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Desky slouží jako výplň chladících věží s cílem zvětšit vnitřní povrch a tím zvýšit účinnost 
chlazení. Výplň lze také využít pro biofiltraci znečištěného vzduchu, odsíření bioplynu, 
čištění odpadních vod, aj. 
Jedná se o plastový výlisek s vytvarovanými kanály určenými pro průtok chlazeného 
média (vody), toto médium pak dále ochlazuje průmyslová nebo elektrárenská zařízení.

Desky se tvarují mechanickým způsobem z neměkčeného PVC černé až tmavě šedé barvy, v tloušťkách 0,35 – 0,45 mm.
DCHV se vyrábějí v různých tvarových typech a rozměrech.

Způsoby spojování desek:
• lepením                • mechanicky (pomocí spojovacích elementů)                • svařováním

DCHV 20 A

DCHV 20 B

DCHV 20 C

DCHV 25 A

Označení jednotlivých druhů DCHV vychází ze:
 a) zkráceného názvu desky chladicí výplně
 b) jmenovitých rozměrů v mm
 c) tvarového typu označeného velkým písmenem
 d) provedení charakterizovaného výchozí tloušťkou materiálu v mm uvedené za lomítkem

Příklad označení:

Výhody chladící výplně (s vertikálním průtokem pro přestup hmoty a energie):
• nízká tlaková ztráta                • snadná instalace                • dlouhá životnost                • vysoká účinnost

Základní technické údaje

Desky jsou odolné vodě, alkoholům, parafinickým uhlovodíkům, anorganickým kyselinám (např. HCI, HF, H2SO4) a zásadám
(např. NaOH, KOH), pokud nemají oxidační účinek. V organických kyselinách bobtnají.

délka 1000 mm šířka 500 mm výška tvaru 20 mm tvarový typ tloušťka výchozího materiálu 0,35 mm

DCHV 1000 x 500 x 20 C / 0,35

DCHV 20 A DCHV 20 B DCHV 20 C DCHV 25 A

Materiál PVC PVC PVC PVC

Tloušťka fólie 0,35 – 0,45 mm 0,35 – 0,45 mm 0,35 – 0,45 mm 0,35 – 0,45 mm

Teplotní stabilita -40 °C až +60 °C -40 °C až +60 °C -40 °C až +60 °C -40 °C až +60 °C

Výška vlny 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm

Délka bloku 1000 – 2400 mm 1000 – 2400 mm 1000 – 2400 mm 1000 – 2000 mm

Šířka bloku 500 mm (250 mm) 500 mm (250 mm) 500 mm (250 mm) 500 mm (250 mm)

Způsob spojení fólií lepení lepení lepení nebo mechanicky lepení

Balení 1000 ks 1000 ks 1500 ks 1000 ks

Teplosměnná plocha 146 m2/m3 152 m2/m3 130 m2/m3


