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CHLADICÍ VÝPLŇ DCHV 20 

* tvar folie zajišťuje optimalizaci chladicího účinku výplně
* folie se dodávají v délkách od 1000 do 2400 mm
* jednotlivé desky jsou spojovány lepením do bloků - v místech spojovacích ploch, tzv. nopcích, kanálky jsou svislé 
  (aktuálně vyráběné a dodávané komponenty nemusí barevně odpovídat vyobrazeným vzorkům)

Výrobek      CHLADICÍ VÝPLŇ DCHV 20 

Dodavatel     BETVAR a.s., Nákupní 995, 252 42 Jesenice

Materiál     PVC

Max. teplotní zatížení    60 °C

Měrná hmotnost výplně    25 (32) kg/m3

Teplosměnná plocha    cca 146 m2/m3

Spojování     lepením

Tloušťka folie     0,35 nebo 0,45 mm

Délka fólie     ã 200 mm 1000 - 2400 mm

Šířka fólie     500 mm

Výška        fólie 20 mm

Doporučená vzdálenost podpěr  800 mm
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Uvedený výrobek byl společností BETVAR a. s. s úspěchem použit při realizaci projektů modernizace  
a intenzifikace chladicích věží v elektrárnách s bloky 100 až 500 MW – mimo jiné chladicích věží  
s přirozeným tahem výšky 125 m v Jaderné elektrárně Dukovany, chladicí věží s přirozeným tahem
výšky 120 m v elektrárně Mělník, chladicí věží s přirozeným tahem výšky 120 m a 100 metrů 
v elektrárně Prunéřov nebo chladicí věži s přirozeným tahem výšky 100 m v elektrárně Počerady.  

Současně s modernizacemi technologie chladicích věží byly provedeny opravy betonových konstrukcí 
tahových komínů a vestaveb.

Modernizace chladicích věží a zvýšení účinnosti přitom přináší provozovatelům tohoto typu chlazení 
průmyslových vod významné snížení provozních nákladů, zejména vlivem snížení nákladů na údržbu, 
průměrné hodnoty měrné spotřeby tepla v celoročním provozu a zvýšení efektivity výroby.

Prezentované komponenty jsou z velké části výsledkem vlastního vývoje a výzkumu společnosti 
BETVAR, jsou vyráběny na vlastních formách a jsou chráněné užitnými vzory registrovanými 
Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Parametry těchto komponentů  jsou srovnatelné s parametry 
komponentů světově uznávaných firem.

Společnost BETVAR vznikla v roce 1990 a jako akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3258
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