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Dan bent u bij de ambiente-serie van 

Spartherm helemaal aan het goede 

adres.

Modelreeks ambiente combineert een 

eenvoudig en tijdloos design met inno-

vatieve techniek. Of u nu een watervoe-

rende, klassieke kachel of juist een meer 

extravagante kachel wilt.

Met de ambiente-serie is veel mogelijk: 

gebruik afhankelijk of onafhankelijk 

van de kamerlucht, uitgerust met of 

zonder draaivoet om het vuur in uw 

richting te kunnen draaien en nog veel 

meer. En dankzij de optionele elementen 

Zoekt u een kachel  
met een geheel  
eigen karakter?
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Inhoud

voor warmteopslag geniet u van nog 

meer behaaglijke stralingswarmte in uw 

woonkamer.

Deze succesvolle kachelreeks werd nog-

maals uitgebreid met de modellen a7 

en a8. De nieuwe modellen getuigen 

allemaal van de nieuwste kacheltech-

nologie, geselecteerde designs en een 

harmonieuze expressie – echt ambiente!

Laat u verleiden door de ambiente-serie.

Houtkachels
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Verklaring van de symbolen

 RLA
Kachels die afhankelijk van de kamerlucht werken. Dat wil niet zeggen dat ze 

niet een aparte verbrandingsluchttoevoer buiten het vertrek hebben, maar dat 

deze kachels niet getest zijn op een van de kamerlucht onafhankelijk gebruik in 

luchtverbonden ruimtes (luchttoevoer, rookgaspijp, kachel).

 RLU
Kachels die goedgekeurd zijn door het DIBt (Duits instituut voor bouwtechniek) 

om in luchtverbonden ruimtes (luchttoevoer, rookgaspijp, kachel) onafhankelijk 

van de kamerlucht te worden gebruikt. 

 Draaimogelijkheden
Kachels die draaibaar zijn opgesteld in een vertrek; de draaihoek kan variëren 

van 90 - 180 graden. De positie van de kachel kan echter ook worden vastgezet, 

bijv. voor het toevoegen van hout of het reinigen van de stookkamer.

 Opslag ‘on top’
Kachels die over opslagmassa binnenin beschikken waarmee de warmte tijdens 

het stookproces kan worden opgenomen, die na het doven van de kachel als 

stralingswarmte weer wordt afgegeven aan de ruimte.

 Opslag aan de zijkant
Met opslagmassa volgegoten, stalen bekleding of bekleding van natuursteen 

als opslagmassa.

 H2O
Kachels die over een geïntegreerde waterwarmtewisselaar beschikken waarmee 

warmte onttrokken wordt aan de hete rookgassen, die als extra energie ter be-

schikking staat voor de bufferopslag van de centrale verwarming.

a4 Afvoer naar boven 135 kg a4 Afvoer naar achteren 110 kg

a3 Afvoer naar boven 45 kg a3 Afvoer naar achteren 45 kg

Draaivoet
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Kachel a7 speksteen



a1

6
Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 160 m3

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 
180-220 kg
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Alle lijnen en materialen verenigen zich tot 
een perfecte vorm.

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag‘on top‘

Opslag aan de zijkant

H2O

Verklaring van de symbolen pagina 4

Vorm en functie. Elk detail is goed doordacht 
en ziet er goed uit.

De klass i eke

kachel

Moderne techniek in een klassieke 

vorm. Hij past door zijn tijdloze design 

op harmonieuze wijze in iedere kamer. 

Voor een rechte muur of onopvallend 

in de hoek geplaatst. De a1 vindt altijd 

een goede plek. De heldere vormgeving 

completeert het vuurgenot.
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Houtkachels

Kachel a1 staal grafiet 



a2
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Eenvoudige elegantie van staal en  
natuursteen.

Strakke lijnen. Strak design.

De interessante

kachel

Zijn buitengewone vorm maakt hem 

interessant. Aan de voorkant klassiek 

rond, aan de zijden hoekig en opval-

lend. Dankzij zijn doordachte afmetin-

gen neemt hij weinig ruimte in. De a2 

is de ideale oplossing voor ruimtelijk 

ingewikkelde situaties. Plek voor een 

mooi vuur is er overal.

Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 160 m3

Gewicht afhankelijk van het materiaal:
180–220 kg

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag‘on top‘

Opslag aan de zijkant

H2O
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Houtkachels

Kachel a2 zandsteen Caramello



a3
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Vorm en functie in volkomen harmonie

De elegante

kachel

Vorm en functie vullen elkaar perfect 

aan. Door zijn heldere lijnen wordt hij 

een indrukwekkend object van staal en 

vuur. Als ruimtedeler, voor een muur of 

midden in de ruimte. De a3 is altijd een 

blikvanger.

Mooi en consequent. Alles is rond.

Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 160 m3

Gewicht: 180 kg

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’, optioneel

Opslag aan de zijkant

H2O
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Houtkachels

Kachel a3 staal parelwit



a4
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Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 160 m3

Gewicht: 200 kg

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’, optioneel

Opslag aan de zijkant

H2O

Een zowel comfortabele als fraaie, 
 geïntegreerde deurgreep - RLU variant.

De extravagante 
kachel

Design en techniek in perfecte harmo-

nie. De a4 overtuigt met zijn chique ver-

schijning en zijn details. Op imposante 

wijze neemt hij zijn plaats in de ruimte 

in. Een sterk staaltje werk.
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Houtkachels

Kachel a4 staal grafiet



a4 H2O
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Een zowel comfortabele als fraaie, 
geïntegreerde deurgreep - RLU variant.

Reinigingsmechanisme voor de  
waterwarmtewisselaar.

De kracht ige

kachel

Zijn capaciteiten worden meteen op 

het eerste gezicht duidelijk. Met een 

waterwarmtepercentage van 65% een 

echte gigant. Maak gebruik van zijn 

overtuigende capaciteiten om energie 

te besparen. Techniek die overtuigt.

Nominale warmtecapaciteit: 8,0 kW
Waterwarmtecapaciteit: 5,2 kW
Waterpercentage in verhouding tot de 
nominale warmte: 65 %
Ruimteverwarmingsvermogen: 70 m3

Gewicht: 230 kg

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’, optioneel

Opslag aan de zijkant

H2O
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Houtkachels

Kachel a4 h2o staal parelwit



a4 H2O
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h 2O
stelt  u z ich eens 
vOOr Dat uw warme 
water u i t  uw kachel 
kOmt.

Natuurlijk niet rechtstreeks, maar 

figuurlijk. Het fraai zichtbare haard-

vuur verwarmt het ‘koude’ water in 

de bufferopslag m.b.v. de in de kachel 

geïntegreerde waterwarmtewisselaar. 

Vervolgens wordt het warme water 

teruggestuurd naar de bufferopslag. 

Daarna kan de warmte decentraal in 

het huis worden gebruikt ofwel via 

de radiatoren, via de vloerverwarming 

ofwel bij het baden/douchen.

Naast het verwarmen van het water 

verspreidt de kachel ook een aange-

name stralingswarmte in het vertrek.
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wein ig BranDhOut – enOrm renDement

Met 2,0 kg/h brandhout kunt u door de stralingswarmte van de kachel 

een woonkamer met een oppervlak van 73 m2 bij een KfW 70 huis op 

een temperatuur binnenshuis van 20 °C houden.

Daarnaast kunt u met de waterwarmtewisselaar ofwel:

•		een	 300	 l	 bufferopslag	 van	 40	 ˚C	 naar	 55,4	 ˚C	 watertemperatuur	

verhogen of

•	8	min.	bij	een	watertemperatuur	van	39	˚C	douchen	of

•	1	badkuip	vullen	met	140	l	water	met	een	watertemperatuur	39	˚C.



a5

18

Fraai gevormde grepen in veel uitvoeringen 
en een Smart-Close-sluiting  
(achteraanzicht)

Uittrekbare aslade

cOmpacte 
warmteOpslag

De a5 is een waar opslagtalent en de 
perfecte partner voor u dankzij zijn 
langdurige warmtestraling. Een com-
pacte vorm met reusachtige inhoud. 
120 kg opslagmassa heeft de a5 al in 
huis. Afhankelijk van de uitvoering kunt 
u de opslagmassa verhogen tot meer 
dan 230 kg. Een fraai gevormde kachel 
met strakke lijnen, veel warmteopslag-
mogelijkheden en comfort. Een meester 
in zijn klasse.

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’, optioneel

Opslag aan de zijkant

H2O

Nominale warmtecapaciteit: 7,0 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 186 m3 

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 
225–255 kg
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Kachel a5 terra

Houtkachels



a6
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Uittrekbare aslade voor gemakkelijk verwij-
deren van asresten.

Houtvak beneden met glazen deur

hOutkachel met  
rechte l i jnen

Uit een combinatie van steen, glas 
en staal hebben wij de ideale hout-
kachel voor de architectuurliefhebber 
gecreëerd. Met het contrast van zwaar 
warmte-opslagmateriaal en licht glas 
ook onder en boven de verbrandings-
kamer hebben wij een haard van vuur 
geschapen voor optimale verwarmings-
resultaten.

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’, optioneel

Opslag aan de zijkant

H2O

Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 165 m3 

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 355 - 490 kg
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Kachel a6 wit

Houtkachels



a6 H2O

22

Stelhendel voor de luchttoevoer,
functionaliteit tot in het kleinste detail.

Uittrekbare aslade

De veelz i jD ige  
hOutkachel

De CV haard ambiente a6H2O valt 
optisch niet te onderscheiden van het 
vergelijkbare model met luchtgeleiding. 
Met de geïntegreerde waterwarmte-
wisselaar bereikt u een aandeel van 
60% aan waterwarmte. De wateraan-
sluitingen zijn handig te bereiken in het 
onderste opbergvak achter een gemak-
kelijk te verwijderen klep.

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’

Opslag aan de zijkant

H2O

Nominale warmtecapaciteit: 7,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 186 m3 

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 340 - 430 kg
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Houtkachels

Kachel a6 H2O Grafiet



a7
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Stelhendel voor een nauwkeurige regeling 
van de luchttoevoer

De impOsante

kachel

Hij staat recht in de kamer, ingetogen 
maar toch ook imposant. De a7 is niet 
opdringerig, hij past zich aan – maar 
wel op een uiterst overtuigende wijze. 
Het natuursteen, zandsteen of spek-
steen, verschaft hem een zeer indi-
vidueel uiterlijk, waardoor iedere a7 
uniek wordt. Dankzij zijn geweldige 
technische niveau en zijn capaciteiten 
is deze kachel wederom een voorbeeld 
van de hoogwaardige stooktechniek van 
SPARTHERM.

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’

Opslag aan de zijkant

H2O

Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 140 m3 

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 
200–300 kg
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Houtkachels

Kachel a7 zandsteen ClassicKachel a7 zandsteen Classic



a8
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Buitengewoon door zijn ruiten aan beide 
zijden

De elegante

kachel

Net als zijn neef, de a7, straalt de a8 
een ongekend eenvoudige maar indruk-
wekkende elegantie uit. Als dubbelzijdi-
ge kachel schittert hij door zijn ‘vurige’ 
pracht en maakt hij van ieder vertrek 
iets bijzonders. De a8 is de expressie 
van een exquise smaak en geavanceerde 
wooncultuur, die ook door zijn ‘inwen-
dige waarden’ absoluut overtuigend is.

Verklaring van de symbolen pagina 4

RLA

RLU, optioneel

Draaivoet, optioneel

Opslag ‘on top’

Opslag aan de zijkant

H2O

Nominale warmtecapaciteit: 5,9 kW
Ruimteverwarmingsvermogen: 140 m3 

Gewicht afhankelijk van het materiaal: 
200–300 kg
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Houtkachels

Kachel a8 staal wit
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De compacte houtkachel met een moderne vormgeving en 

een vermogen tot 4,6 kW heeft een hoogwaardige afwerking 

en is bijzonder geschikt voor moderne woningen met een 

lage energiebehoefte of voor inbouw in een traditionele open 

haard.

Met de mogelijkheden van een onderbouw de varianten Base 

Met de kleine houtkachel LINEAR Module XS wordt een
oude ongebruikte stookplaats in een handomdraai omgetoverd in een doeltreffende warmtebron.

LINEAR Module XS

A, B, C en D kan voor iedere plaatsingssituatie de juiste plaa-

tsingshoogte en gewenste haardopstelling worden gekozen.

Door het compacte en eenvoudige ontwerp is de haard bij 

een verplaatsing gemakkelijk te vervoeren.

LINEAR Module XS met Base D
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Uw voordelen op een rijtje

Combineer zelf, helemaal naar uw wens.

• Ruim zicht op het vuur door grote bedrukte ruit zonder 

omlijsting

• Zuinig	in	houtverbruik	door	grote	efficiëntie

• Variabele plaatsingsmogelijkheden met verschillende 

typen onderbouw

• Eenvoudige installatie vergt weinig ruimte

• Praktische stelhendel voor de luchttoevoerl en deuropener

• Hoge warmtecapaciteit voor grote ruimte tot 120 m2

• Uitsluitend kamerluchtafhankelijk gebruik

LINEAR Module XS met Base A LINEAR Module XS met Base B LINEAR Module XS met Base C

Houtkachels
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a1 a2

6 8 10 12 14
RLU RLU RLU RLU RLU

5,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 8,0 kW
— — — — —

> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 88 %

4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 5,6 – 10,4 kW
— — — — —
— — — — 35 / 65 %
— — — — 2,8 / 5,2 kW

144 m3 144 m3 144 m3 144 m3 43 m3

84 m3 84 m3 84 m3 84 m3 27 m3

56 m3 56 m3 56 m3 56 m3 16 m3

5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s 7,6 g/s
350 °C 350 °C 350 °C 350 °C 150 °C

0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar

180 kg 180 kg 180 kg 200 kg 230 kg
35 kg 35 kg — — —

— — — — —
220 kg 220 kg — — —
220 kg 220 kg — — —

— — 45 kg  135 /  110 kg —

1187 / 576 / 502 mm 1187 / 575 / 502 mm 1381 / 539 / 539 mm 1703 / 539 / 539 mm 1702 / 539 / 539 mm
605 mm 605 mm 605 mm 605 mm 605 mm
462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
1210 mm 1210 mm 1330 mm 1301 mm 1694 mm
1025 mm 1025 mm 1145 mm 1525 mm 1541 mm
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
155 mm 155 mm 275 mm 275 mm 275 mm
268 mm 268 mm 268 mm 268 mm 207 mm

    
    
    

— —

    —

    

    
    
    
    

Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244

    
    

Technische informatie

Aanzichten

Plattegronden

SP

ARTHERM-KWALITEIT

Cataloguspagina
Optioneel
CAPACITEIT
Nominale warmtecapaciteit (NWL)
Nominale warmtecapaciteit Export
Rendement
Verwarmingscapaciteit min./max.
Verwarmingscapaciteit min./max. Export
Vermogensverdeling lucht / water
Vermogensverdeling lucht / water

Ruimteverwarmingsvermogen
 gunstig ca.
 minder gunstig ca.
 ongunstig ca.

Rookgas-massastroom in relatie tot de NWL
Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp
Minimale transportdruk bij NWL
GEWICHT  (compleet gemonteerd afhankelijk van de uitvoering)

Staal
Opslag steel page
Keramiek
Zandsteen
Speksteen
Opslag ‘on top’ 
AFMETINGEN  
Kachel hoogte / breedte / diepte
Deurhoogte
Deurbreedte
Rookgaspijp – diameter ø
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar achteren
Aansluitstomp toevoerlucht ø
Aansluitstomp toevoerlucht – hoogte midden – aansluiting achter

Aansluitstomp toevoerlucht – afstand midden bodemaansluiting / afstand tot beneden front

OPTIES
Rookgaspijp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – afvoer naar achter
Asbak
FUNCTIE
Omwenteling optioneel optioneel optioneel optioneel
Opslag
Separate verbrandingslucht
functie deur opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar
TESTEN | GOEDKEURING
DIN EN 13240
2. BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger voorschrift
DIBt RLU
DIBt Licensing-Nr
Art.15a B-VG (Oostenrijk)
VKFTA-NR. (Zwitserland)

SP

ARTHERM-KWALITEIT



a3 a4 a4 H2O

6 8 10 12 14
RLU RLU RLU RLU RLU

5,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 8,0 kW
— — — — —

> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 88 %

4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 5,6 – 10,4 kW
— — — — —
— — — — 35 / 65 %
— — — — 2,8 / 5,2 kW

144 m3 144 m3 144 m3 144 m3 43 m3

84 m3 84 m3 84 m3 84 m3 27 m3

56 m3 56 m3 56 m3 56 m3 16 m3

5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s 7,6 g/s
350 °C 350 °C 350 °C 350 °C 150 °C

0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar

180 kg 180 kg 180 kg 200 kg 230 kg
35 kg 35 kg — — —

— — — — —
220 kg 220 kg — — —
220 kg 220 kg — — —

— — 45 kg  135 /  110 kg —

1187 / 576 / 502 mm 1187 / 575 / 502 mm 1381 / 539 / 539 mm 1703 / 539 / 539 mm 1702 / 539 / 539 mm
605 mm 605 mm 605 mm 605 mm 605 mm
462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
1210 mm 1210 mm 1330 mm 1301 mm 1694 mm
1025 mm 1025 mm 1145 mm 1525 mm 1541 mm
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
155 mm 155 mm 275 mm 275 mm 275 mm
268 mm 268 mm 268 mm 268 mm 207 mm

    
    
    

— —

    —

    

    
    
    
    

Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244 Z-43.12-244
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Opmerkingen:
Eventuele kleurafwij-

kingen bij de lak of het 
natuursteen in deze 

brochure hebben een 
druktechnische oorzaak.

Kleurafwijkingen, 
technische wijzigin-
gen en vergissingen 

 voorbehouden.

Cataloguspagina
Optioneel
CAPACITEIT
Nominale warmtecapaciteit (NWL)
Nominale warmtecapaciteit Export
Rendement
Verwarmingscapaciteit min./max.
Verwarmingscapaciteit min./max. Export
Vermogensverdeling lucht / water
Vermogensverdeling lucht / water

Ruimteverwarmingsvermogen
 gunstig ca.
 minder gunstig ca.
 ongunstig ca.

Rookgas-massastroom in relatie tot de NWL
Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp
Minimale transportdruk bij NWL
GEWICHT  (compleet gemonteerd afhankelijk van de uitvoering)

Staal
Opslag steel page
Keramiek
Zandsteen
Speksteen
Opslag ‘on top’ 
AFMETINGEN  
Kachel hoogte / breedte / diepte
Deurhoogte
Deurbreedte
Rookgaspijp – diameter ø
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar achteren
Aansluitstomp toevoerlucht ø
Aansluitstomp toevoerlucht – hoogte midden – aansluiting achter

Aansluitstomp toevoerlucht – afstand midden bodemaansluiting / afstand tot beneden front

OPTIES
Rookgaspijp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – afvoer naar achter
Asbak
FUNCTIE
Omwenteling optioneel optioneel optioneel optioneel
Opslag
Separate verbrandingslucht
functie deur opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar
TESTEN | GOEDKEURING
DIN EN 13240
2. BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger voorschrift
DIBt RLU
DIBt Licensing-Nr
Art.15a B-VG (Oostenrijk)
VKFTA-NR. (Zwitserland)



a5 a6

18 20 22 24 26 28
— — —

5,9 kW 5,9 kW 7,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 4,0 kW
— — 11,0 kW — — 4,6 kW

80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80% > 80%

4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 5,5 – 10,3 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,0 – 5,2 kW
— — 7,7 – 14,3 kW — — 4,0 - 6,0 kW
— — 38 / 62 % — — —
— — 4,2 / 6,8 kW — — —

144 m3 144 m3 56 / 88 m3 Export 144 m3 144 m3 88 m3

84 m3 84 m3 35 / 53 m3 Export 84 m3 84 m3 53 m3

56 m3 56 m3 22 / 34 m3 Export 56 m3 56 m3 34 m3

5,6 g/s 4,9 / 4,7 g/s 7,8 g/s 5,1 g/s 5,6 g/s 3,8 g/s
320 °C 258 / 228 °C 238 °C 318 °C 300 °C 252 °C

0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar

225 kg 400 / 355 kg 340 kg 200 kg 200 kg   56 kg
40 kg 53 kg 53 kg 80 / 110 / 140* 80 / 110 / 140* —

— — — — — —
275 - 305 kg 450 - 490 / 405 - 445 kg 340 - 430 250 - 300 250 - 300 —
275 - 305 kg 450 - 490 / 405 - 445 kg 340 - 430 250 - 300 250 - 300 —

 110 /  95 kg 45 / 0 kg — 20 / 30 / 35* 20 / 30 / 35* —

1390 / 556 / 498 mm 1481 / 583 / 468 mm 1481 / 583 / 468 mm 1190 / 583 / 468 mm 1190 / 583 / 468 mm   524 /   400 / 350 mm
550 mm 746 mm 746 mm 706 mm 706 mm 456 mm
314 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 348 mm
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
1273 mm 1466 mm 1466 mm 1169 mm 1169 mm   548 mm
1122 mm 1308 mm 1308 mm 980 mm — —
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm —
153 mm 205 mm — —
226 mm 350 mm 350 mm 234 mm 234 mm —

     
     —

   — — —

— — — — — —

     —

     —

     
     
     
— — — — — —
— — — — — —

     
 — —   —
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Technische informatie

Aanzichten

Plattegronden

Cataloguspagina
Optioneel met warmteaccumulator / opzetstuk voor convectielucht RLA / Export RLA / Export
CAPACITEIT
Nominale warmtecapaciteit (NWL)
Nominale warmtecapaciteit Export
Rendement
Verwarmingscapaciteit min./max.
Verwarmingscapaciteit min./max. Export
Vermogensverdeling lucht / water
Vermogensverdeling lucht / water

Ruimteverwarmingsvermogen
 gunstig ca.
 minder gunstig ca.
 ongunstig ca.

Rookgas-massastroom in relatie tot de NWL
Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp
Minimale transportdruk bij NWL
GEWICHT  (compleet gemonteerd afhankelijk van de uitvoering)

Staal
Opslag steel page
Keramiek
Zandsteen
Speksteen
Opslag ‘on top’ 
AFMETINGEN  
Kachel hoogte / breedte / diepte
Deurhoogte
Deurbreedte
Rookgaspijp – diameter ø
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar achteren
Aansluitstomp toevoerlucht ø
Aansluitstomp toevoerlucht – hoogte midden – aansluiting achter van beneden naar achteren te leiden van beneden naar achteren te leiden
Aansluitstomp toevoerlucht – afstand midden bodemaansluiting / afstand tot beneden front

OPTIES
Rookgaspijp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – afvoer naar achter
Asbak
FUNCTIE
Omwenteling
Opslag
Separate verbrandingslucht
functie deur opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar
TESTEN | GOEDKEURING
DIN EN 13240
2. BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger voorschrift
DIBt RLU
DIBt Licensing-Nr
Art.15a B-VG (Oostenrijk)
VKFTA-NR. (Zwitserland)
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a6 H2O a7 a8 LINEAR 
Module XS

18 20 22 24 26 28
— — —

5,9 kW 5,9 kW 7,9 kW 5,9 kW 5,9 kW 4,0 kW
— — 11,0 kW — — 4,6 kW

80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80% > 80%

4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 5,5 – 10,3 kW 4,5 – 7,7 kW 4,5 – 7,7 kW 4,0 – 5,2 kW
— — 7,7 – 14,3 kW — — 4,0 - 6,0 kW
— — 38 / 62 % — — —
— — 4,2 / 6,8 kW — — —

144 m3 144 m3 56 / 88 m3 Export 144 m3 144 m3 88 m3

84 m3 84 m3 35 / 53 m3 Export 84 m3 84 m3 53 m3

56 m3 56 m3 22 / 34 m3 Export 56 m3 56 m3 34 m3

5,6 g/s 4,9 / 4,7 g/s 7,8 g/s 5,1 g/s 5,6 g/s 3,8 g/s
320 °C 258 / 228 °C 238 °C 318 °C 300 °C 252 °C

0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar

225 kg 400 / 355 kg 340 kg 200 kg 200 kg   56 kg
40 kg 53 kg 53 kg 80 / 110 / 140* 80 / 110 / 140* —

— — — — — —
275 - 305 kg 450 - 490 / 405 - 445 kg 340 - 430 250 - 300 250 - 300 —
275 - 305 kg 450 - 490 / 405 - 445 kg 340 - 430 250 - 300 250 - 300 —

 110 /  95 kg 45 / 0 kg — 20 / 30 / 35* 20 / 30 / 35* —

1390 / 556 / 498 mm 1481 / 583 / 468 mm 1481 / 583 / 468 mm 1190 / 583 / 468 mm 1190 / 583 / 468 mm   524 /   400 / 350 mm
550 mm 746 mm 746 mm 706 mm 706 mm 456 mm
314 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 348 mm
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
1273 mm 1466 mm 1466 mm 1169 mm 1169 mm   548 mm
1122 mm 1308 mm 1308 mm 980 mm — —
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm —
153 mm 205 mm — —
226 mm 350 mm 350 mm 234 mm 234 mm —

     
     —

   — — —

— — — — — —

     —

     —

     
     
     
— — — — — —
— — — — — —

     
 — —   —
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Opmerkingen:
Eventuele kleurafwij-
kingen bij de lak of 
het natuursteen in 

deze brochure hebben 
een druktechnische 

oorzaak.

Kleurafwijkingen, 
technische wijzigingen 

en vergissingen 
 voorbehouden.

Cataloguspagina
Optioneel met warmteaccumulator / opzetstuk voor convectielucht RLA / Export RLA / Export
CAPACITEIT
Nominale warmtecapaciteit (NWL)
Nominale warmtecapaciteit Export
Rendement
Verwarmingscapaciteit min./max.
Verwarmingscapaciteit min./max. Export
Vermogensverdeling lucht / water
Vermogensverdeling lucht / water

Ruimteverwarmingsvermogen
 gunstig ca.
 minder gunstig ca.
 ongunstig ca.

Rookgas-massastroom in relatie tot de NWL
Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp
Minimale transportdruk bij NWL
GEWICHT  (compleet gemonteerd afhankelijk van de uitvoering)

Staal
Opslag steel page
Keramiek
Zandsteen
Speksteen
Opslag ‘on top’ 
AFMETINGEN  
Kachel hoogte / breedte / diepte
Deurhoogte
Deurbreedte
Rookgaspijp – diameter ø
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – hoogte aansluitstomp – afvoer naar achteren
Aansluitstomp toevoerlucht ø
Aansluitstomp toevoerlucht – hoogte midden – aansluiting achter van beneden naar achteren te leiden van beneden naar achteren te leiden
Aansluitstomp toevoerlucht – afstand midden bodemaansluiting / afstand tot beneden front

OPTIES
Rookgaspijp – afvoer naar boven
Rookgaspijp – afvoer naar achter
Asbak
FUNCTIE
Omwenteling
Opslag
Separate verbrandingslucht
functie deur opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar opvouwbaar
TESTEN | GOEDKEURING
DIN EN 13240
2. BImSchV
Aachener/Münchener/Regensburger voorschrift
DIBt RLU
DIBt Licensing-Nr
Art.15a B-VG (Oostenrijk)
VKFTA-NR. (Zwitserland)
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Base DBase A Base B Base C

LINEAR Module XS

Base B

Base A

Base C

Base D
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Export

Brandstof Houtblokken Houtblokken

Nominaal verwarmingsvermogen 4,0 kW 4,6 kW

Houthoeveelheid 1,2 kg/h 1,4 kg/h

Vermogensbereik min/max 4,0 - 5,2 kW 4,0 - 6,0 kW

Rendement > 80 % > 80 %

Gemiddeld CO-gehalte < 1250 mg/m3 < 1250 mg/m3

Fijnstofemissies < 40 mg/m3 < 40 mg/m3

Gewicht van 56 kg van 56 kg

Goedkeuringen

1e en 2e niveau van de BImSchV  

EN 13240 / DIN Plus  /   / 

Aken/München/Regensburg-eisen  

AT §15a B-VG standaard (A)  

Schone-lucht eisen vanaf jan. 2011 (voor 
Zwitserland)  

DEFRA  

Rookgas-massastroom 3,8 g/s 3,8 g/s

Rookgastemperatuur gemeten in  
de rookgaspijp 252 °C 252 °C

Minimale transportdruk bij nominale 
warmtecapaciteit 12 Pa 12 Pa

Technische informatie – LINEAR Module XS
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Gebogen ruit – a1, a2, a3, a4, a4 H2O niet draaibaar Gebogen ruit – a1, a2, a3, a4 draaibaar Rechte ruit – a5, a7, a8 niet draaibaar

Wanneer bij het plaatsen van de kachel conform afb. 9 maat B wordt aangehouden en de ter plaatse gemeten maat E kleiner is dan de aangegeven maat, dan hoeft bij de zijwanden 
geen rekening te worden gehouden met het stralingsbereik. Wanneer deze zijwand echter langer is dan maat E, dan moet ter plaatse worden beoordeeld of het om een te beschermen 
bouwelement gaat. Door maat A resp. B te verhogen kan het stralingsbereik eventueel worden verschoven.

LINEAR Module XS

Kachels Afstand tot de zijwand Afstand tot de 
achterwand

Afstand in het stralings-
bereik van de ruit(en)

Afmetingen brandpreventie 
vloerbedekking

Afstand voor bereik 
stralingsbescherming

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

Brandbaar Niet te 
beschermen

Brandbaar Niet te 
beschermen

Brandbaar Niet te 
beschermen

Lengte x 
breedte

Afstand (bij ronde 
vloerbedekking)

ambiente a1 15 10 10 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a2 15 10 10 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a3 15 10 10 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a4 15 10 10 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a4 H2O 10 10 5 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a5 20 10 28 5 80 80 50 x 30 50 66

ambiente a6 15 10 10 5 80 80 50 x 30 50 88

ambiente a6 H2O 8 5 10 10 80 80 50 x 30 50 88

ambiente a7 15 10 15 5 70 70 50 x 30 50 100

ambiente a8 10 10 - 5 65 65 50 x 30 50 100

Kachels Afstand tot de zijwand Afstand tot de 
achterwand

Afstand in het stralings-
bereik van de ruit(en)

Afmetingen brandpreventie 
vloerbedekking

Afstand voor bereik 
stralingsbescherming

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

Brandbaar Niet te 
beschermen

Brandbaar Niet te 
beschermen

Brandbaar Niet te 
beschermen

Lengte x 
breedte

Afstand (bij ronde 
vloerbedekking)

LINEAR Module XS 10 10 10 5 80 80 50 x 30 50 70

Brandpreventie – ambiente houtkachels

Brandpreventie – LINEAR Module XS

Brandbaar
(bijv.
fauteuil)

Brandbaar
(bijv.
fauteuil)

Brandbaar
(bijv.
fauteuil)

Midden 
verbrandings-
kamer

Midden 
verbrandings-
kamer

Midden 
verbrandingskamer

Houtkachels

Wijzigingen voorbehouden.
De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke 
toestemming van DRU Verwarming B.V.
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DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1 Unit A-6
2630 Aartselaar, België
Tel: +32 (0)3 450 7000
Fax: +32 (0)3 450 7009
E-mail: info@drufire.be
www.drufire.be

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 (0) 5422 9441-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 
info@spartherm.com · www.spartherm.com
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DRU Inspiration Centre
Nederland: Ratio 8 | 6921 RW Duiven

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021| 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven, Nederland
T. +31 (0)26 319 5 319 
F. +31 (0)26 319 5 348
www.dru.nl

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar, België
T. +32 (0)3 450 7000
F. +32 (0)3 450 7009
www.drufire.be


