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Masat e Efiçencës
së Energjisë në

ndërtesat e banimit

Shembull etiketës së energjisë 

Paisjet elektroshtepiake

Perdorimi i burimeve te rinovu-
eshme te energjise

A e dini se?
A e dini se përdorimi i një llampe efiçente kursehen 
energjine elektrike deri në 80%?

A e dini se?
A e dini se Vendi ynë ka më shumë se 
240 ditë me diell dhe se përdorimi i 
panelit diellor për ujë të ngrohtë sani-
tar mbulon 60- 80% të nevojës për 
energji?

Paisjet e klasës A, A+,A++ 
janë paisjet më efiçente.
Nga studimet e bera se fundmi 
rezulton qe kursimi i energjise 
elektrike nga Stand-by i pais-
jeve elektroshtepiake eshte 

5-10% e konsumit vjetor te energjise elektrike ne 
banesa.

- Kursehet energji elektrike. Per te njejten sasi 
ndriçimi nje llambe jo efiçente me fuqi 100Ë i perg-
jigjet nje llambe efiçente me fuqi 20Ë. Pra kursimi i 
energjise eshte 5 here me i madh kur perdorim llam-
bat efiçente.

- Kane nje jetegjatesi te madhe qe shkon ne me 
shume se 10000 ore pune ne krahasim me llambat 
jo efiçente te cilat kane jetegjatesi deri ne 1000 ore 
pune.

Paisjet elektroshtepiake efiçiente perdorin me pak 
energji elektrike krahasuar me ato te perdorura deri 
me tani ne banesat tona. Per kete arsye rekoman-
dohet qe ne banesat tona kur krijohet mundesia te 
perdoren paisje elektroshtepiake efiçente. Sipas 
standarteve te sotme paisjet qe i takojne klases A, 
A+, A++ jane paisjet me efiçente. 

Perdorimi i burimeve te rinovueshme te energjise ne 
banesa shihet si nje mase efikase per kursimin 
energjine e perdorur ne te. Burimet e rinovueshme 
me te perdorura ne banessat tona jane: energjia 
diellore biomasa.

Perdorimi i nje paneli diellor me siperfaqe 3-4m2 te 
instaluar ne tarracen/çatine e nderteses per 
ngrohjen e ujit sanitar kursen energjine e perdorur 
per kete qellim me shume se 60% te saj. Kjo 
perqindje varet nga kushtet klimatike te vendit. Sa 
me i madh te jete numri i diteve me diell dhe sa me 

i larte te jete rrezatimi diellor aq me e larte eshte 
perqindja e ujit te ngrohur nga paneli.
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Disa nga masat e Efiçences se 
Energjise jane:

Sistemi i termoizolimit

Dyer - dritare efiçente

Ngrohje Qendrore

Ndriçim efiçentFunksionet

Perfitimet

Perfitimet e termoizolimit

Perfitimet nga vendosja e ngrohjes qendrore

Kujdes!

A e dini se?

1. Termoizolimi i nderteses
2. Dyer dhe dritare eficente
3. Ngrohje qendrore
4. Ndriçim efiçent 
5. Paisje elektroshtepiake efiçente
6. Perdorimi i burimeve te rinovueshme te energjise 

1. Izolim pa nderprerje nga i ftohti dhe i ngrohti.
2. Mbrojtje e fasadave nga agjentet atmosferik.
3. Vendos ne kushte me te mira ndaj lageshtires 
strukturat e ndertesave.
4. Jep kushte optimale, komforti dhe higjenike te 
hapsirave te banuara.

Dritaret janë një element shume i rendesishem i pjeses 
se jashtme mbeshtjellese të ndërtesës që mundëson 
ndriçimin e hapësirës se brendshme te saj. Ato, 
gjithashtu, mundësojnë kontakt vizual me mjedisin, 
thithje te energjisë diellore dhe ventilimin e hapësirave 
te saj. Ajo funksionon edhe si mbrojtes kundër ndiki-
meve të jashtme atmosferike si dhe humbjeve te nxehte-
sise.

  1. Dritaret efiçente
- Dritaret efiçente jane te prod-
huara me material duralumini, 
plastike ose druri me dye ose tre 
shtresa xhami me hapesire ajri 
ne mes tyre.

  2. Funksioni
- Izolim pa nderprerje nga i ftohti dhe i nxehti;
- Mbrojtje fasadave nga agjentet atmosferike,

   3. Perfitimet nga dritaret efiçente
- Dritarja efiçente kursen 25% te energjise qe humbet 
prej saj;
- Permireson komfortin e brendshem dhe rrit estetiken e 
pamjes se nderteses.

1. Ulje te menjehershme te konsumit te energjise 
dhe si pasoje edhe ulje te kostos per te blere lendet 
djegese.
2. Rritje te kushteve te komfortit ne mjediset e 
brendshme te banuara.
3. Eleminim e urave termike, si p.sh., plasaritjeve, 
infiltrimeve, qe jane shqetesuese per ambientet e 
brendshme te banesave.
4. Reduktim te lendes djegese qe perdoret per 

ngrohjen qofte lende e ngurte, e gazte apo e lenget, qe 
çon ne minimizimin e emisioneve te CO2 dhe SO2 ne 
atmosfere. Ky sistem termoizolimi kontribuon ne menyre 
te vazhdueshme ne zgjidhjen e problemeve te ndotjes se 
mjedisit edhe smogut.

Ndertimi i nje ndertese efiçente persa i takon struk-
tures mbeshtjellese te saj presupozon projek-
timin, procesin e ndërtimit të 
ndërtesës së re te termoizoluar 
dhe izolimin e asaj ekzistuese. 

...nje shtepi e termoizoluar kerkon 
me pak energji per tu ngrohur se 
nje shtepi e patermoizoluar. Shtresa 
termoizoluese (masa eficente) pengon kalimin e 

nxehtesise…dhe si rrjedhim humbjen e saj.

Zgjedhja e përshtatshme e 
ngrohjes, ventilimit dhe sistemit 
te ajrit të kondicionuar (HVAC) 
në ndërtesa varet nga nevojat 
dhe karakteristikat e zones ku 
eshte vendosur ndertesa dhe natyrisht nga kërkesat e 
banuesve te saj.

Kursen energjine e perdorur per ngrohje e banesave 
dhe si rrjedhim edhe lenden djegese dhe kostot per 
blerjen e saj. Persa i takon kursimit te energjise ne 
sistemet e ngrohjes duhet qe keto sisteme te kene 
kaldaja eficente (me rendiment 80-90%), termoizo-
lim te tubave percjellese dhe elemente kontrolli siç 
jane valvolat termostatike te vendosur ne radiatore. 

Ndriçimi efiçent eshte nje nga 
masat qe sjell kursime domethe-
nese ne energjine elektrike te 
perdorur per kete qellim ne 
banese. Tradicionalisht, deri para 
disa vitesh, ketu tek ne eshte 
perdorur ndriçimi inkandeshent. 

Ndriçimi efiçent realizohet me llambat efiçente (fluo-
reshente dhe LED).

Në projektimin e sistemit te ngrohjes nuk është e 
rëndësishme të rritim kapacitetin e sistemit ne vlera 
tepër të larta per te perballuar nevojat, por duhet të 
zgjedhin një sistem të tillë qe kapaciteti i prodhimit i 
të cilit (kapaciteti per ngrohje) i plotëson nevojat 
aktuale të ndërtesës. 

A e dini se instalimi i valvolave termostatike ne radia-
toret e ngrohjes e kursen enegjine e perdorur per 
ngrohje deri ne 20%?

- Kursehet energji elektrike. Per te njejten sasi 
ndriçimi nje llambe jo efiçente me fuqi 100Ë i perg-
jigjet nje llambe efiçente me fuqi 20Ë. Pra kursimi i 
energjise eshte 5 here me i madh kur perdorim llam-
bat efiçente.

- Kane nje jetegjatesi te madhe qe shkon ne me 
shume se 10000 ore pune ne krahasim me llambat 
jo efiçente te cilat kane jetegjatesi deri ne 1000 ore 
pune.


