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Software KESA ALADIN

Dimensionaţi coșurile de fum?
Trebuie să calculaţi coșul de fum?

Și aveţi nevoie de un software foarte reușit pentru a face acest lucru?

Sau informaţii pentru calcularea coșurilor de fum?

Program de calculator kesaaladin
este un software pentru calculul profesional al coșurilor de fum în conformitate cu EN 13384. Cu kesaaladin 

puteţi calcula un coș de fum casnic cu trei straturi pentru un cazan cu combustibil lichid la fel de ușor ca și 

o cameră de cazane complexă cu cinci cazane cu condensare în cascadă. Software-ul kesaaladin poate 

calcula până la 20 cazane racordate pe un coși comun și până la 9 cazane pe un coș cascada.

Software-ul kesaaladin evoluează în mod permanent odată cu schimbarea standardelor și a normativelor. 

În plus, aparatele noi, sistemele de evacuare a gazelor de ardere sau alte componente pentru sistemele de 

evacuare a fumului sunt introduse în mod permanent pe piaţă, iar datele caracteristice ale acestora sunt 

adăugate în mod constant în program.

Ca parte a întreţinerii software-lui, puteţi descărca oricând informaţii și noua versiune de pe site-ul www.kesa.

de, inclusiv datele caracteristice actuale (aparate, sisteme de evacuare a fumului, regulatori de tiraj, amortizoare 

de zgomot, sisteme de evacuare a fumului etc.) sau puteţi actualiza datele caracteristice și informaţiile din 

software cu ajutorul funcţiei integrate LiveUpdate.

EN 13384 este standardul european pentru calculul coșurilor de fum și descrie procedura de calcul pentru 

coșuri de fum simple sau comune. La calcularea unui coș de fum, se verifi că întotdeauna cel puţin două condiţii 

- o condiţie de presiune și o condiţie de temperatură. Respectarea condiţiei de presiune asigură faptul 

că sistemul de evacuare a fumului este sufi cient de presurizat pentru ca gazele de ardere să poată fi  transportate 

în aer liber. Respectarea condiţiei de temperatură asigură, de asemenea, protecţia pe termen lung a coșului 

de fum împotriva deteriorării prin condens sau a îngheţului la ieșirea din coșul de fum la temperaturi exterioare 

scăzute.

Cine calculează?



Software KESA ALADIN

Preţul licenţei include o taxă de instalare și un contract de închi-
riere a programului pe 24 de luni. Cu 3 luni înainte de expirarea 
perioadei de închiriere, clientul va fi  informat cu privire la încheie-
rea licenţei. În cazul unei prelungiri a perioadei de licenţă, clientul 
va fi  taxat pentru următoarele 12 luni în conformitate cu lista de 
preţuri în vigoare. În caz de lipsă de interes sau de neplată a sumei 
solicitate, licenţa va fi  reziliată la sfârșitul celei de-a 24-a luni. 

Standard
Versiunea standard a programului include instrumente pentru 
calcularea traseului gazelor de ardere de la un aparat sau de la 
mai multe aparate sau șeminee conectate în cascadă sau într-un 
colector comun (număr ≤ 9) sau într-un coș de fum comun (număr 
≤ 10).

Profesional
Versiunea Profesională a programului include instrumente pentru 
calcularea traseului gazelor de ardere de la un singur aparat, sau 
de la mai multe aparate sau șeminee conectate în cascadă sau într
-un colector comun (număr de ≤ 9) sau într-un coș de fum comun 
(număr ≤ 20).

Aer de combustie
- posibilitatea de cumpărare
- evaluarea și detectarea aerului de ardere în sălile de cazane 

și în locuri instalarea echipamentului
- optimizarea prizelor și puţurilor din sălile și camerele cazanelor 

instalarea echipamentelor
- evaluarea designului ferestrelor (deschidere - închidere/securi-

tate).
- evaluarea datelor caracteristice pentru aparatele cu admi-

sie de aerul de combustie din instalaţia de cameră, cum ar fi , 
de exemplu hote de aspiraţie, uscătoare etc.

VERSIUNE MODULE ADIŢIONALE

Licenţă pentru 1 utilizator / PC Cod produs Denumire Preţ (€)

Versiune cu licenţă pe 24 luni*

TTKA03 Standard 654

TTKA04 Profesional 774

TTKA09 Aer de ardere 48

TTKA14 Altă limbă** 36

Extinderea licenţei cu 12 luni

TTKASM Standard 288

TTKAPM Profesional 348

TTKACM Aer de ardere 24

TTKALM Altă limbă** 18

* Preţul include 1 limbă la alegere.

** cehă, engleză, germană, germană (Austria), germană (Elveţia), poloneză, maghiară, rusă, franceză, spaniolă, italiană, slovenă, croată, română, turcă, 

 daneză, greacă.
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almeva în România & R. Moldova

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501

CZ-664 43 Želešice

Czech Republic 

Tel. RO: +40 312 296 088

Tel. MD: +373 692 355 25

E-mail: igor.ursu@almeva.md

Găsește-ţi reprezentantul de vânzări


