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SHITJA ME 
PAKICË



 

Sektori i shitjes me pakicë përf-
shinë një gamë të gjerë aktivi-
tetesh. Sidoqoftë, nga pikëpam-
ja e ruajtjes së energjisë, 
ekzistojnë dy dallime kryesore: 
shitësit me pakicë të ushqimit, 
d.m.th., ata që kanë nevojë për 
ftohje në objekt të mallrave që 
prishen dhe shitësit me pakicë 
që nuk shesin ushqime, d.m.th., 
ata që nuk kanë nevoja të tilla. 
Pavarësisht se cilës prej këtyre 
dy kategorive i përket biznesi 
juaj, të gjithë shitësit me pakicë 
përfitojnë shumë nga efiçienca 
e energjisë ndërsa e rrisin re-
hatinë e klientëve dhe produk-
tivitetin e punonjësve të tyre. 
Fitimi më i lartë është shpër-
blimi që shitësit me pakicë e 
gëzojnë si rezultat i investimeve 
të qëndrueshme të energjisë. E 
vështirë për t’u besuar? Sipas 
provave të paraqitura nga “Car-
bon Trust”, zvogëlimi prej 20% i 
kostos së energjisë krijon të një-
jtin fitim si një rritje prej 5% në 
shitje. Kjo do të thotë që shitësit 
me pakicë mund të përmirëso-
jnë marzhën fitimit thjesht duke 
ulur koston e tyre të energjisë.

HVAC: në depo shpesh nuk 
qëndrojnë njerëzit. Vlerësoni 
se cili nivel i rehatisë është me 
të vërtetë i nevojshëm në depo 
dhe vendosni për madhësinë e 
sistemit HVAC—së në përputhje 
me rrethanat. Depot e mëdha: 
Transportuesit dhe/ose motorë 
efiçientë në transportues.

SHITJA ME PAKICË 
E USHQIMIT  

Kati i shitjes:  
— Ndriçimi LED 
— Sistemet solare të ngrohjes, 

ventilimit, klimatizimit dhe 
ftohjes (HVAC) 

— Frigoriferët dhe frizat — me 
dyer, mbulesa të ngushta 

— Ndriçimi LED në kabinetet e 
frigoriferëve dhe frizave (nuk 
lëshojnë nxehtësi) 

— Furra efiçiente për furrat në 
dyqane 

— Depot: Izolimi dhe dyert në 
dhomat e ftohjes 

— Ndriçimi LED 
— Kompresorët 
— Transportuesit dhe motorët

TË GJITHA ZONAT 
ADMINISTRATIVE 

— Sensorët e shfrytëzimit 
përveç ndriçimit LED për 
salla dhe banjo 

— Sensorë në dritare dhe 
sistemi i menaxhimit të en-
ergjisë.

NGROHJA, VENTILIMI  
DHE KLIMATIZIMI  

Përmirësimi i sistemeve të 
ngrohjes, ventilimit dhe klima-
tizimit (HVAC) paraqet një 
mundësi tjetër të madhe për 
menaxhimin e konsumit të en-
ergjisë në hapësirat e shitjes me 
pakicë. HVAC përbën 47% të 
përdorimit të energjisë. Njësitë 
e HVAC në çati (RTU) janë pa-
jisjet standarde që përdoren 
nga shitësit me pakicë dhe per-
formanca e tyre është kyçe për 
konsumin e energjisë.  

Shitja me pakicë

PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI TË 
RIPËRTËRISHME NË 
SEKTORIN E SHITJES ME 
PAKICË  

TË GJITHA NDËRTESAT E 
SHITJES ME PAKICË 

— Izolimi i ndërtesës 
— Sistemi solar i ngrohjes, 

ventilimit, klimatizimit dhe 
ftohjes (HVAC) i ndërtesës  

— Ndriçimi LED i zonave të për-
bashkëta, ndriçimi i jashtëm, 
sinjalizimi LED 

— Sistemi solar fotovoltaik 
— Uji i ngrohtë solar

DEPO (E GJËRAVE JO—
USHQIMORE) 

Deponimi (i gjërave jo—ush-
qimore) mund të paraqes më 
shumë se 10% të të ardhu-
rave të një kompanie të shitjes 
me pakicë, ndërsa ngrohja dhe 
ndriçimi janë dy konsumuesit më 
të mëdhenj të energjisë. Zbatimi 
i një sistemi të menaxhimit të 
energjisë mund të kursejë deri 
në 20% në faturat e energjisë 
pa investime të konsiderueshme 
kapitale. Ndriçimi: për lartësitë 
nën 6 metra, merrni parasysh 
llambat T8 me performancë të 
lartë. Për tavanet më të larta, 
performanca e lartë T8 ose T5 
janë zgjedhja më e mirë. POR — 
Ndriçimi LED është më efiçien-
ti dhe ka rënë mjaftueshëm në 
çmim për të qenë kosto—efek-
tivë për shumë depo. 



—  Zëvendësimi i një RTU 15 vjet 
të vjetër mund të kursejë 
20—30% të energjisë, duke 
supozuar që njësia është e 
mirëmbajtur, ose edhe 40% 
nëse nuk është e tillë. Për 
shitësit me pakicë të vegjël, 
marrëveshjet e qirasë me 
pronarët mund të kufizojnë 
mundësitë përtej procedur-
ave të thjeshta të vendosjes 
së temperaturës, të cilat 
janë të vështira sa i përket 
përmirësimit të sistemeve të 
HVAC. Pavarësisht nga qasja 
e ndërmarrë, përmirësimet 
duhet të bëhen në mënyrë 
strategjike që të ndodhin 
pasi të kenë përfunduar 
masat e tjera të efiçiencës 
së energjisë për të siguru-
ar që njësitë e reja të kenë 
madhësinë e duhur bazuar 
në ngarkesat e objektit për 
ngrohje dhe ftohje. 

GUASKA E NDËRTESËS  
Kjo i referohet bazave të 
efiçiencës së energjisë në shitjen 
me pakicë. Sigurohuni që ndër-
tesa të jetë e izoluar. Krijoni një 
ekuilibër midis maksimizimit të 
dritës së diellit (për të zvogëluar 
koston e energjisë për ndriçim) 
dhe kursimit të energjisë duke 
përdorur xham me emetim të 
ulët. 

FRIGORIFERËT  
Sistemet komerciale të frigor-
iferëve përbëjnë 40—60% të 
konsumit të energjisë në shit-
jen me pakicë të ushqimit (kra-
hasuar me 7—8% për shitësit 
me pakicë të gjërave jo—ushqi-
more) Ulni konsumin e energjisë 
përmes: 
— Zëvendësimit të ndriçimit të 

njësive të frigoriferëve dhe 
frizave me teknologjinë LED. 
Kjo teknologji gjeneron më 
pak mbeturina të nxehtësisë. 
Kursimet e energjisë janë të 
mundshme deri mbi 40% 
nga përdorimi i teknologjisë 
LED. 
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— Instalimi i kabineteve të frig-
oriferëve me dyer mund të 
ulë konsumin e energjisë për 
60% në krahasim me mod-
elet konvencionale 

NDRIÇIMI  

Ndriçimi mund të përfaqësojë 
deri në 35% të konsumit të en-
ergjisë. Por, shitësit me pakicë 
mbështeten në ndriçim për të 
tërhequr klientë dhe për të mak-
simizuar shitjet. Kursimi i energ-
jisë nga ndryshimi i qasjes tuaj 
ndaj ndriçimit mund të arrihen 
duke: 
— Instaluar llamba fluore-

shente kompakte (CFL) — 
kurseni 20—25% të energjisë 

— Instalimi i llambave LED 
mund të kursejë deri në 60—
80% të kostos së ndriçimit 
nëse ato i zëvendësojnë pa-
jisjet tradicionale të ndriçimit 

— Përdorni sensorët e 
shfrytëzimit në hapësirat 
e stafit dhe të shërbimeve 
(përfshirë korridoret, banjat, 
depot) për të ulur koston e 
ndriçimit 

— Kursime shtesë arrihen nga 
mirëmbajtja e zvogëluar për 
shkak të jetëgjatësisë më 
të madhe të llambave (gati 
dyfishi i jetëgjatësisë së 
llambave tradicionale  fluore-
shente) 

SHEMBUJ TË RASTEVE:

NDRIÇIMI  LED
Një shitës i madh me paki-
cë i ushqimeve në Mbretërinë 
e Bashkuar kalon plotësisht 
në LED në një nga dyqanet: E 
gjithë sinjalistika e jashtme në 
dyqanin e ri, si dhe ndriçimi në 
katin e shitjeve dhe në zonat e 
stafit përbëhen nga pajisje LED 
me efiçiencë të energjisë. Përveç 
kësaj, dhomat e ftohta të dy-
qanit, frigoriferët dhe ngrirësit 
ndriçohen me LED, të cilat janë 
edhe më efiçiente krahasuar me 
ndriçimin standard në tempera-
turat e ftohta. Vendi i vetëm 
në dyqan ku mbahet ndriçimi 
standard është furra në furrën 
e bukës, ku temperaturat janë 
shumë të larta për të funksio-
nuar teknologjia LED. Kompan-
ia pret që ndriçimi LED të krijo-
jë kursim energjie prej 30% për 
këtë dyqan.

FTOHJA
Një shitës me pakicë holandez 
me gjashtë dyqane në Holandën 
jugore kishte instaluar një 
sistem transkritik të integruar 
CO2 (ftohje natyrore) në depon 
e tij qendrore. Njësia e insta-
luar ka një kapacitet prej 100 
kW në temperaturë mesatare 
dhe 16 kW në temperaturë të 
ulët. Sistemi gjithashtu siguron 
ngrohje në dimër falë një njësie 
të rikuperimit të nxehtësisë që e 
përdor nxehtësinë e mbetur nga 
kabineti i ftohjes.
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KONTROLLIMI I 
TUBACIONIT 

Një sistem ftohje në një super-
market përbëhet nga shumë 
përbërës që veprojnë së bash-
ku si një sistem. Kabinetet e 
shfaqjes (vitrinat), raftet e 
kompresorëve, kondensatorët 
dhe frigoriferët dhe frizat e 
mëdhenj janë përbërësit krye-
sorë që konsumojnë energji. De-
pot e ftohta dhe kompresorët 
janë të vendosura në pjesën e 
pasme të dyqanit, ku konden-
satorët zakonisht janë në çati. 
Në konfigurimin konvencional 
të sistemit të ftohjes me “kon-
densim të largët”, një rrjet i gjerë 
tubash e sjell gazin ftohës nga 
kompresori te kondensatori dhe 
pastaj në kabinetet e shfaqjes 
dhe e kthen në kompresor, duke 
paraqitur kështu mundësi të 
konsiderueshme për rrjedhje të 
ftohësit gjatë rrugës. Ndërsa 
kabinetet e shfaqjes dhe kom-
presorët së bashku përbëjnë 

rreth 85% të konsumit të energ-
jisë së sistemit, studimet inxhin-
ierike kanë identifikuar mundësi 
të favorshme brenda sistemit 
të gjerë të tubacionit për të 
përmirësuar efiçiencën e energ-
jisë me kursimet neto të kostos.
Këshilla për kursim të energjisë 
nga ftohja me kosto të ulët ose 
pa kosto:
— Largoni gjithçka që mund të 

kufizojë rrjedhën e ajrit rreth 
frigoriferit

— Përdorni perde dhe mbulesa 
izoluese

— Kujdesuni që kondensatorët 
(ndonjëherë të instaluar në 
pjesën e pasme të frigoriferit 
ose ndonjëherë të montu-
ar nga jashtë) të mos kenë 
pluhur


