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Katowice, 25.01.2017 r.

Polska lzba Ekologii (PlE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają

do udziału w Vl edycji Konkursu dla producent w kotł w ,,ToPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2ot7".
Tegoroczna edycja Konkursu obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 50kW.

Niezależnie od Konkursu istnieje możliwość zgłaszania produktu do umieszczenia na liście kotł w
spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 (http://www.kotlynas.pll).

Celem Konkursu jest promowanie W PoIsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych
energetycznie ijednocześnie najmniej obciążających środowisko urządze wytwarzających ciepło użytkowe
w kottach grzewczych małej mocy z paliw stałych. Wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotł w spełniających
Wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:20t2, dostępnych na polskim rynku, stanowić będą pomocne narzędzie dla
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie
wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Uczestnikami Konkursu mopa bvć producenci oraz dvstrvbutorzv kotł w opalanvch paliwami stałvmi
o mocv do 50 kW prueznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Ranking najlepszych kotł w wyłonionych w ramach Konkursu zostanie opublikowany na stronie TOPTEN,

a także W czasopismach i na portalach internetowych patronat w medialnych. Listy kotł w TOPTEN będą
aktualizowane W cyklu rocznym. Natomiast Listy kotł w spełniających wymagania klasy 5 Wg normy
PN EN 3o3-5.2oL2 będą aktualizowane na bieżąco po wpĘnięciu zgłoszenia (tryb miesięczny). Nab r
wniosk w do Konkursu ToPTEN bedzie trwał od 1 marca 2017 roku do 31.08.2017 r.

Konkursu TOPTEN oraz Lista KOTŁV KLASA 5 wg PN_EN 303-5:2012 w kategorii ,,Kotły grzewcze na paliwa
stałe o mocy do 50 kW" zawierają podkategorie:

Wsp łorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:

POLSKA IZBA EKOLOGII
40-009 Katowice; ul. Warszawska 3

z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2OI7

Osoby do kontaktu:

mgr Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14; 603 554 814; a.bogusz@fewe.pl)

oraz mgr Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; 501 052979; topten@pie.pl)

www. pie. plltopten. htm I oraz http ://topten. i nfo. pll.
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Konkursu ToPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe
dr inż. Krystyna Kubica
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