
ZGJIDHENI PAJISJET EFIKASE  PËR 
NGROHJE MË BIOMASË  
Nëse dëshironi të jeni të sigurt qe pajisjet për ngrohje në biomase të 

cilët i blen i janë me cilësi dhe të përgjegjshëm për mjedisin, ju 
sugjerojmë ti shikoni certi�katat dhe shenjat.

CE shenja tregon qe pajisja juaj e ngrohjes më biomase përputhet me legjislaturën dhe i plotëson 
kërkesat e Bashkimit Evropian për siguri i, shëndet dhe mjedis - si gjate prodhimit ashtu edhe si prodhim 
i gatshëm. CE shenja  ofron qasje formale te marketingut dhe shitjes ne tregun  evropian.

Për  shembull, CE-etiketon  për sobë druri  caktohet ne bazë testimi sipas standardeve evropian 
EN13240 do te thotë se efikasiteti i ngrohjes me dru është me se pakti 50%.

Në BE, që nga 1. Janari 2018 pajisjet për ngrohje të hapësirës  me  
karburant të ngurte (<50kW) duhet shitur me etiketën e shtypur e cila 
tregon fuqinë ngrohëse të saj dhe indeksin e efikasitetit energjetik.  Përveç 
kësaj, te gjitha informatat e promovimit  duhet ti përfshijnë edhe 
referencën ne klasën e efikasitetit - ne shkal len prej A++ (më efikasja) deri 
G ( më së pakti efikase).

Prej 1. Janarit te vitit 2022, përveç etiketës, Rregullorja e eko-dizajnit 
vendos in paketën e kufizimeve te emisioneve  te cila duhet te plotësohen 
duke përfshirë grimcat, monoksid karboni (CO), oksid azotik (NOx) dhe 
kompozimet organike te gazit (OGC). Efikasiteti minimal i sezonit i 
hapësirës ngrohjes do te jetë :

• 30% për pajisjet për ngrohje te ambienteve  me stufë me djegie te hapur  

• 65% për pajisje për ngrohjen te ambienteve me stufë me djegie te mbyllur 
(përveç djegies se peleti t drurit) 

• 79% për pajisjet për ngrohje te ambienteve me stufë me djegie te mbyllur   
(ne pelet druri)

• 65% për stufë 
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Zbatimin e rregulloreve te reja do ta bej t rupi mbikëqyrës i tregut kombëtarë (MSAs).


