
KITCHEN VENTILATION
VIANEN

VENTILATIE PLAFONDS
PLENUM   SPANTILE  COMBINATIE

VOORDELEN

. Biedt een flexibele benadering van het ontwerp van horeca-apparatuur

. Toevoeging van apparatuur is eenvoudig

. Biedt een hoog niveau van hygiëne

. Automatisch reinigingssysteem

. Hoog vetafzuigrendement

. Zorgt voor een optimaal gebalanceerde ventilatie van de keuken    
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TECHO COMBINADO 
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BESCHRIJVING EN WERKING

Het VIANEN gecombineerd plafond met optioneel automatisch reinigingssysteem is een aantal jaar 
geleden succesvol op de markt gebracht door VIANEN. We zijn er trots op dat we onze plafondsystemen 
voor vele projecten hebben mogen geïnstalleerd. Het scala aan toepassingen is talrijk en projecten omvatten 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, cateringkeukens, scholen, openbare gebouwen, winkelcentra, hotels ed.

Het gecombineerde plafond is een "alles-in-één" oplossing die lucht afzuigt en toevoert voor een samenstelling 
van zowel lichte als zware apparatuur. De VIANEN rvs gecombineerde plafondoplossing wordt gebruikt voor 
keukens waar zware kookactiviteit optreedt en ernstig verontreinigde lucht wordt geproduceerd. 
Het plenum wordt in een dergelijke situatie geïntegreerd in het Spantile-plafond. De FECON-filters in het 
Plenum kunnen het grote volume uitlaatlucht dat nodig is voor de zware keukenapparatuur verwerken en filteren. 
Het gefilterde residu wordt verzameld in een geïntegreerd kanaal in het plenum en wordt weggespoeld door 
het automatische reinigingssysteem van het plafond.

In het ontwerp is integratie van lichtstroken mogelijk om zo de perfecte keukenomgeving te creëren. 
Het plafond wordt dusdanig ontworpen en geïnstalleerd, dat het volledige gebied van een keuken bedekt wordt. 
Hierdoor is flexibiliteit in de lay-out van cateringapparatuur mogelijk en kan deze gemakkelijk worden aangepast 
om toevoegingen van apparatuur op te vangen.

Het gecombineerde plafond van VIANEN zorgt voor een optimale ventilatie van de keukenruimte, ongeacht de 
samenstelling van kookapparatuur. In dit systeem combineert Vianen zowel esthetiek als technische knowhow 
om de beste oplossing en lage onderhoudskosten voor de eindgebruiker te verkrijgen.

OPTIES

Als opties hebben we in ons systeem de nieuwste technologieën opgenomen, het Victoria Intelligent Monitor 
Systeem en het VèTEC Ventilatie On Demand Systeem. 
De werking en het verbruik van het keukenventilatiesysteem kunnen door dit systeem worden bewaakt en 
gecontroleerd.

Het systeem kan ingeschakeld en aangestuurd worden door een touchscreen. 
Dit touchscreen kan worden geïntegreerd in een rvs-paneel aan de muur of ander gewenste locatie en werkt 
als een extern toegangspunt voor het hoofdbedieningspaneel.

De volgende opties zijn beschikbaar om de efficiëntie van het plafond verder te verhogen en de 
werkomgeving in de keuken te verbeteren.

• Automatisch waterwassysteem

• VIANEN UV-C systeem

• Jet stream lucht indien mogelijk

• Volautomatisch ingebouwd brandblussysteem

• VéTEC (Vianen efficiëntie technologie)

• Victoria Intelligent Monitor Systeem

TOEVOERLUCHTBOX

De rvs toevoerroosters van VIANEN zijn gemonteerd in een gegalvaniseerde geïsoleerde toevoerbox met 
flens en ophangpunten. In de toevoerbox verdeelt een geperforeerde luchtverdelingsplaat de lucht 
gelijkmatig over het toevoerrooster. De lucht wordt met een lage snelheid in de keuken gebracht, 
wat zorgt voor een comfortabel keukenklimaat voor het personeel. Het toevoerrooster kan eenvoudig uit de 
box gehaald worden voor reiniging.  
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SPANTILE PLAFOND 

SPANTILE PLAFOND 

1. Passieve cassette

2. Actieve cassette

3. Fixture punten

4. Vetafzuigkanaal

5. De goot van de inzameling

6. Watervoorzieningssysteem 
    voor automatisch wassen

7. V-CLIX lichtunit

8. Tochtvrije luchttoevoer  
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ACTIEF CASSETTEPRINCIPE 
1. Onderkant van de cassette
2. Condensatie tussen de cassettes
3. Luchtstroom
4. Afzuigopening onderzijde
5. Extractieopening bovenzijde
6. Afzuiglucht uit de keuken  

TECHNISCHE INFORMATIE

Uitlaat drukval Spantile plafond       : 100 Pa
Warmwateraansluiting          : 28 mm
Waterafvoer            : 54 mm
Watertemperatuur           : minimaal 65 °C
Waterdruk           : 2,0 bar
Schakelkast            : 230V/ 1Ph / 50Hz x 20

BESCHRIJVING EN WERKING 

Damp wordt afgevoerd via de dubbel actieve cassettes. 
Het vet wordt geëxtraheerd via het centrifugaalprincipe dat in een kanaal loopt en stroomt door naar 
de opvanggoot. Het kanaal maakt deel uit van het stevige en robuuste ophangsysteem. 
De luchttoevoercassettes met plenumbox garanderen een gelijkmatige luchtstroomverdeling die een 
totaal en optimaal uitgebalanceerd ventilatiesysteem mogelijk maakt. De benodigde verlichting wordt 
geïntegreerd in het plafondsysteem op basis van de hoogte van het plafond. 
De V-CLIX LED verlichting klasse IP65 of LED spots kunnen gebruikt worden.

OPTIES

De volgende opties zijn beschikbaar om de efficiëntie van het plafond verder te verhogen en de 
werkomgeving in de keuken te verbeteren:

• Automatisch waterwassysteem
• VIANEN UV-C systeem
• Jet stream air indien mogelijk
• Volautomatisch ingebouwd brandblussysteem
• VéTEC (Vianen efficiëntie technologie)
• Victoria intelligent monitoringsysteem 
• Sistema de monitoreo inteligente Victoria SP
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CONSTRUCTIE

Het VIANEN Spantile Ventilated Ceiling systeem bestaat uit drie verschillende cassettetypes, allen vervaardigd 
in 304 rvs 1,00 mm dik. Alle zichtbare oppervlakken zijn ultrafijn gepoetst (320) en polytheen beschermd 
tijdens transport. De cassettes zijn verkrijgbaar in de volgende mogelijkheden:

1 ACTIEVE CASSETTE – dubbelwandig rvs gebogen actieve cassettes (met afzuigluchtdoorgangen) om 
damp en vet te extraheren, die zijn ontworpen om 125 m3/h (0,035 m3/s) per cassette aan te kunnen.

2 PASSIEVE CASSETTE – enkelwandig rvs gebogen passieve cassettes (gesloten) bevinden zich in het 
plafond waar geen uitlaat of toevoerlucht nodig is.

3 TOEVOERCASSETTE – enkelwandig rvs gebogen toevoercassettes (met toevoerluchtdoorgang) 
ontworpen om 100 m3/h (0,027 m3/s) per cassette toe te voeren.

Elke cassette meet 500 x 500 mm en is voorzien van een lip en groef, zodat aangrenzende cassettes aan 
elkaar worden vastgeklemd om een ketting te vormen. Dit vergemakkelijkt een eenvoudige bediening 
en verwijdering van de cassettes voor reinigingsdoeleinden. De cassettes worden ondersteund door 
een roestvrijstalen beugel over de hele lengte, die is voorzien van een geanodiseerd aluminium 
vetafnameprofiel.   
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LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM VIANEN – ECOLOGY-UNIT

Om het ventilatiesysteem compleet te maken kan onze Ecology-Unit worden geïnstalleerd. 
Met een steeds groter wordend milieubewustzijn en het gemeenschappelijk, wereldwijde doel om emissies 
en vervuilingen te verminderen, draagt Vianen bij door filtratie van kookdampen die voortkomen uit 
commerciële keukenactiviteiten. Om alle vet-, gasvormige en andere deeltjes effectief te filteren,

is een goede filtratie van geëxtraheerde dampen van deze commerciële kookapparaturen vereist. 
Een VIANEN Ecology-Unit is ontworpen als een tweede fase filtersysteem, waar een goed werkend 
keukenafzuigplafond (of afzuigkap), die geschikt is voor de gewenste apparatuur en als eerste filtert.

De unit is ontworpen voor het verwijderen van rook- en vetdeeltjes uit de luchtstroom van commerciële 
keukenventilatiesystemen en om geuren te reduceren.  
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PLENUM PLAFOND 
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VOORDELEN 

• Biedt flexibiliteit in de lay-out van horeca apparatuur

• Biedt een hoog niveau van hygiëne

• Zeer efficiënte vetafzuiging

• Zorgt voor een optimaal gebalanceerde ventilatie van de keuken

• Geschikt voor zware apparatuur       

  

BESCHRIJVING

Het VIANEN plenum ventilatieplafond is geschikt voor alle soorten kookapparatuur, van zwaar tot licht en is 
daardoor een flexibele keukenventilatie oplossing. Het plafond kan over het volledige gebied van een 
keuken geïnstalleerd worden, waardoor flexibiliteit in de lay-out van kookapparatuur mogelijk is. Toevoegingen 
en wijzigingen in de lay-out van kookapparatuur kan eenvoudig opgevangen worden. De plenums zijn uitgerust 
met VIANEN FECON filters om het hoogste niveau van vetafzuiging te garanderen. 
De filters zijn ontworpen om het vet van de filters in een integraal vetafvangkanaal af te laten lopen, om 
vervolgens door te stromen naar gemakkelijk verwijderbare vetbakken. De levering van geperforeerde 
toevoerluchtpanelen of roosters maakt het mogelijk om toevoer- / make-uplucht onder tochtvrije 
omstandigheden in te voeren om een comfortabele werkomgeving te behouden en ervoor te zorgen dat het 
keukenventilatiesysteem perfect in balans is. De toepassing van V-CLIX LED verlichting zorgt voor de juiste v
erlichtingsniveaus in de keukenruimtes waar deze het meest nodig is. Rondom de installatie worden 
bijpassend uitneembare roestvrijstalen panelen geïnstalleerd om de hygiënische eigenschappen en het
 zeer esthetische uiterlijk van het plafond te behouden. Het plafond heeft een constante drukval van 100 Pa en 
een toevoerluchtdrukval van 40 Pa.

Werkend vanuit keuken lay-outs produceert VIANEN een volledig geïntegreerd plafondpakket, 
samengesteld om te voldoen aan de eisen van zowel afzuig- als toevoerlucht en ervoor te zorgen dat 
het keukenventilatiesysteem goed in balans is en perfect werkt.

OPTIES

De volgende opties zijn beschikbaar om de efficiëntie van het plafond verder te verhogen en de 
werkomgeving in de keuken te verbeteren:

• Automatisch waterwassysteem (WW)

• VIANEN UV-C systeem (V-UV-C)

• Jet stream air indien mogelijk

• Volautomatisch ingebouwd brandblussysteem

• VéTEC (Vianen efficiëntie technologie)

• Victoria intelligent monitoringsysteem
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Wat is het Vianen Touch panel? 

Het VIANEN Touch Panel is een system-on-chip oplossing, speciaal ontworpen voor de 
bediening van VIANEN afzuigkappen. 
Het paneel bestaat uit een toplaag, door hitte versterkt glas. 
Door middel van capacitieve touch sensor technologie is het mogelijk om een betaalbaar en 
betrouwbaar alternatief te bieden vergeleken met de traditionele mechanische bedieningen 
die gebruikt worden voor afzuigkappen.

Het VIANEN Touch Panel wordt aangepast aan uw unieke ventilatie systeem.
Dit hoogwaardige en innovatieve product zorgt ervoor dat de gebruiker volledige controle 
heeft over het systeem door een simpele aanraking.

Het ontwerp, software en slimme constructie zorgen ervoor dat het Vianen Touch Panel een 
uniek stukje technologie is.  

Waarom kiezen voor Vianen Touch panel

Capacitieve detectie
Aansturing van:

 Afzuigkap aan- en uitschakelen
 Licht in de afzuigkap aan- en uitschakelen
 Indien uitgerust met een VéTEC-systeem, kan de snelheid van de ventilator worden aangepast
Indien uitgerust met een Misty-systeem, kan de aan / uit functie worden toegepast

Voordelen

Eenvoudige montage
Eenvoudig schoon te maken
Verzegelde gebruikersinterface
Waterdicht
Slijtvast
Betrouwbaar en duurzaam
Innovatief ontwerp en detectie
Stijlvolle uitstraling

Verzegelde gebruikersinterface
Waterdicht
Slijtvast
Betrouwbaar en duurzaam
Innovatief ontwerp en detectie
Stijlvolle uitstraling
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V-CLIX ENERGIEZUINIG ARMATUUR

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

BOUW

Het 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 glazen paneel en bevat geen zichtbare bevestigingen aan de
gebruikerszijde. Bovenop het LED-paneel, dat is aangesloten op de 230V-aansluitdoos, is een driver gemonteerd.
Op verzoek kan Vianen alternatieve verlichtingsarmaturen leveren die voldoen aan de wensen van de klant.
Ingebouwde noodverlichting kan ook op verzoek worden geleverd. 

FECON® VETAFZUIGFILTER 

De FECON® filters zijn speciaal ontworpen voor Vianen afzuigkappen om vetdeeltjes uit de afzuiglucht te verwijderen. 
De in elkaar grijpende halfronde goten van het filter creëren meerdere centrifugale krachten, terwijl de lucht door 
het filter stroomt. Dit zorgt dat er efficiëntiesnelheden van 95% worden bereikt.    

· Uitstekende hygiëneniveau – NSF goedgekeurd

· Robuuste en duurzame constructie – roestvrij staal

· Hoog efficiëntiepercentage van 98% bij 8 micron

· Geplaatst onder een hoek van ongeveer 45° in de afzuigkap

· Geschikt voor de meest veeleisende omgevingen

· Vlamvertragend volgens DIN 4102 brandveiligheidsnorm

· Vlamvertragend bij flitsbranden

· Eenvoudig onderhoud in elke commerciële vaatwasmachine  

Vianen FECON® filters zijn gemaakt van rvs type 304 (DIN 1.4031 grit 320) 1,20 mm dik. Het 36 mm dikke filter is 
uitgevoerd zonder klinknagels en is voorzien van twee geïntegreerde handgrepen gevormd uit het omringende frame.

Aan de boven- en onderkant staat het filter 10% open voor de uitstroom van vet en vocht. De FECON® filters zijn 
bestand tegen de meeste reinigingsmiddelen.  

CERTIFICATEN

NSF - getest en goedgekeurd voor een hoge hygiënestandaard

UL - getest en goedgekeurd

Getest en goedgekeurd als vlamvertragend door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. 



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

Het VIANEN FLAT plafond wordt toegepast indien geen directe afzuig nodig is. De rvs type 304, 1,0mm dik, grit 
320 panelen combineren perfect met het afzuiggedeelte van het plafond. Verlichting en dimensionering van 
het afzuigplafond worden voortgezet in het plafondontwerp om één complete esthetische oplossing te vormen. 
Het vlakke plafond kan ook worden gebruikt om toevoerlucht de keuken in te brengen. 
Afhankelijk van de indeling van de keuken en de benodigde hoeveelheden toevoerlucht kan dit worden 
gedaan door roestvrij staal geperforeerd op panelen of toevoerroosters. 
Het VIANEN vlakke plafond heeft lage onderhoudskosten en stelt de gebruiker gerust van een hygiënische 
duurzame oplossing.

LUCHTTOEVOER VIA GEPERFOREERDE PANELEN

De rvs 304, 1,0mm dikke, geperforeerde panelen van VIANEN zijn te gebruiken in VIANEN vlakke plafonds.
Boven de geperforeerde panelen wordt een gegalvaniseerd geïsoleerd toevoer plenum met spigots geplaatst. 
In dit plenum verdeelt een geperforeerde luchtverdelingsplaat de lucht gelijkmatig over het gehele leveringsgebied. 
De lucht wordt met een lage snelheid de keuken ingebracht, wat zorgt voor een comfortabel keukenklimaat voor 
het personeel. De lucht wordt tochtvrij in de keuken gebracht met een snelheid van ongeveer 1,0 m1/sec 
(3600 m3/h/m2).

Akoestische panelen van 20 mm dik, afgedicht in zwarte folie, worden bovenop het roestvrijstalen 
plafond geïnstalleerd. 

Disclaimer

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

VLAKKE PLAFONDS 

Lorem ipsum


