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LISTA TREGUESE E TEKNOLOGJIVE

Çfarë mund të financohet? Të gjitha pajisjet që konsumojnë energji, 
që do të përmirësojnë proceset e punës 
dhe që do të avancojnë biznesin dhe 
që kursejnë energjinë, të cilat do të 
zvogëlojnë energjinë e furnizuar nga 
rrjeti.

Pajisja juaj nuk gjendet në listë? Na kontaktoni dhe ne do t’ju tregojmë 
nëse pajisja juaj mund të financohet ose 
do t’ju sugjerojmë një alternativë.

Pajisjet e ndërlidhura me prodhimin Makineri e rëndë
•  Makineri prodhimi
•  Pajisjet ndihmëse
•  Traktorë, pirunë, mbjellës, ngarkues, etj. 
•  Makineri të mëdha bujqësore
•  Mini CHP
•  Ftohës,
•  Procese të sofistikuara për rikuperimin 

e nxehtësisë, nxjerrje të pluhurit
•  Etj.

Pajisje të mesme
•  Sisteme solare fotovoltaike me 

efiçiencë 14% ose më lartë
•  Pajisje prodhimit të shkallës më të 

vogël duke përfshirë pajisje për formim 
përmes injeksionit, pajisjet e paketimit

•  Makineritë e prodhimit të ushqimit
•  Furra dhe stufa buke 
•  Frigoriferë komercialë për prodhim dhe 

shitje me pakicë të paktën A +, Kabi-
nete ftohjeje me koeficient perfor-
mance 1.613 ose më të lartë, banakë 
ftohjeje me koeficient performance 
1,390 ose më të lartë

•  Pajisjet e klasifikimit dhe kategorizimi
•  Makineri për thurje dhe qëndisje
•  Makineri për prerje me laser (p.sh. të 

tekstileve)
•  Makineri dhe pajisje për trajtimin e 

flokëve dhe lëkurës
•  Pajisje mjekësore
•  Sera
•  Pajisje bujqësore
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LISTA TREGUESE E TEKNOLOGJIVE

Për gratë në shërbimet e energjisë:
•  Pajisjet e imazheve termike
•  Pajisje multifunksionale për matje të 

mjedisit (përfshirë lagështinë, CO2, 
petëzimin, etj.)

•  Matës të distancës me laser
•  Termometra me laser
•  Pajisje për analizën e qelqit dhe 

shkëlqimit
•  Etj.

Teknologji të lehta
•  Makina qepëse
•  Pajisje për thurje
•  Furrat, stufa, me pjekje së paku A+
•  Frigoriferë për prodhim dhe shitje paki-

cë së paku A+
•  Kabinete ftohjeje me koeficient perfor-

mance 1.613 ose më të lartë
•  Banakë ftohjeje me koeficient perfor-

mance 1,390 ose më të lartë
•  Cilindra me ujë të nxehtë, së paku C
•  Makina larëse dhe tharëse së paku A+
•  Llamba natriumi me presion të lartë 

Im/W 61.731 ose më të lartë
•  Motorë elektrikë Klasa IE 2-4
•  Pompa uji me indeks minimal të 

efiçiencës 0.1 ose më të lartë
•  Sistem ujitjeje pikë-pikë
•  Etj.

Përmirësimet e EE në lidhje 
me ndërtesat/objektet

•  Izolim me W/(mK) 0.045 ose më i ulët
•  Dritare/dyer me W/m2 K 1.779 ose më 

të ulët 
•  Pompa ngrohjeje koeficient perfor 

mance minimal 3.2 ose më të lartë
•  Kondicionerë ajri së paku A+
•  Kazanë për ngrohje me efiçiencë 81- 

85% ose më të lartë 
•  Ngrohës solarë të ujit me efiçiencë 75% 

ose më të lartë
•  Sisteme për rikuperimin e nxehtësisë
•  Etj.
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