


TermoKaust® jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar 
z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej.

Powstanie pieca Termokaust powinno zapocząt-
kować nową jakość ekologicznych rozwiązań, 
powstających według założeń inżynierii pieco-
wej, które są poddawane wszystkim kryteriom 
ekologicznych norm. 

Na pierwszym miejscu stawiamy na jakość i ob-
sługę klienta przez funkcjonalność wszystkich 
zagadnień budowy, montażu i użytkowania, ma-
jąc na uwadze koszty zakupu i eksploatacji. 
Wszystkie rozwiązania projektowe, techniczne 
i konstrukcyjne są autorską pracą do której przy-
wiązaliśmy dużo uwagi. Nasza produkcja prze-
znaczona jest dla wszystkich klientów doceniają-
cych tradycyjny, akumulacyjny sposób ogrzewa-
nia w nowoczesnym wydaniu.

Naszym celem jest produkcja rodzimego urzą-
dzenia w branży techniki grzewczej z zastosowa-
niem wszelkich innowacji w tej dziedzinie.  Kom-
pletacja i transport paletowy docierający w każde 
miejsce, pozwala na planowanie w skali całego 
kraju.

www.termokaust.pl
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2. Tabliczka znamionowa (WZÓR)

Tabliczka znamionowa jest jedynym znakiem identyfikacyjnym produktu i nie wolno jej demontować.
•	 	W	tabliczkę	znamionową	wyposażony	jest	każdy	oryginalny	egzemplarz	pieca	szamotowego,	wyprodukowany	przez	Termokaust	

Białystok.	Tabliczka	wykonana	jest	z	aluminium	grawerowanego	metodą	anodowania.	Przymocowana	jest	trwale	do	blachy	posado-

wienia	stalowego	u	dołu	z	prawej	strony	patrząc	od	strony	drzwiczek	pieca.

Termokaust Białystok
www.termokaust.pl
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Akumulacyjny	piec	szamotowy	TYP:	APSz-12w Numer	ser.	00 / 00 / 00

Uwaga : Proszę przeczytać i stosować się do zaleceń instrukcji obsługi !

Piec podłączyć do indywidualnego przewodu kominowego !

Stosować wyłącznie drewno zalecane w instrukcji obsługi !

Minimalny odstęp od materiałów palnych:
Ścian bocznych i tylnej – 60 cm

Ściany przedniej – 150 cm

Łączne ciepło zakumulowane –
39,25 kWh

Maksymalny zasyp jednorazowy – 11,8 kg Ciąg kominowy – 12 Pa

Czasy do osiągnięcia temp. powierzchni – τmax = 3,75 h τ50% – 12h τ25% – 21h

CO13%O2 – 0,11% Sprawność – 84,7 % Średnia temp. spalin – tsp – 138oC

Masa zasypywanego paliwa 12 kg w 5 zasypach częściowych po 2,2 kg i 1 kg rozpałki

Norma PN-EN 15250 : 2009 Spełnia wymagania DIN PLUS

Piece i wkłady szamotowe
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Część IV | Dane techniczne

1. Zestawienie danych technicznych (Tabela 1)
Paliwo Oznacz. Jm Wartość
Całkowita masa zasypywanego paliwa
Liczba zasypów częściowych
Masa zasypu częściowego
Masa rozpałkowa
Rodzaj paliwa
Sortyment
Obwód
Długość
Średnie zużycie

B
i

Bi
Br
-
-
-
-
B

kg
-

kg
kg

liściaste
szczapy

cm
cm

kg/h

12
5

2,2
1

brzoza, buk, grab
4 szczapy

20-30
25
3.9

Wymiary 
Masa pieca gotowego do pracy bez paliwa
Szer. x głęb. x wys. (z uchwytem bez wylotu spalin)
Wysokość od podłogi do osi wylotu spalin Ø 150 mm

Mc

-
-

kg
cm
cm

960
78x70x186

25.0
Analiza spalin
Średnia temp. spalin na wylocie 
Zawartość CO dla O2 =13% śr.
Strumień masy spalin
Ciąg kominowy za piecem

tśr

CO13

m
F

oC
%

g/s
Pa

138.0
0.11
16.5
12

Bilans 
Energia dostarczona z paliwem 
Sprawność cieplna
Ciepło zakumulowane

Pp

η
Qc

kJ
%
kJ

166840
84.7

141300
Czasy akumulacji
Czas do osiągnięcia przyrostu temperatury powierzchni: 
- maksymalnego Δtmax = 48 oC;  
- 50% maksymalnego Δt50% = 24 oC;  
- 25% maksymalnego Δt25% = 12 oC;

τmax  
τ50%  
τ25%

 
godz
godz
godz

 
3,75
12
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Obraz z kamery  
termowizyjnej.

Akumulacyjny piec szamotowy TermoKaust® APSz12w jest ekologicznym 
urządzeniem grzewczym na paliwo stałe. Jego budowa została oparta  
o wiekową tradycję zduńską w Polsce. Konstrukcja urządzenia polega na 
modułowym złożeniu właściwych elementów w ogniotrwałą bryłę pieca. 
Określają go trzy charakterystyczne cechy w jednym urządzeniu.

Dane techniczne

Wzór tabliczki znamionowej

D A N E  T E C H N I C Z N E



D A N E  T E C H N I C Z N E

Po pierwsze – urządzenie jest piecem, ponieważ w wyniku wewnętrz-
nego spalania paliwa, wytworzona energia cieplna nagrzewa bezpo-
średnio ściany paleniska i przechodzi na zewnątrz. Emisja takiego 
ciepła jest od lat uważana za najzdrowszy, hipoalergiczny i naturalny 
sposób ogrzewania.

Po drugie – urządzenie jest paleniskiem szamotowym. Spalenia pali-
wa dokonuje się bezpośrednio we wnętrzu. Układ modułów komory  
i ich dopasowanie tworzy architekturę wnętrza pieca oraz widoczną 
część ozdobną.

Po trzecie – urządzenie jest masą akumulacyjną, ceramika ogniotrwa-
ła użyta do budowy tego urządzenia to materiał ogniotrwały po-
wszechnie stosowany do akumulacji i buforowania energii cieplnej.  
W tym przypadku to A30t o zwiększonej masie właściwej.

Masa wszystkich elementów wynosi blisko 1000 kg. Zamysł konstruk-
cji był taki aby na każdy kilogram drewna przypadło ok. 100 kg masy 
pieca w cyklu 2,5 h spalania i min.12 h emisji ciepła. Celem budowy 
naszego systemu akumulacyjnego jest efektywność grzewcza, która 
objawia się poprzez odczuwalne ciepło w możliwie najkrótszym czasie 
po rozpaleniu.

Niezaprzeczalną zaletą konstrukcji jest użycie w piecu TermoKaust® 
modułów, bezpośrednio ogrzewanych poprzez ogień i strumień spa-
lin. Każdy kanał i komora pieca stanowiąc przestrzeń pracy jest rów-
nocześnie masą odbierającą ciepło. Takie rozwiązanie spotykamy 
zawsze w piecach kaflowych, ale rzadko w modułowym i systemo-
wym charakterze konstrukcji.

Termokaust jako ekologiczny ogrzewacz pomieszczeń, otrzymał  
w wyniku badań w Instytucie Kotłów Grzewczych w Łodzi, znak CE na 
zgodność z normą polską i europejską PN-EN 15250:2009 oraz 
zgodność z DIN Plus z wynikiem prawie trzykrotnie mniejszej emisji 
tlenku węgla niż dopuszcza norma europejska. Spełnia wymagania 
ustawy o redukcji spalin BImSchV. Posiada patent Urzędu Patentowe-
go RP.

Nagroda
Polski Produkt Roku
„Płomień Roku 2010”



Wymiary pieca – widok z góry Wymiary pieca – widok od frontu Wymiary pieca – widok z boku

Montaż pieca

Symulacja akumulacji ciepła

D A N E  T E C H N I C Z N E



Symulacja akumulacji ciepła
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Możliwe wersje podłączenia do komina

Dodatki do pieca

Przekrój pionowy pieca



Przekrój pionowy pieca



www.termokaust.pl





TermoKaust® – Piece i wkłady szamotowe
Hryniewicze 3B, 15-378 Bialystok
tel. 85 747 49 80, fax 85 747 49 81  
biuro@termokaust.pl
skype: termokaust  

biuro czynne: poniedziałek-piątek  8.00-16.00 

Dział techniczny:
tel. kom. 663 203 082
krzychu@termokaust.plwww.termokaust.pl


