
Maattabel wisselaars 

hieronder ziet u de maten van de wisselaars, genoemde maat is bij 6 meter lengte, bij 

langere wisselaars kunt u het uitrekenen, aan en afvoer zit boven en onder en steekt circa 10 

cm uit buiten deze maat en is af te korten. 

Langer is mogelijk, dit kunt u tijdens het bestellen invoeren als opmerking, wanneer u een 

wisselaar kwijt kunt met ruimte er tussen heeft u meer rendement, bij bepaalde (grotere) 

maten is het zinvol de wisselaar dan vast te zetten in uw kachel, door het gewicht van het 

water in de wisselaar zal de ruimte anders minder worden 

Gebruikte buizen zijn gemaakt van rvs 316 heatpipe, bestand tegen chloor en zout, getest op 

een druk van 80 bar. 22 mm tot 12 meter uit 1 stuk zonder koppelingen* 

• Indien voorradig bij 22 mm,   

maat wisselaar 15 
mm 

Diameter 
(radius) 

Hoogte 
strak 
op elkaar 

Hoogte met 
1.5 cm 
ruimte 

Standaard minimale lengte 
aan/afvoer 
(kan op verzoek aangepast 
worden) 

wisselaar 14 cm 
15mm 

14 cm 20 cm 40 cm 20 cm 

wisselaar 31 cm 
15mm 

31 cm 12 cm 24 cm 10 cm 

wisselaar 41 cm 
15mm 

41 cm 10 cm 20 cm 10 cm 

Wisselaar 48 cm 
15mm 

48 cm   8 cm 16 cm 10 cm 

     

 

Wisselaars 22 mm 

maat wisselaar 22 mm Diameter 
(radius) 

Hoogte 
strak 
op elkaar 

Hoogte 
met 
1.5 cm 
ruimte 

Standaard minimale lengte 
aan/afvoer 
(kan op verzoek aangepast 
worden) 

wisselaar 31 cm 22mm 31 cm  18 cm  30 cm 10 cm 

wisselaar 41 cm 22mm 41 cm  13 cm  26 cm 10 cm 

wisselaar 48 cm 22mm 
voor oliedrum 

48 cm  10 cm  20 cm 10 cm 

Wisselaar 58 cm 22mm 58 cm    8 cm  20 cm 10 cm 

     

     

 

Op onze site vindt u ook veel koppelingen en slangen, voor de langere wisselaars en gebruik van 

zwaardere pompen is het aan te raden de zware uitvoering (blauwe) slangen mee te bestellen. 



Behalve heet water moet de slang ook bestand zijn tegen hogere druk doordat het door de wisselaar 

geperst moet worden. 

De blauwe slangen zijn bestand tegen 70 graden water, naar mate het water heter wordt is neemt de 

sterkte af, is uw water heter dan 50 graden raden wij u aan meer water door te pompen 


