
 - Unikalna obudowa z powiększoną 
izolacyjną cieplną warstwą
 - Możliwość ustawienia fotoelektryc-
znego modułu na panelu kolektora 
za pomocą utrwalacza
 - Wzmocniona rama z możliwością 
regulacji kąta predyspozycji kolek-
tora
 - Rozkład gilz czujników z obu stron
 - Dwururowy system z wyjściami ¾” 
i szeroką burtą, co pozwala ustalać 
ten, co podaje i odwrotny zarysy ze 
jednej strony kolektora

model SWK Twin Power
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Rozkład gilz czujników z obu 
stron.
Ten rozkład gilz ułatwia 
montaż i zwiększa 

praktyczność kolektora

Wzmocniona rama z 
możliwością regulacji kąta 

predyspozycji kolektora.
Uniwersalna rama teleskop-

owa z możliwością regulacji 
kąta predyspozycji do horyzontu, 

a wzmocniona konstrukcja zwiększa 
bezpieczeństwo oraz żywotność konstruk-
cji.

Dwóch rurowy system z wyjściami ¾’ 
i szeroką burtą, co pozwala ustalać 

podający  i odwrotny kontur ze jednej 
strony kolektora. 

Taki system istotnie oszczędza koszty na torowaniu, 
umocnieniu, izolację i obronę odwrotnego rurociągu 
w porównaniu do jedno rurowymi systemami, w 
których co podaje i odwrotny rurociągi podłączają 
się z różnych stron kolektora. Wyjścia wymienników 
ciepła z zewnętrznym snycerstwem ¾’ podwyższają 
miarę unifikacji i upraszczają montaż. Szeroka burta 
pozwala zwiększyć plac styczności torowania, co 
polepsza hermetyczność łączenia i nie nanosi obrażeń 
samemu torowaniu.

Unikalna obudowa ze zwiększoną 
warstwą cieplną.
Unikalne wzornictwo i konstrukcja 
korpusu pozwala zwiększyć warstwę 
izolacji cieplnej, tym samym zmniejszy-

wszy cieplne straty.

Możliwość ustawienia fotoelektrycznego modułu na korpusie 
kolektora za pomocą utrwalacza, 

co ułatwia i przyśpiesza proces montażu.
Ustawienie fotoelektrycznego modułu pozwala zapewnić pełną 

autonomię heliosystemu. Energia elektryczna, wytwarzana fotoelek-
trycznym modułem, skierowuje się na żywienie nastawnika i cyrkulacyjnej 

pompy heliosystem, czy inny konsument elektrycznej energii. 
Rozmieszczenie fotoelektrycznego modułu na korpusie kolektora pozwala 
zwiększyć pożyteczny obszar na dachu, a umocniony system przyśpieszyć, również 
jednocześnie z tym, uprościć proces montażu.

Charakterystyka techniczna
Model SWK-Twin power 20-58-1800 SWK-Twin power 30-58-1800

Ilość rur 20 30

Maksymalna moc  W h 1376 2062

Powierzchnia apertury, mm 1,87 2,81

Wysokość, mm 2000 2000

Szerokość mm 1640 2440

Waga, kg 80 120

Nominalna odnoga, l/min. 2,6 – 3,6 3,5 – 5,4

Polecany fotoelektryczny moduł SRP-035P 35 W SRP-045P 45 W

Przy stworzeniu kolektora SWK-TwinPower były wykorzystane unikalne opatentowane opracowania kompanii Atmosfera®, 
podwyższają wydajność i spożywcze jakości tego kolektora. Efektywny dla stosowania w całorocznym reżimie na całym 
terytorium Europy Środkowej. Ma podwójny kanał “podawanie - obróbka“ i system umocnień dla fotoelektrycznych modułów. 
Izolacja cieplna wymiennika ciepła jest 65-75 mm.


