
Lloji  Masat e efiçencës së energjisë 

Pajisje e ndërlidhur me 
prodhimin 

 

Pajisjet dhe Masat 

(çdo pajisje që konsumon energji, 
që do të përmirësojë proceset e 
punës dhe do të përmirësojë 
biznesin dhe që gjeneron kursime 
të energjisë, të cilat do të 
zvogëlojnë energjinë e furnizuar 
nga rrjeti) 

•  Makina qepëse 

•  Pajisjet e qendisjes 

•  Furra, shporet, fritezë (duhet të kenë të paktën A +) 

•  Pajisjet e përdorura në parukeri dhe trajtim bukurie (A + ose 
ekuivalente (të kontrollohen nga inxhinierja e programit) 

•  Frigoriferë për prodhim dhe pakicë (me të paktën A +) 

•  Komorë ftohës COP 1.613 ose më të lartë 

•  Banakë/Kabinet ftohës me COP 1,390 ose më të lartë 

•  Cilindra me ujë të nxehtë, të paktën C 

•  Makina larëse dhe tharëse të paktën A + 

•  Makinat e mjeljes dhe llaktofriz 

•  Ndriçimi LED Im / W 66.875 ose më i lartë 

•  Llamba natriumi me presion të lartë Im / W 61.731 ose më e lartë 

•  Kompresorët Wh / Nm3 115.763 ose më të ulët 

•  Motorë Elektrikë IE Klasa 2-4 

•  Pompat e ujit me indeksin e efikasitetit minimal 0,1 ose më të lartë 

•  Sistemi i ujitjes pike-pikë 

•  Sera të vogla solare (në bazë të nivelit të lejuar të grantit) 

•  Panele solare (në bazë të nivelit të lejuar të grantit) 

•  Etj 

Dispozita shtesë,  

Rregullat e pranueshmërisë 

•  Instalimet e para janë të pranueshme (d.m.th., jo vetëm zëvendësimi i 
pajisjeve). P.sh. nëse një aplikuese nga Grupi 1 mund të demonstrojë 
se ka aftësi dhe një plan të vlefshëm shitje për p.sh. duke ngritur një 
punëtori qepjeje, lejohet blerja për herë të parë e një makine qepëse. 
Në atë rast, kursimi i energjisë do të llogaritet kundrejt një baze të 
llogaritur të instalimeve tipike në Kosovë. 

Përmirësimet e Efiçencës së 
Energjisë në lidhje me 
ndërtesën / mjediset 

 

Pajisjet dhe masat 

•  Izolimi me W / (m-K) 0,045 ose më i ulët 

•  Dritare / dyer me W / m2K 1.779 ose më të ulët 

•  Pompat e nxehtësisë minimale COP 3.2 ose më e lartë 

•  Kondicionerë të paktën A + 

•  Kaldaja për ngrohje me efikasitet 81-85% ose më të lartë me ose pa 
depozitë cilindri uji 

•  Ngrohës solar të ujit me efikasitet 75% ose më të lartë 

•  Sistemet e rikuperimit të nxehtësisë 

•  Etj 

Dispozita shtesë,  

Rregullat e pranueshmërisë 

•  Për çdo investim që ka të bëjë me pajisje jo të lëvizshme (izolim, 
dritare, dyer, etj.), Aplikantët ose duhet të zotërojnë ndërtesën ose të 
jenë në gjendje të sigurojnë një kontratë qiraje me kohëzgjatje të 
paktën 5-vjeçare. 

 


