
Jaarlijks wordt een aantal hotel-restaurants geteisterd door 
brand. Deze ontstaat meestal in de keuken, wanneer door 
flamberen of oververhitting het vetrijke afzuigkanaal vlam vat. 
Met KAT kunt u deze aanslag op uw bedrijfsvoering voorkomen. 
De vetdamp wordt opgelost in de KAT-vloeistof waardoor ze niet 
langer brandbaar is en geen aanslag op de kanaalwanden veroor-
zaakt. U kunt mogelijk korting krijgen op uw brandverzekering wan-
neer u KAT toepast in uw grootkeuken. 

KAT voorKomT 
brAndgevAAr TechnieK voor de ToeKomsT

Techniek voor de Toekomst is een divisie binnen Linthorst 
Installatietechniek en de drijvende kracht achter Kitchen 
Air Technologies. Een jong en enthousiast team is continu 
bezig met productontwikkeling en met het uitdiepen van 
innovatieve energieconcepten. Met meer dan 60 projecten 
in de horeca en hotellerie kunt u met een gerust hart 
vertrouwen op onze kennis en expertise van grootkeukens. 
Kijk eens op www.techniekvoordetoekomst.nl voor 
meer productontwikkelingen en referenties.

denk vooruit. blijf dichtbij.

Wenumsedwarsweg 18
7345 AS Apeldoorn
T (055) 3122121
e kat@techniekvoordetoekomst.nl
i www.techniekvoordetoekomst.nl

Koken met  
een glimlach

dé totaaloplossing voor  
afzuiginstallaties in grootkeukens

Ton glAshorsT, dWA AdviesbureAu
ShareD FacILITy cenTre ThaLeS, hengeLo
KaT-SySTeeM 23.500 M3/h

“ Voor  warm te terugw inn ing  u i t  k e uk enaf z u i g lu cht  is  er  noo it 

e en  com pl e t e  op loss ing  g e we est.  D e  kat- instal lat i e  i s  h i er in 

e en  un i e k e  totaalop loss ing  D i e  g o eD  inpasbaar  b l e ek  Voor  D e 

grootke uk en  Van  t hal es . ”

.NL

Koken met  
een glimlach

beKijK KAT-referenTies op 
www.TechnIeKvoorDeToeKoMST.nL/reFerenTIeS 
KLIK op KaT



De Technische Universiteit Twente ontwikkelde een speciale vloeistof die in het afzuigkanaal van 
de keukeninstallatie wordt verneveld. De vloeistof bestaat volledig uit natuurlijke producten. 

De vetdampen en geurstoffen binden zich aan de vloeistof en hechten niet meer aan de 
kanaaloppervlakten. het KAT-fliter vangt de vloeistof af, waardoor het mogelijk wordt 

om de warmte uit de schone luchtstroom over te dragen op de koude toevoerlucht. 
Zo bespaart u 80 tot 100% op de warmtevraag. Uw energiekosten zullen aanzienlijk 

dalen en schoonmaakkosten van de afzuigkanalen blijven achterwege. KAT 
minimaliseert zo tevens het brandgevaar en ontgeurt de lucht tot 90%.

hoe WerKT KiTchen Air Technology?
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U wilt een concurrerende keuken? Met KAT maakt u 
het verschil. Met één druk op de knop wordt automatisch 
het klimaat in uw keuken gereguleerd. het afzuigvolume 
wordt automatisch geregeld op basis van de kookintensiteit. 
De vette lucht wordt afgevangen waarna de warmte uit de 
lucht wordt hergebruikt, geuroverlast vermeden, afzuigkanalen 
gereinigd en brandgevaar gereduceerd. 

WisT u dAT er in de grootkeu-
ken van een hotel vaak net zo veel 
energie wordt verbruikt als in het 
totale complex? Met KAT redu-
ceert u de energiekosten van uw 
grootkeuken met maar liefst 80%.

KoKen meT 
een glimlAch

KAT biedT u vele voordelen
+   energiebesparing door warmteterugwinning op 
de warme afgezogen lucht tot 100%

+  verlaging opgesteld vermogen voor  
verwarming met 80%

+  tot 80% minder energiekosten
+  vrije keuze in locatie afblaaskanaal

+  kanalen en ventilator reinigen is niet meer nodig
+ beperking geuroverlast mogelijk tot 90%
+  verlaagd risico brandgevaar
+  opname eIa-lijst 2014

een slimme invesTering

3,5 jaar
gemiddelde terugverdien- 
tijd KAT in nieuwbouw.
 
KaT heeft een plaats bemachtigd op de eIa-lijst 2014. 
hiermee bespaart u gemiddeld nog eens 10% op de 
investering.

KAT is een integrale en innovatieve klimaat
installatie voor grootkeukens die minimaal 
energieverbruik garandeert. KAT zorgt ervoor 
dat de afzuigkanalen vetvrij en continu schoon 
blijven. De afgezogen lucht is na behandeling
geurvrij en schoon genoeg voor volledige 
warmteterugwinning op de koude toevoerlucht.

5 jaar
gemiddelde terugverdientijd 
KAT in bestaande bouw.

KAT-insTAllATie

 1 Fornuis
 2 afzuigkap
 3 Steunstraal / vanglucht
 4 warme verontreinigde afzuiglucht
 5 Infrarood opnemers verontreinigingsdetectie
 6 voorgefilterde warme afzuiglucht
 7 Temperatuuropnemers
 8 variabele volumekleppen
 9 Regelpaneel + doseringspomp + perslucht
 10 verstuivings nozzels KAT-vloeistof
 11 Filter met afvoer naar vetvangput
 12 warme gereinigde en ontgeurde afzuiglucht
 13 ventilator afzuiglucht - regelbaar
 14 Warmteterugwinning + bypass
 15  afgekoelde gereinigde en ontgeurde  

afzuiglucht
 16 Koude buitenlucht aanzuig
 17 voorverwarmde inblaaslucht
 18 naverwarming / koeling
 19 ventilator toevoer - regelbaar
 20 Toevoer geconditionneerde schone lucht
 21 verse inblaaslucht keuken

pAul vAn der vAlK
van Der vaLK hoTeL ZwoLLe
KaT-SySTeeM 25.000 M3/h

“ kat  g e e f t  j e  D e  m o g e l i jkh e i D  om  h e t  a f b laaskanaal  Vr i j  t e 

p laatsen .  Dat  r esu lt e erD e  Voor  ons  in  e en  b e z u in i g ing  Van  80 

m e t er  a f b laaskanaal  naar  D e  h oo g b o uw en  D e  g e proj ect e erD e 

s chacht  in  D e  toren  Van  ca .  2m 2 p er  V erD i e p ing  kwam  t e  V erVal l en . 

D e z e  kostenb espar ing  konDen  we  g o eD  g e bru i k en . ”

bespAring vAn der
vAlK hoTel zWolle
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