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Vymysleli jsme 

Program HESCOgas® je nový nástroj pro návrh 
a optimalizaci technologií plynových kotelen. Vyvinuli 
jsme ho a dále vyvíjíme ve spolupráci s předními odborníky 
na technologie plynových kotelen a předními výrobci 
plynových kotlů a komínových systémů.

Pro koho 

HESCOgas® je určen pro projektanty a provozovatele 
kotelen jako optimalizační nástroj.
Jeho nasazení znamená vyšší efektivitu při procesu tvorby 
technické a cenové nabídky. Z toho vyplývá jednoznačný 
přínos pro zákazníky, kterým navrhneme optimální řešení. 
Správně navržená technologie kotelny hlavně v provedení 
s kondenzačními kotly znamená výrazné provozní úspory.

Hlavní výhody 

  Optimalizace využití průtoků a teplot energonositele  
pro ekonomický provoz zařízení. 

  Návrh a výběr jednotlivých prvků kotelny  
pro zachování optimálních tlakových poměrů  
a vysokých nároků na kvalitu a životnost.

  Využití rozsáhlé databáze komponentů předních 
světových značek pro návrh zařízení dle jednotlivých 
preferencí zákazníka

Zadávání parametrů zařízení

HESCOgas® nabízí několik variant základního 
provedené plynové kotelny. V rámci vybrané varianty je 
možno dále specifikovat:

  Počet a druhy okruhů jednotlivých větví UT

  Typ zapojení teplé vody (s akumulací,  
bez akumulace atd.)

  systém udržování sekundárního tlaku (expanzní 
nádoba, systém dopouštění/odpouštění, bezexpanzní 
doplňovací automat).

  Systém přívodu větracího a spalovacího vzduchu 
a systém odvodu spalin

V rámci detailního návrhu jednotlivé části  
je pak programem navrhována

  hodnota průtoku příslušnou částí

  optimální dimenze

  volba zálohování čerpadel

  kombinace akumulačního zásobníku  
a průtokového výkonu výměníku teplé vody

  velikost expanzní nádoby

  průběh tlaku v části topného okruhu v závislosti 
na teplotě okruhu



Výstupy výpočtového režimu 

Kompletní technologické schéma kotelny s vyznačením   
základních komponent nezbytných pro správnou  

funkci (černá barva), volitelné komponenty vylepšující  
funkčnost předávací stanice a poskytující budoucímu  

uživateli vyšší uživatelský komfort (zelená barva).

 

Kompletní soupis použitého materiálu s množstvím   
informací ohledně navržené dimenze, jmenovitého  
tlaku, tlakových rozdílů, typu připojení, pracovního  

rozsahu, v případě elektrických prvků informace  
o napájení, spotřebě atd.

Program indikuje investiční náročnost navržené   
technologie (cena je kalkulovaná  

bez stavebních činností)

 

Výpočet roční spotřeby elektrické energie  

Výpočet roční spotřeby tepla  
a energetických ztrát kotelny
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