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Dé kachel voor hout en pellets.
Geniet van heerlijke warmte en comfort
met de nieuwe RIKA combikachel.
Een sterk element voor elke moderne woning,
steeds een garantie voor gezellige warmte,
om het even of u met pellets of met hout wil verwarmen.

DE NIEUWE
ONAFHANKELIJKHEID.
De RIKA-combikachel Induo biedt
de mogelijkheid om pellets of
hout te verbranden. De kachel
met automatische brandstofherkenning herkent zelf of er
pellets of hout bijgevuld worden.

DE SPECIALE
BEDIENING.
Zo gemakkelijk kan bediening
zijn. Het display zorgt door
het touchscreen voor de perfecte
sturing van alle functies.

Combineer comfort en gezelligheid.
Met de innovatieve combikachel voor gelijktijdige pellet- en houtverbranding.

RIKA-KACHELS

De nIEUWIGHEID induo

VOOR WArmTe &
GeborgenheiD

De RIKA-combikachel Induo biedt de mogelijkheid om zowel met pellets
als met stukhout te verwarmen.

SymboleN:

UW VOORDELEN:

113

Mogelijkheid tot verbranden van pellets en hout met automatische omschakeling

52

A
 utomatische brandstofherkenning
E
 envoudig en snel opstarten met pellets voor het hoogste comfort

70 – 260
m³

R
 omantisch houtvuur met brandhout – „eenvoudig bijvullen“


Afmetingen (in cm)

88

Te verwarmen ruimte (in m³)
(afhankelijk van de isolatie van de
woning)

Eén systeem – drie voordelen: Comfortabel. Zuinig. Milieuvriendelijk.
62 kg

V
 erwarmen met hout ook zonder stroom mogelijk

Accumulatiemassa (in kg)
(bijvoorbeeld speksteen )

E
 envoudige bediening door intuïtief touchscreen
34 kg

Pelletvoorraad (in kg)

technische informatiE
AFmeTIngen / Gewicht
Hoogte

[mm]

1132

Breedte

[mm]

882

Diepte van het kachellichaam

[mm]

516

Gewicht zonder mantel

[kg]

283

Gewicht met steenmantel

[kg]

325 / 364

Accumulatiemasa

[kg]

62 / 101

Diameter rookgasaansluiting

150

[mm]

VERMOGEN
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891)

[kW]

10

Minimaal vermogen

[kW]

3

Te verwarmen ruimte

[m3]

70–260

[kg]

34

[kg / h]

0,8–2,4

(afhankelijk van de isolatie)
Vermogen pelletopslag
Pelletverbruik

Telefoonmodem

UITVOERING
Ruimteluchonafhankelijk

(GSM)


230 V /

Strooomaansluiting

50 Hz

Automatische asverwijdering

Convectieventilator



(optioneel)

INBOUWAFMETINGEN (zie tekening)
A: Aansluithoogte met originele buis

[cm]

165

B: Aansluithoogte met rookgasaansluiting
achteraan

[cm]

93

C: Diepte met originele buis

[cm]

72

D: D
 iepte (achterkant kachel tot midden
rookgaskanaal)

[cm]

18

F: Rookgasaansluiting rechts

[cm]

45

G: Aansluithoogte verse lucht

[cm]

21

H: Verse lucht aansluiting links

[cm]

27

Diameter verse lucht aansluiting

[mm]

125

Stiller (continu toevoer van
pellets)

Asverwijderingssysteem

Rikatronic 3

UITVOERING
BOUWTYPE 1 (zelfsluitende deur)



KLEUR BEKLEDING: grijs



LEGENDE
 serie

F F

RLS

RLS-systeem

3 – 10
kW

Warmteafgifte (in kW)

D D

Rikatronic

®

STAALBEKLEDING: grijs





RLS-SYSTEEM



B
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RIKATRONIC

G
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G
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NATUURSTEEN: speksteen

B
B

A
A

is beveiligd met patent en
een gedeponeerd merk.

C C

H H

Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen.

Ruimteluchtonafhankelijk

KLEUREN

StaAl GRIJS

E15069 – 11 /03

SPEKSTEEN

* Bij natuursteen kunnen afwijkingen in kleur of structuur voorkomen..

www.kiska.com

Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.

Invoerder RIKA in België:
Stroomop bvba - Harelbeeksestraat 36 - 8520 Kuurne
Tel.: (+32) (0)56 72 36 30 - Fax: (+32) (0)56 72 36 30
E-mail: info@stroomop.be
www.rika.at
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De innovatie op gebied van warmte.
„Eindelijk – mijn 
pelletkachel met r omantisch
houtvuur.“

De combikachel, die alle troeven combineert:
hout en pellets, comfort en zuinigheid, warmte en gezelligheid.

„Eindelijk – mijn houtkachel
met zuinige pellets.“

