
Uživatelská příručka na 
software Protech KORADO

KORADO, a.s. – Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová

infolinka: 800 111 506, e-mail: info@korado.cz, www.korado.cz



SW Protech KORADO 

Program Protech KORADO slouží k návrhu otopných těles a konvektorů KORADO 
a k tvorbě cenových nabídek. 

1. SPRÁVA PROGRAMU V POČÍTAČI

1.1. Stažení aktuální verze SW

Program je ZDARMA ke stažení na odkazu: 

Aktuální verze SW byla: PROTECH-KORADO_190618.exe (Rozpočtování těles – KORADO 
5.0.9) Aktuální databáze produktů: telesa_2019_06.P70 a konvektory_2019_06.P70 

1.2. HW a SW požadavky 
Windows XP, Windows Vista + Service Pack 2, Windows 7 a vyšší 

1.3. Návod na instalaci SW 

1. Stáhněte si aktuální verzi programu
2. Umístění souboru si buď vyberete nebo se Vám automaticky uloží do složky  „Stažené soubory“

(záleží na individuálním nastavení vašeho PC)
3. Stažený soubor je s příponou .exe – dvojklikem přímo spustíte INSTALACI

V průběhu instalace Vám bude nabídnuta informace, na jaké místo v počítači se aplikace
nainstaluje

4. Po dokončení instalace se Vám automaticky vytvoří zástupce na ploše



2. PRÁCE V PROGRAMU PROTECH KORADO

2.1. K čemu SW Protech KORADO slouží a jak se v něm orientovat

• Program je bezplatně k dispozici především projekčním, obchodním, montážním nebo
dodavatelským firmám a všem ostatním zájemcům, kterým tak firma KORADO, a.s. poskytuje
nástroj pro návrh a cenovou nabídku následujících výrobků:

o otopných deskových těles RADIK
o otopných trubkových těles KORALUX
o otopných designových těles KORATHERM
o podlahových konvektorů KORAFLEX
o lavicových konvektorů KORALINE
o nástěnných konvektorů KORAWALL
o speciálních fasádních konvektorů KORASPACE
o tepelných konvektorových výměníků KORABASE.

• Práce v programu je rozdělena do několika oken.

• Pro vytvoření cenové nabídky  (CN) slouží následující okna:

- Zakázka: slouží k jednoznačné identifikaci každého projektu 

- Radiátory: obsahuje tabulky pro tvorbu seznamu konkrétních otopných těles  
(RADIK, KORALUX, KORATHERM) a KONVEKTORŮ k ocenění 

- Sumarizace: obsahuj tabulky z okna „Radiátory“, tabulku příslušenství a následně 
tabulku sumarizace všech výrobků v položkách dle skupiny  

• Pro návrh (N) otopných těles nebo konvektorů a k následnému vytvoření cenové nabídky slouží
následující okna:

- Zakázka:

- Radiátory:

- Sumarizace:

- Provozní skupiny: 

- Místnosti:

- Návrh těles: 

slouží k jednoznačné identifikaci každého projektu 

obsahuje tabulky do kterých lze načíst seznam navržených těles  
(RADIK, KORALUX, KORATHERM) a KONVEKTORŮ k ocenění 

obsahuj tabulky z okna „Radiátory“, tabulku příslušenství a 
následně tabulku sumarizace všech výrobků v položkách dle 
skupiny  

slouží k definici teplotních spádů a opravných součinitelů

slouží k tvorbě seznamu místností v objektu a k definici parametrů 
jednotlivých místností 

slouží k výběru otopných těles nebo konvektorů na základě  
potřebného výkonu, rozměrových požadavků a dalších parametrů 
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2.2. Návrh otopných těles / konvektorů 

• (N) Pro návrh otopných těles je nejprve nutné definovat provozní skupiny. Je nutné zadat
u jednotlivých skupin teplotní spád t1 / t2 / ti  a opravné součinitele (na připojení tělesa, na
umístění tělesa ve vytápěném prostoru, na zákryt tělesa).

• (N) V okně místnosti je potřeba definovat především potřebný tepelný výkon (vycházející
z projektantem vypočtených tepelných ztrát místnosti) a požadovaný počet těles. Jednotlivé
místnosti je vždy třeba přiřadit do některé z již definovaných provozních skupin.
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• (N) Samotný návrh těles se provádí na základě definovaných provozních skupin a místností.
V katalogu lze vybrat vhodné otopné těleso z kompletního sortimentu KORADO, a.s na základě
definice výběrových parametrů, dle kterých program nabídne vyhovující otopná tělesa nebo
konvektory odpovídající zvoleným parametrům.

- Značka: KORADO tělesa nebo KORADO konvektory
- Model: výběr konkrétního modelu z vybrané skupiny výrobků
- Typ, Omezení, Výška, Hloubka, Délka: prostorová omezení
- Nastavení pro filtraci nabídky vhodných těles

• V případě potřeby lze provést „pomocný výpočet“ – přepočet tepelného výkonu na jiné provozní
podmínky.
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2.3. Cenová nabídka 

- Cenovou nabídku lze tvořit z kompletního sortimentu KORADO, a.s.
- Ceny jsou uvedeny bez DPH.

• (CN) Tvorba samostatné cenové nabídky, nezávislé na návrhu těles, se provádí postupným
vkládáním otopných těles nebo konvektorů (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Nový).

Vyberte druh otopného tělesa. 

Vyberte druh konvektoru. 

• (N) Tvorby cenové nabídky na základě dříve navržených otopných těles nebo konvektorů se
provede načtením z okna „Návrh těles“.
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• Pokud zvolíte otopné těleso nebo konvektor v jiném barevném odstínu než v základním, bude
automaticky načtena navýšená cena.

• Jinou výši příplatku lze vložit manuálně.

• Okno sumarizace slouží k přehlednému zobrazení cenové nabídky dle druhu otopného tělesa
nebo konvektoru.
Nachází se zde též tabulka pro ruční dopsání příslušenství a tabulka pro cenovou nabídku
samostatných mřížek podlahových konvektorů.
Lze zde nastavit výši provize a rabatu, k výpočtu konečné nabídkové ceny.
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2.4. Tipy 

V každém okně lze zobrazit další parametry přidáním sloupce. Sloupec přidáte z nabídky po kliknutí 
pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců a výběru možnosti „Výběr sloupců“. 

Následně vyberete vámi požadovaný parametr, pravým tlačítkem myši uchopíte a přenesete do 
záhlaví sloupců. 
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2.5. Uložení, editace 

• Vytvořený projekt lze uložit do datového souboru a následně jej později upravovat. V případě
instalace nové databáze se ve stávajících / rozpracovaných projektech ceny NEAKTUALIZUJÍ!

2.1. Tisk 

• Při tisku je možné si vybrat jednotlivé druhy otopných těles nebo vše.
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3. AKTUALIZACE DATABÁZE

1. Stáhněte si aktuální databázi /databáze KORADO (xxx.P70)

2. Zkopírujte si databázi do složky PROTECH-KORADO > KORADO

3. Umístíte-li soubor správně – automaticky se Vám při novém spuštění SW načte

4. Ověření aktualizované databáze v programu
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