beschermd met polyetheen. Het plenum wordt 
gesneden, gestanst en omgezet en vervolgens geassembleerd door middel van computergestuurde 
randlassen en niet-mechanische bevestigingsmiddelen. Naadloze delen kunnen worden vervaardigd in 
lengtes tot 6�m. De inwendige oppervlakken van het MUAP-plenum zijn volledig geïsoleerd. 

De voorzijde van het MUAP-plenum is voorzien van afneembare geperforeerde panelen. 

De drukval over een Vianen MUAP-plenum bedraagt 40 Pa.

INSTALLATIE 

 Aan de bovenkant van de afzuigkap zijn op de hoeken ophangbeugels bevestigd voor een 
gemakkelijke installatie.   




