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Hotelet dhe bujtinat

Sektori i hotelerisë është i larmishëm dhe përbëhet nga hotele,
motele, bujtina, hostele dhe
apartamente turistike. Energjia
është një nga faktorët kryesorë
të kostos, i cili ndikon shumë
në fitimin e ndërmarrjes. Njëkohësisht, përdorimi i energjisë
shpesh është i vështirë për t’u
kontrolluar pasi që mysafirët
dhe stafi kanë ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e energjisë. Hotelet me performancë
efiçiente operojnë në mënyrë
të qëndrueshme duke e përdorur energjinë në mënyrë më
efektive sesa ndërtesat e hoteleve që thjesht operojnë në
përputhje me legjislacionin. Hotelet me performancë efiçiente
e shfrytëzojnë mundësinë për ta
përmirësuar pozicionimin e tyre
në tregun e hotelerisë viz-a-vi
klientëve dhe investitorëve të
mundshëm. Udhëtarët po bëhen
gjithnjë e më të vetëdijshëm për
ndikimin mjedisor të turizmit
dhe u pëlqen të përdorin hotele
që bëjnë përpjekje për të minimizuar konsumin e energjisë
dhe emetimin e karbonit. Investitorët dhe pronarët përfitojnë
nga ndikimi pozitiv financiar që
rezulton nga kursimi i energjisë.

PASQYRË E SHEMBUJVE
TË INVESTIMEVE NË
KURSIM TË ENERGJISË
DHE NË ENERGJI
TË RIPËRTËRISHME
NË SEKTORIN E
MIKËPRITJES
NDËRTESAT E
PËRGJITHSHME

— Izolimi i ndërtesës (muret e
jashtme dhe çatia)
— Dritare efiçiente
— Kaldaja efiçiente
— Sisteme VRF ose ftohës
efiçient dhe sisteme të
ndarjes
— Ndriçimi LED (brenda
dhe jashtë) Sensorë të
shfrytëzimit për sistemet e
ndriçimit në salla, hapësira
të shërbimeve, banjo të
përbashkëta, etj. Sensorë
lëvizjeje në ndriçimin e
jashtëm
— Sistemi solar fotovoltaik
— Sistem solar i ngrohjes së
ujit
— Sistemi i menaxhimit të
energjisë së ndërtesave

KUZHINA

DHOMAT E MYSAFIRËVE

— Sistemet e kartave çelësa
(për të fikur automatikisht
energjinë elektrike në
dhoma)
— Motorë me kontrolle të
frekuencës së ndryshueshme
në aplikacionet HVAC
— Sensorët në dritare dhe dyer
rrëshqitëse - fikja e ngrohjes
dhe ftohjes automatikisht
kur hapen (e lidhur me
sistemin e menaxhimit të
energjisë së ndërtesës)

LAVANDERIA

— Makina lavanderie shumë
efiçiente
— Makina lavanderie me ozon
— Rikuperimi i nxehtësisë nga
ventilatorët e ajrit të dhomës
së lavanderisë

OBJEKTETET SPORTIVE

— Pompa efiçiente për pishina
— Kaldaja efiçiente të llixhave

— Tenxhere dhe furra efiçiente
në energji
— Frigoriferë
— Depo të ftohta dhe friza të
mëdhenj
— Llamba LED (gjithashtu në
frigoriferë)
— Sistemet solare të ngrohjes,
ventilimit, klimatizimit dhe
ftohjes (HVAC)
— Rikuperimi i nxehtësisë
— Biogazi (nga mbeturinat e
ushqimit)
— Ventilim efiçient në energji

Hotelet janë ndër pesë konsumatorët më të mëdhenj të
energjisë në sektorin terciar të
ndërtesave. Duke operuar në një
mjedis 24/7, ka shumë potencial
për kursim të energjisë.
Humbësit më të mëdhenj të energjisë në hotele janë:
— Klimatizimi i hapësirave
(ftohja dhe ngrohja)
— Ndriçimi
— Uji i ngrohtë shtëpiak
— Lavanderia (nëse nuk është e
nënkontraktuar)
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KLIMATIZIMI I
HAPËSIRAVE

Temperatura dhe cilësia e ajrit të
ambientit ndikojnë drejtpërdrejt në rehatinë e mysafirëve dhe
përcaktojnë në masë të madhe
përvojën e mysafirëve. Sistemet
e kartave çelësa dhe sensorët e
dritareve, të cilët mundësojnë
ndërprerjen e ftohjes/ngrohjes
së bashku me sistemin e menaxhimit të energjisë së ndërtesës
minimizojnë humbjet dhe maksimizojnë kursimet, derisa e ruajnë mirë rehatinë e mysafirëve

NDRIÇIMI

Ndriçimi përfaqëson rreth 25%
të kostos së energjisë elektrike
në hotele. Por ndriçimi efektiv
është me rëndësi thelbësore
për sigurinë dhe rehatinë në
hotele. Argumentet financiare për zbatimin e rinovimit të
plotë LED janë bindëse dhe si
rezultat kanë dy ndikime: ulje të
madhe të faturave të energjisë
dhe rritje të konsiderueshme të
vlerës së asetit.

UJI I NGROHTË SHTËPIAK

Uji i ngrohtë shtëpiak është zakonisht përdoruesi i dytë më i
madh, duke përbërë deri në 15%
të kërkesës totale për energji.
Ngrohësit diellorë të ujit të nxehtë mund të mbulojnë lehtë
shumicën e nevojave për ujë të
nxehtë.

LAVANDERIA

Shërbimet e lavanderisë në
përgjithësi
përbëjnë
afërsisht 15-20% të konsumit TOTAL të energjisë në një hotel
me shërbim të plotë dhe janë
gjithashtu përgjegjëse për 16%
të konsumit total të ujit të një
hoteli. Rrobalarëset komerciale
me efiçiencë të lartë përdorin
63% më pak energji dhe vetëm
gjysmën e ujit të rrobalarëse
konvencionale. Rasti për makina
lavanderie me ozon: Të paktën
10 vitet e fundit, lavanderitë me
ozon janë bërë të njohura për
zvogëlimin e ndikimit të përgjithshëm mjedisor të lavanderive duke arritur ulje të konsiderueshme të kostos së energjisë.
Procesi i një lavanderie ozoni
përfshin përfundimin e ciklit të
larjes duke përdorur ujë të ngopur me ozon, në vend të ujit standard nga çezma. Dezinfektimi
i rrobave tradicionalisht është
kryer me zbardhues me klor në
temperatura të larta bashkë
me agjitacionin. Ky zbardhues
është normalisht një reagues
i ngadaltë në temperatura të
ftohta, kështu që uji i nxehtë përdoret në rrobalarëse konvencionale për të rritur reagimin e oksidimit të zbardhuesit të klorit.
Ozoni, i cili mbart një ngarkesë
elektrike, e bën dezinfektimin pa
ujë të nxehtë. Ozoni funksionon
mirë në ujë të ftohtë dhe reagon shumë shpejt, duke tretur
dheun në kontakt. Uji i nxehtë

është i panevojshëm për shumicën e sistemeve të larjes me
ozon. Duke eliminuar nevojën
për ujë të nxehtë (85-100%) dhe
duke zvogëluar kohën e larjes
dhe tharjes. Lavanderia e ozonit
mund të gjenerojë kursime të
energjisë deri në 75%. Për më
tepër, e ulë konsumin e përgjithshëm të ujit për rreth 20% dhe
përdorimin e detergjentit/kemikaleve për rreth 40%.

SHEMBUJ TË TJERË TË
PËRFITIMIT TË SHPEJTË
PËR HOTELE

—— Instalimi i prodhuesve
efiçient të akullit krijon
kursime të energjisë prej
230,400 kWh në vit
—— Instalimi i sistemit të
dusheve efiçiente dhe i
kontrollit të temperaturës
në një hotel me madhësi të
mesme: kostoja kapitale
prej 3,600 € krijon kursime
vjetore të energjisë prej
75,035 kWh, duke siguruar
kursim vjetor prej rreth
6,626 €.
—— Menaxhimi i shfrytëzimit:
Mbushja e dhomave në anën
veriore së pari - kostoja
operacionale kapitale prej
3,200 € krijon kursime
vjetore të energjisë prej
182,400 kWh, duke siguruar
kursime vjetore të kostos
prej rreth 16,106 €.
—— Instalimi i kohëmatësve në
ndriçimin e jashtëm: kostoja
kapitale prej 360 € krijon
kursime vjetore të energjisë
prej 26,280 kWh, duke
siguruar kursime vjetore prej
rreth 2,321 €.
—— Instalimi i kohëmatësve në
korridore: kostoja kapitale
prej 883 € krijon kursime
vjetore të energjisë prej
14,717 kWh, duke siguruar
kursime vjetore prej rreth
1,300 €.
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SHEMBUJ TË RASTEVE:
BIOGAZI

Një zinxhir hotelesh me restorante të integruara që shërbejnë gjithsej 2,000 klientë në ditë
kishte testuar mundësinë e përdorimit të mbeturinave ushqimore për prodhimin e biogazit.
Mbeturinat e përdorura përfshinin mbetjet e pjatave dhe mbetjet nga përgatitja e ushqimit. Në një lokacion qendror që
shërbente për restorantet ishte
instaluar një tretës anaerobik.
Rezultati i këtij testi tregoi se
afërsisht 600 kilogram mbeturina ushqimore në ditë prodhojnë
pothuajse 44 m3 biogaz në ditë,
që është e barabartë me pothuajse 27 m3 gaz natyror në ditë.
Kjo sasi e gazit të prodhuar në
ditë është e barabartë me konsumin e gazit natyror të një jave
nga një familje mesatare britanike. Biogazi, pa ndonjë pastrim, gjithashtu mund të futet
në shishe dhe të përdoret drejtpërdrejt për gatim përsëri, duke
zvogëluar jashtëzakonisht nevojën e restorantit për të blerë gaz
për gatim.
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SISTEMET PËR
KONTROLLIN E
ENERGJISË

Një hotel kishte instaluar një
sistem të kontrollit të energjisë në kuzhinat e njërës prej
pronave të tij. Më parë, ventilatori punonte 24 orë në ditë me
shpejtësi të plotë, duke përdorur
rreth 220.67kWh/ditë. Pajisja e
re monitoron vazhdimisht aktivitetin e gatimit dhe, bazuar në
kushtet, rregullon:
— shpejtësinë e ventilatorit
ekstraktues dhe furnizues
— rregullimin në kërkesat e
klimatizimit
Si rezultat, konsumi i energjisë kishte rënë në 105.59kWh/
ditë. Së bashku me zvogëlimin
e nevojës për ajër të kondicionuar, kursimet totale vjetore të
hotelit ishin rreth 6,301 € ose
42,004kWh/vit.

INSTALIMI SOLAR

Një hotel kishte planifikuar të
ulte kostot lidhur me ngrohjen
e pishinës së jashtme për përdorim në dimër duke përdorur
të njëjtët kolektorë termik solar për të ngrohur paraprakisht
ujin për përdorim në dushet e
brendshme nga muaji prill deri
në muajin nëntor. Paneli prej
320m2 prodhoi një ulje prej 35%
të konsumit vjetor të gazit me
një kthim në investime vjetore
prej 1,8.

