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TRYSKA ROZSTŘIKOVACÍ 

* trysku je možno u podpor prodloužit nástavci (zde třiemi) 
* jednotlivé komponenty trysky BETVAR: zleva nástavec, rám s rozstřikovací miskou, tryska, matice, těsnění 
* výtokový průřez trysky je možno nastavit od 22 do 30 mm v závislosti na výsledcích hydrostatického výpočtu

Výrobek      TRYSKA NÁRAZOVÁ ROZSTŘIKOVACÍ 

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

Materiál     PP, modif. PP, modif. PPO

Typ     tryska Betvar

Provozní teplota    -20 až +75 °C

Hořlavost    snížená hořlavost dle UL 94 HB

Zdravotní nezávadnost   v teplotním rozsahu použití -20 - +100 °C se neuvolňují

     škodlivé látky, vodní výluh neobsahuje škodlivé látky

Způsob likvidace      recyklace, uložení na skládku, vysokoteplotní 

     dvoustupňové spalování

Rozměry     základní délka 190mm, s nástavcem 290mm 

Komponenty     tryska rozstřikovače, matice (dle průměru rozvodného potrubí) +  

     těsnění, rám, miska, nástavec
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TRYSKA NÁRAZOVÁ ROZSTŘIKOVACÍ 

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


