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VOORDELEN

· Rondom gelaste hoeken en zonder zichtbare bevestigingsmaterialen

· Eenvoudig uitneembare vetlade

· Rondom een vetvanggoot met dubbel gezette randen   
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VIANEN
KITCHEN VENTILATION

V-ADL / V-EDL / V-DDL 
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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.



 
Standaard lijn

Voordelen:

Gelaste constructie zonder zichtbare bevestigingsmaterialen.

Eenvoudig uitneembare vetvangladen

Rondom een naadloze vetvanggoot met dubbel gezette rand.

Omschrijving

Deze afzuigkap is geschikt voor muur- of eilandopstelling.

Constructie

De afzuigkap wordt vervaardigd uit RVS 304, dikte 1.0 – 1.2 mm, afwerking korrel 320.

Tot 6 m naadloos.

De hoeken zijn gelast en geslepen.

Geen zichtbare bevestigingsmiddelen.

De rand van de vetvanggoot wordt even evenals alle in- en uitwendige plaatranden van de afzuigkap 
dubbel gedrukt om verwondingen te voorkomen.

Deze goten zijn naadloos en eenvoudig reinigbaar.

De afzuigkap heeft een constant drukverlies van 100 Pa.

De afzuigkappen zijn uitgevoerd met Vianen Feconfilters en Vianen V-LBL, LED-verlichting.

INSTALLATIE

Op de bovenzijde zijn RVS aansluitflenzen aangebracht en op de hoeken zijn RVS ophangoren geplaatst. 

De Vianen standaardlijn is beschikbaar in de volgende modellen:

V-ADL MUUROPSTELLING   breedte 950/1100/1300 mm    hoogte 600 mm

V-EDL ENKELEILAND OPSTELLING  breedte 950/1100/1300 mm    hoogte 600 mm

V-DDL DUBBELEILAND OPSTELLING  breedte 1600/2000/2400 mm    hoogte 600 mm

Wijziging op de standaarden zijn in overleg mogelijk.

Optioneel

De Vianen standaard afzuigkappen zijn ook uit te voeren met opties voor een betere filtratie en 
werkomstandigheden en management systeem.

· MUAP aan de voorzijde

· Regelbare luchtinlaten

· MAESTRO keuken management systeem

· UV-C systeem

· Water Was systeem

· Water Mist systeem

· Water Was/Mist –UV systeem

MUUROPSTELLING       ENKELEILAND           DUBBELEILAND




