Ngrohja me kaldaja te vegjël me
copëza druri, ne krahasim me
kaldaje te vegjël me vaj djegës I
gaz lëngëzuar i naftës ( LPG) ka
mundësi te realizohet 49-70%
kursim ne vit
Ngrohje me sobë me pelet
druri ne krahasim me ngrohtës
elektrike mund te realizohet
12-51% kursim ne vit

Ngrohje me kaldaja te vegjël
me pelet druri ne krahasim
me ngrohtës eklektikë mund
te realizohen 22-59% kursim
vjetore

www.heatwisely.com

Zvogëlimi i shpenzimeve të
ngrohjes më biomasë

Gati një gjysme energjisë e cila përdoret ne shtëpi shkon ne
ngrohje. Futja ne përdorim te ngrohje me biomase ju ndihmon
ne arritje te kursimeve te energjisë ne shtëpinë tuaj dhe gjetjen e
mënyrës me te mire për zvogëlimin e shpenzimeve për ngrohje.

Ngrohja me biomasë munde të sjelle kursime të
shpenzimeve vjetore të konsiderueshme, posaçërisht për
përdoruesit te cilët kane nevoja të mëdha për ngrohje.
Shpenzimi i energjisë ngrohëse, i krijuar nga copëzat e
drurit ose drurit për ngrohje, është konsiderueshëm me
i vogël nga shpenzimet e energjisë ngrohëse te cilën e
prodhon nafta, gazi ose energjia elektrike. Çmimet i drurit
në Ballkanin Perëndimor janë te treguar ne foto ne vazhdim.
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Opcioni nxemjes

Gaznat
natyral

Ryma
elektrike

Stufa e
vjeter me
dru

Kaldaja e vogël - lëndë
djegëse: patate të skuqura
druri

Kazan i vogël - lëndë
djegëse: fishekë druri

Stufë efikase - lëndë
djegëse: dru zjarri

Stufë efikase - lëndë
djegëse: dru topthi
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Zëvendsimi momental me nxemje në biomas ofron kursim
financijar.
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Patate të Qymyrguri Dru zjarri
skuqura
druri

Naftë

Elektricitet

Ngrohja me stufë efikase me
dru, ne raport me ngrohtës
elektrike, munde te realizoje
40-74% kursime vjetore

Biomases për ngrohjen zvogëlon mvarsin për luhatshmërinë
e shpenzimeve lidhur me ngrohjen e karburantet fosile
dhe përkrah ekonomin lokale.

Krahasimi i qëndrueshmërisë ekonomike. Opcioni i
nxemjes në biomasë. Me mundësi për karburant fosile dhe
energji elektrike shifet në foton tjetër. Ana e majt tregon
opcionet e nxemjeve
në bazë biomases e
cila krahasohet
me opcionet për
nxemjet the dhana ne
pjesën me lart, dukë i
shfytezuar te njajtat
lloje për nxemje.

Ngrohja me stufë moderne
efikase me dru, ne raport me
stufë joefikase te vjetër me dru,
munde te realizoje 51-53%
kursime vjetore

grohja me kaldaja te vogela
ne copëza druri, ne raport me
ngrohtës elektrike, munde
te realizoje 52-77% kursime
vjetore

