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HOTELERIA / 
Restorantet, Kafenetë 
dhe Mensat



 

Industria e shërbimeve të ho-
telerisë dhe restoranteve 
është shumë komplekse në 
shumëllojshmërinë e saj dhe në 
madhësinë e objekteve.

Restorantet shfrytëzojnë shumë 
energji. Restorantet e za-
konshme përdorin deri në 7 
herë më shumë energji për m2 
sesa objektet tjera komerciale 
siç janë objektet e zyrave dhe 
dyqanet e shitjes me pakicë të 
gjërave jo—ushqimore. Resto-
rantet me vëllim të lartë dhe 
ushqime të shpejta përdorin 
edhe më shumë energji sesa kaq.

Pjesa më e madhe e konsumit të 
energjisë shkon në përgatitjen e 
ushqimit. Megjithatë, sistemet 
e ngrohjes, ventilimit, klima-
tizimit dhe ndriçimit së bashku 
konsumojnë deri në 45% të en-
ergjisë në një restorant, ndër-
sa ftohja konsumon vetëm 6%. 
Energjia e përdorur për sanitari 
përfaqëson rreth 18%.

e mundur kërkesën tuaj për 
ujë të nxehtë nga energjia 
diellore

 — Investimi në ndriçim efiçient 
në energjisë siç është ai LED 
në të gjithë objektin dhe për 
sinjalistikën dhe ndriçimin e 
jashtëm mund të zvogëlojë 
konsumin e energjisë deri 
në 75%.  Kursim shtesë i 
energjisë vjen nga instalimi 
i sensorëve të shfrytëzimit 
në hapësirat dhe dhomat e 
stafit.

 — Instaloni sisteme solare 
fotovoltaike nëse e keni 
çatinë tuaj dhe zëvendësoni 
një pjesë të nevojave tuaja 
për energji me energji diellore

NË HAPËSIRAT E 
SHËRBIMIT/MYSAFIRËVE:

Sistemet e ngrohjes, ventilim-
it dhe ftohjes: temperatura e 
ajrit të ambientit dhe cilësia e 
ajrit janë shumë të rëndësishme 
në objektet hoteliere. Siguroni 
përmasat e duhura të pajisjeve 
(vlerësimet e industrisë tregojnë 
se së paku 25% e të gjitha njësive 
të sistemit të ngrohjes, ventilim-
it dhe ftohjes mbi çati janë tepër 
të mëdha, duke rezultuar kështu 
në rritje të konsumit të energ-
jisë). Zëvendësoni ventilimin me 
modele efiçiente të energjisë për 
të kursyer 70% të energjisë. Keni 
parasysh që kombinimet e ven-
tilimit/dritave të tavanit janë 
më shumë se 50% më efiçiente 
në energji sesa njësitë konven-
cionale.
Instaloni një sistem të menax-
himit të energjisë së ndërtesës:  
Një nga mënyrat më të thjesh-
ta për pikat e shitjes së ushqim-
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PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI TË 
RIPËRTËRISHME NË 
SEKTORIN E HOTELERISË

NË KUZHINË
 — Furrat me kombinim shumë 
efiçient kursejnë 30% më 
shumë se modelet e vjetra

 — Furrat me konvekcion 
zvogëlojnë kohën e gatimit 
dhe konsumojnë 20% më 
pak energji sesa furrat 
konvencionale

 — Zëvendësimi i kabineteve 
të vjetra për mbajtjen e 
ushqimit të nxehtë mund të 
kursejë energji deri në 70%

 — Zëvendësimi i pjatalarëseve 
të vjetra komerciale me 
modele të reja efiçiente 
mund të kursejë energji deri 
në 40% 

 — Tenxheret moderne 
efiçiente me avull përdorin 
60% më pak energji sesa 
paraardhëset e tyre

 — Frizat dhe frigoriferët shumë 
efiçientë përdorin 30% më 
pak energji sesa modelet e 
vjetra. Zgjidhni modele solide 
të dyerve për të kursyer edhe 
më shumë energji 

 — Siguroni mirëmbajtje të 
mirë dhe të rregullt të 
kompresorëve dhe/ose 
kompresorëve të shkëmbimit 
(të nxehtësisë) për frigoriferë 
dhe friza të mëdhenj. 
Gjithashtu, instaloni 
ndriçimin LED në frigoriferë/
friza të mëdhenj, pasi kjo 
kursen energji DHE zvogëlon 
nxehtësinë e emetuar nga 
drita.

 — Shfrytëzoni rikuperimin e 
nxehtësisë nga ventilimi 
dhe përdoreni nxehtësinë e 
rikuperuar për ngrohjen e 
ajrit/ujit

 — Përgatitja e ujit të nxehtë: 
instaloni ngrohës diellorë 
për ujë të nxehtë për të 
mbuluar sa më shumë të jetë 



it për të optimizuar efiçiencën 
e sistemit të tyre të ngrohjes 
është izolimi i ndërtesës kundër 
rrymave të mundshme të ajrit 
dhe mbajtja e dyerve dhe dri-
tareve të jashtme të mbyllura 
sa herë që të jetë e mundur për 
të zvogëluar sasinë e ajrit të 
nxehtë ose të ftohtë që të dalë 
jashtë. Nëse biznesi juaj nuk e ka 
bërë tashmë këtë, merrni para-
sysh të vendosni një derë hyrëse 
që mbyllet vetë. Kur biznesi 
është i mbyllur, sigurohuni që të 
gjitha dyert, dritaret dhe ventili-
met të jenë të mbyllura për ta 
mbajtur dhe ruajtur çdo ajër të 
mbetur të nxehtë ose të ftohtë 
brenda natës, duke e zvogëluar 
kështu sasinë e energjisë së nev-
ojshme për të ngrohur ose fto-
hur ndërtesën të nesërmen.

Ndriçimi i brendshëm
Ndriçimi efektiv është me rëndë-
si thelbësore për suksesin e një 
restoranti ose restoranti “merre 
me vete”, duke ndikuar jo vetëm 
në elementet praktike siç janë 
shëndeti dhe siguria, por edhe 
rehatinë e klientëve. Ndriçimi 
mund të jetë një nga kostot më 
të shtrenjta të energjisë me të 
cilat përballen restorantet, por 
duke zbatuar kontrolle efiçiente 
të ndriçimit dhe duke investu-
ar në teknologji inovative të 
ndriçimit, bizneset mund të ulin 
koston e tyre të ndriçimit për 
më shumë se 50%, në varësi të 
ndriçimit të zgjedhur.
Një nga gjërat më të thjesh-
ta që biznesi juaj mund të bëjë 
për të përmirësuar efiçiencën 
e ndriçimit është instalimi i 
poçave me energji të ulët. Duke 

millenniumkosovo.org/grants

SHEMBUJ TË RASTEVE:

PËRMIRËSIMI I PAJISJEVE 
TË SHUMËFISHTA

Një restorant hamburger kursen 
deri në 20,000 kWh në vit duke:

 — Zëvendësuar pipëzën 
ekzistuese të shpëlarjes 
me një pipëz të shpëlarjes 
me rrjedhë të ulët. Kursimi 
i energjisë krijohet nga 
zvogëlimi i kërkesës për 
ngrohje të ujit.

 — Zëvendësimi i tiganëve 
standard me tigane me 
efiçiencë të lartë me gaz 

 — Montimi i ventilatorit 
shkarkues me kontrollues të 
shpejtësisë së ndryshueshme

 — Zëvendësimi i frizit të madh 
me një model më të vogël 
dhe më efiçient

NDRIÇIMI
Pronari i një kafeneje hip kishte 
dy qëllime për përmirësimin e 
efiçiencës së energjisë:

 — Krijimi i një atmosferë të 
rehatshme dhe tërheqëse 
për klientët

 — Kursimi i energjisë
Vetëm në zonën kryesore, ai 
kishte mundësi të zvogëlojë en-
ergjinë e përdorur për ndriçim 
për 85% duke investuar në 
ndriçimin LED. Në pjesën tjetër 
të kafenesë, konsumi i energjisë 
për ndriçim ishte përgjysmuar, 
duke ulur kështu përdorimin 
vjetor të energjisë së kafenesë 
për më shumë se 10,000 kWh. 
Përmirësimi i ndriçimit e pa-
goi vetveten pas vetëm tetë 
muajsh dhe pasi që poçat LED 
e kanë jetëgjatësinë pesëdh-
jetë herë më shumë se poçat e 
vjetra të dritës, ky ndryshim kri-
jon edhe kursime të tjera. Nuk 
është vetëm kostoja e blerjes së 
poçit të dritës, por nevoja për të 
shkuar në dyqan, koha e kaluar 
për instalimin e tyre, etj. Kur-
simet në kohë dhe mirëmbajtje 
janë shumë të nënvlerësuara. 
Për më tepër, poçat LED prod-

i ndërruar poçat tradicionalë 
të ndriçimit me poça kompak-
te fluoreshente (CFL) ose LED, 
mund të prisni të përdorni 75% 
më pak energji. Është ide e mirë 
të konsultoheni me një teknik 
specialist të ndriçimit përpara 
se të bëni ndërrimin e ndriçim-
it të objekteve tuaja. Ata do të 
jenë në gjendje t’ju ndihmojnë 
të zgjidhni poçat e duhur dhe 
ta ndriçoni në mënyrë të duhur 
biznesin tuaj duke kursyer në 
kostot e energjisë.
Një këshillë tjetër për të 
kursyer në koston e ndriçim-
it është instalimi i sensorëve të 
shfrytëzimit në salla, në dho-
ma të personelit dhe në banjo. 
Këto sisteme detektojnë lëvizjen 
dhe e ndezin dritën vetëm kur 
dikush hyn brenda. Kjo mund 
t’ju ndihmojë të kurseni deri në 
30% të kostos së ndriçimit të një 
hapësire të veçantë. 

Ndriçimi i parkingjeve dhe 
sinjalistikës
Avantazhet e njëjta të përsh-
kruara më sipër mund të fitohen 
duke instaluar ndriçim LED në 
parking. Merrni parasysh sinjal-
istikën digjitale, e cila është të 
paktën 20% më efiçiente sesa 
sinjalizimi konvencional.
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hojnë dukshëm më pak nxehtësi 
se shumica e burimeve tradicio-
nale të dritës, duke zvogëluar 
ngarkesën në sistemet e ftohjes.

FRIGORIFERËT
Në një restorant, sistemet e 
frigoriferëve paraqesin një kom-
ponent jetik për ruajtjen e ush-
qimit dhe pijeve. Zakonisht frig-
oriferët janë gjithashtu ndër 
konsumuesit më të mëdhenj të 
energjisë. Pas një auditimi të 
hollësishëm, një restorant iden-
tifikoi këto mundësi të kursimit 
të energjisë: friza joefiçient dhe 
të mirëmbajtur dobët, tuba të 
paizoluar, njësi kondensimi jo-
efiçiente dhe të mirëmbajtura 
dobët dhe perde shiritash të pa-
përshtatshme. Përmes zëvendë-
simit dhe përmirësimit të këtyre 
artikujve, konsumi i energjisë 
nga sistemi i ftohjes së ushqimit 
dhe pijeve u zvogëlua në 53% të 
instalimeve të vjetra.


