
Historiek en overzicht van de branders, accessoires en regelapparaten van de 
mazoutkachels RYDES STYLE.
 
RYDES STYLE N°5 met één brander.
 
Er werd gestart met een enkelwandige brander van “Haas und Sohn” met  gietijzeren ringen ∅272 mm. Deze brander is van het 
type “gele verbranding” en ze is niet meer verkrijgbaar. De ringen (vroeger werden 3 ringen gebruikt: één volle ring onderaan, één 
ring met gaten in het midden en een hoed bovenaan) worden nu vervangen door twee gietijzeren ringen ∅272 mm, één onderaan en 
één in het midden van de brander. 
De vergasser is van het type:”universele vergasser Rydes Style” : een raketvorm van 194 hoog, grootste ∅: 94 mm. 
De debietregelaar is van het merk AP type VR(met onderaansluiting) 28-5 cm3/u. Deze wordt vervangen door een AP type VR 24-8 
cm3/u
 
In de jaren 70 werden een paar kleine series gebouwd, uitgerust met branders van Awena. De brander Awena N°8 met gietijzeren 
branderringen ∅ 19,7 cm en de brander Awena N°10 met gietijzeren branderringen ∅ 24,5 cm zijn niet meer verkrijgbaar. 
 
In 1991 is Rydes Style overgestapt naar blauwbranders met een dubbele wand van het merk “Socomef”, marktleider in branders voor 
mazoutkachels.
Eerste reeksen branders van “Socomef” voor de RS5-10”:
Brander N° SDE010, hoog type, voorzien van 3 pinnen waar de ring op ligt. (nog  te vervangen zolang de voorraad strekt ) 
Branderring: ∅218 mm  X ∅ 120 mm,  product van Rydes Style, gevormperst.
Vergasser: raketvorm  194 mm hoog, met L-stukjes aan gelast, grootste ∅: 204 mm, diameter raket: 120 mm
Ring voor op deze vergasser: ∅  170 mm X ∅  119 mm, platte uitvoering.
De debietregelaar is van het merk AP type VRS (met zijuitgang)  24-8 cm3/u
 
Nieuwste reeks branders van Socomef voor de RS5-10” vanaf 01.08.01:
Brander N° D/93010, laag type, voorzien van een boord waar de ring op ligt. Buitenmantel ook in RVS-430! 
Branderring: ∅ 205 mm  X ∅ 115 mm ,gevormperst
Vergasser: twee cilinders in elkaar, 180 mm hoog, grootste ∅: 100 mm
De debietregelaar blijft AP in 2011 tot einde voorraad, maar zal in de toekomst vervangen worden door het merk “TOBY”
 
Eerste reeksen branders van Socomef voor de RS5-8”:
Brander N° 92008, hoog type, voorzien van 3 pinnen waar de ring op ligt. (nog  te vervangen zolang de voorraad strekt ) 
Branderring: ∅ 166 mm  X ∅ 109 mm  platte uitvoering.
Vergasser: raket vorm  194  hoog,  grootste ∅:  120 mm
De debietregelaar is van het merk AP type VRS (met zijuitgang)  18-5 cm3/u
 
Nieuwste reeks branders van Socomef voor de RS5-8” vanaf 01.08.01:
Brander N° D/92008, laag type, met een boord waar de ring op ligt. Buitenmantel ook in RVS-430! 
Branderring: ∅176 mm  X ∅ 125 mm  gevormperst.
Vergasser: raket vorm  194 mm hoog,  grootste ∅: 120 mm
De debietregelaar blijft AP in 2011 tot einde voorraad, maar zal in de toekomst vervangen worden door het merk “TOBY”
 
RYDES STYLE N°15 met twee brander.
 
Er werd gestart met een enkelwandige brander van Haas und Sohn met 2 X 2 gietijzeren ringen ∅22 cm. Deze brander is van het 
type “gele verbranding” en ze is niet meer verkrijgbaar. De ringen worden nu vervangen door telkens twee gietijzeren ringen ∅22 cm, 
één onderaan en één in het midden van de brander. 
De vergasser is van het type:”universele vergasser Rydes Style”: een raketvorm van 194 hoog, grootste ∅: 94 mm. 
De debietregelaar was van het merk “Bürkert” ofwel  van het merk “AP”. Later werd deze vervangen door het merk AP type 
VRL(met onderaansluiting met dubbele uitgang) 2 X 17-5 cm3/u.
 
In 1991 is Rydes Style overgestapt naar blauwbranders met een dubbele wand van het merk “Socomef”.  
Brander N° 92008, laag type, voorzien van 3 pinnen waar de ring op ligt. Deze branders werden tot in 2010 gebruikt. De pinnen  waar 
de ring op ligt werden vervangen door een boord en de buitenmantel is ook in RVS-430. Bestel-N° van deze brander: D/92008. 
Branderring: ∅ 176 mm X ∅ 125 mm  gevormperst.
Vergasser: raket vorm  194 mm  hoog,  grootste ∅: 120 mm, eventueel met vlamplaatjes midden in de vergasser. Dezelfde vergasser 
zonder vlamplaatjes dient nu als vervangstuk.
De debietregelaar was van het merk AP type VRL (met onderaansluiting)  2 X 17-5 cm3/u. Vanaf 2011 werd de kachel uit productie 
genomen. Het onderhoud en de vervanging van onderdelen is nog voor onbeperkte tijd mogelijk. 
 


