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Software KESA ALADIN

Dimenzujete komíny?
Musíte vypočítat komín?

A potřebujete k tomu nějaký opravdu dobrý software?

Nebo informace k výpočtu komínů? 

Počítačový program kesaaladin
je software pro profesionální výpočet komínu podle EN 13384. S kesaaladin vypočítáte třívrstvý domovní

komín pro olejový kotel stejně tak jednoduše, jako komplexní kotelnu s pěti kondenzačními kotli v kaskádovém

zapojení. Program kesaaladin umí počítat až s 20 zaústěními do jednoho komínu a až s 9 spotřebiči na 

jednom společném kouřovodu.

Program kesaaladin se trvale rozvíjí se změnou norem a předpisů. Kromě toho přicházejí na trh stále nové

spotřebiče, odtahové systémy spalin nebo jiné stavební díly pro systémy odkouření, jejichž charakteristická data

jsou do programu stále doplňována.

V rámci údržby softwaru si můžete vždy stáhnout z internetových stránek www.kesa.de informace a novou verzi 

včetně aktuálních charakteristických dat (spotřebiče, systémy odkouření, omezovače tahu, tlumiče hluku spalin, 

odsávače kouře atd.) nebo charakteristická data a informace v programu aktualizovat pomocí zabudované 

funkce LiveUpdate.

EN 13384 je evropská norma pro výpočet komínu a popisuje početní postup pro samostatné nebo společné 

komíny. Při výpočtu komínu se vždy prověřují minimálně dvě podmínky - podmínka tlaková a podmínka 

teplotní. Dodržení tlakové podmínky zajišťuje dostatek tlaku v systému odkouření a spaliny tak mohou být 

dopraveny do volného ovzduší. Dodržení teplotní podmínky navíc zajišťuje, že je komín dlouhodobě chráněn 

před poškozením kondenzací nebo před namrznutím vyústění komínu při nízkých venkovních teplotách.Kdo to má počítat?



Software KESA ALADIN

Součástí ceny licence je zřizovací poplatek a pronájem programu 
na 24 měsíců.  Ve 3.měsíci před uplynutím doby pronájmu bude 
zákazník informován o konci platnosti licence. V případě prodlou-
žení doby licence bude zákazníkovi naúčtováno následujících 
12 měsíců dle aktuálního ceníku. V případě nezájmu nebo 
nezaplacení požadované částky bude licence ke konci 24. měsíce 
ukončena. 

Standard
Verze programu Standard obsahuje nástroje na výpočet spalino-
vé cesty od jednoho spotřebiče, nebo více spotřebičů anebo krbů 
zapojených v kaskádě nebo ve společném sběrači (počet ≤ 9) 
nebo ve společném komíně (počet ≤ 10).

Professional
Verze programu Professional obsahuje nástroje na výpočet spa-
linové cesty od jednoho spotřebiče, nebo více spotřebičů anebo 
krbů zapojených v kaskádě nebo ve společném sběrači (počet 
≤ 9) nebo v společném komíně (počet ≤ 20).

Spalovací vzduch
- možnost dokoupení
- posouzení a detekce spalovacího vzduchu v kotelnách a v míst-

nostech instalace zařízení
- optimalizace vyústění a šachet v kotelnách a místnostech 

instalace zařízení
- posouzení návrhu oken (otvíravost – zavřené/bezpečnostní 

uzávěr).
- posouzení charakteristických údajů pro spotřebiče s nasává-

ním vzduchu na spalovaní z místnosti instalace, jako jsou např. 
digestoř, sušičky atd.

VERZE DOPLŇKOVÉ MODULY

Licence pro 1 uživatele / PC Obj. kód Název

Verze licence na 24 měsíců*

TTKA03 Standard

TTKA04 Professional 

TTKA09 Spalovací vzduch

TTKA14 Další jazyk**

Prodloužení licence o 12 měsíců

TTKASM Standard 

TTKAPM Professional

TTKACM Spalovací vzduch

TTKALM Další jazyk

* V ceně je 1 jazyková mutace dle Vašeho výběru.

** Čeština, angličtina, němčina, němčina (Rakousko), němčina (Švýcarsko), polština, maďarština, ruština, francouzština, španělština, italština, slovinština, 

 chorvatština, rumunština, turečtina, dánština, řečtina.



www.almeva.cz   |   www.almeva.skSoftware KESA ALADIN

E
d

ic
e

 4
/2

0
2

2
   

|   
 T

is
ko

v
é

 c
h

y
b

y 
v

y
h

ra
ze

n
y 

  |
   

T
T

P
R

T
C

Z
K

C
4

-R
B

Najděte svého obchodního zástupce Nájdite svojho obchodného zástupcu

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501

664 43 Želešice

Česká republika 

Tel.: +420 513 033 101

E-mail: cz@almeva.eu

ALMEVA SLOVAKIA s.r.o.

Bratislavská 119

911 05 Trenčín

Slovensko

Tel: +421 32 202 8946

E-mail: sk@almeva.eu


