


Płaski kolektor słoneczny SPK-F4M posiada 
absorber aluminiowy oraz  miedziany wymiennik 
ciepła w formie meandru . Kolektor słoneczny 
jest przeznaczony do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, podgrzewania basenów, 
wspomagania c.o. lub do produkcji energii 
cieplnej na inne potrzeby. Płaski kolektor SPK 
F4M ma również możliwość do montażu w 
pozycji pionowej. Kolektor słoneczny posiada 4 
wyjścia, po 2 na każdą stronę, umożliwając 
pracę instalacji solarnej w systemie drain-back.

Opatentowana obudowa kolektora jest 
wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego. 
W modelu kolektora SPK F4M jest zastosowane 
solarne szkło antyrefleksyjne, które ma dużą 
odporność na rozbicie oraz wysoką 
przepuszczalność promieniowania słonecznego.  
Szkło solarne jest hermetycznie zamocowane w 
obudowie kolektora oraz charakteryzuje się 
wysoką odpornością na szok termiczny, który 
może być spowodowany przez  nagłą zmianę 
temperatury.

Absorber kolektora płaskiego Atmosfera SPK 
F4M jest wykonany z blachy aluminiowej pokrytej 
wysoko selektywną powłoką Bluetec w celu 
zapewnienia wysokiego stopnia absorpcji 
promieniowania, a co za tym idzie, uzyskania 
dużej sprawności procesu przemiany energii.

Straty ciepła są zminimalizowane poprzez 
zastosowanie izolacji dolnej oraz bocznej, 
wykonanej z wełny mineralnej o niskim 
przewodnictwie cieplnym.

Specjalnie zaprojektowane zestawy 
montażowe, wykonane ze stali nierdzewnej, służą 
do bezproblemowego i pewnego mocowania 
kolektorów SPK F4M do konstrukcji dachowej o 
różnych kątach nachylenia połaci.

Płaski kolektor słoneczny 
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Wydajność kolektora słonecznego ATMOSFERA F4M 

Różnica temperatur 0 K 10 K 30 K 50 K 70 K 
Wydajność 1588 W  1513 W  1345 W  1158 W  934 W  

Parametry Wartość
Szerokość 
Wysokość 
Głębokość
Masa 
Powierzchnia 
Sprawność optyczna 
Współczynnik a1 
Współczynnik a2
Moc maksymalna 
Przyłącz
Obudowa 
Pokrywa

1006 mm 
1988 mm 
85 mm
40 kg
2,0 m2 
84.9 %
3,778 W/(m2K)   
0,016 W/(m2K2)   
1588 W
22 mm
Profil aluminiowany
Szkło przyzmatyczne, grubość 4 mm 

Absorber
Rodzaj
Warstwa selektywna
Technologia wykonania 
Współczynnik absorpcji 
Współczynnik emisji 
Szerokość
Wysokość
Powierzchnia absorbera 
Powierzchnia czynna 
Rodzaj wymiennika ciepła 
Zawartość płynu 
Temperatura równowagi 
Wydatek graniczny/nominalny

Płyta aluminiowa,  grubość 0,5 mm  
BlueTec Eta Plus o wysokiej selektywności 
Zgrzewanie ultradźwiękowe 
95%
5 % 
961 mm 
1941 mm 
1,87 m2 
1,87 m2 
meandr 
1,8 L
208 oC 
оd 60-90 / 50-220  L/h 

Izolacja kolektora
Współczynnik przewodzenia
Warstwa izolacji dolnej 
Warstwa izolacji bocznej 
Raport z badań

0,035 W/m К  
40 mm
10 mm 
TÜV Köln, Solar Keymark 011-7S2562 F 

Wkazówka:  
* przy słonecznej insolacji W=1000W/m2 i różnice temperatury absorbera i środowiska 0oC

Specyfikacja techniczna:
Kolektor słoneczny SPK F4M 



Киевская обл. 
info@atmosfera.ua  

+380 93 426-37-10 
+380 67 445-45-98 
+380 50 440-01-74 

Одесская обл. 
odessa@atmosfera.ua 

(048) 700-32-30 
(063) 219-04-75 

Западная Украина (г.Львов) 
lvov@atmosfera.ua 
+380 (63) 681-40-21 
+380 (96) 617-86-60 

Днепропетровская область 
dnepr@atmosfera.ua 

(067) 55-88-500 
(0562) 32-28-16 

Житомирская область 
zt@atmosfera.ua 

(0412) 48-01-11 
(093) 473-95-92 
(098) 511-511-7 

       Strata ciśnienia przy przepływie
przez 1 kolektor meandryczny SPK F4M

SPK F4M

Legenda:
tm - średnia temperatura czynnika

ta - temperatura otoczenia

G - natężenie promieniowania
 słonecznego

Atmosfera  POLSKA  Sp.z.o.o.

ul. Kraszewskiego  36/128

30-110  Kraków

info@atmo-sfera.eu

www.atmo-sfera.eu

+48 12 307-25-43




