
Qyteti Shkup

ETIKETAT 
 PËR SHËNIM 

TË APARATEVE 
 ELEKTRIKE 
 FAMILJARE

SHEMBULL PËR SHËNIM TË MAKINAVE 
PËR THARJE

① - emri i furnizuesit ose marka tregtare
② - klasa energjetike e aparatit 
③ - konsumi i energjisë në nivel viti
④ - lloji i tharëses (me ventilim / kondensim/ gaz)
⑤ - koha e tharjes të mbushjes mesatare me rroba 

krejtësisht prej pambuku
⑥ - kapaciteti i mbushjes
⑦ - klasa e kondensimit

Për më tepër informacione për të drejtat tuaja si 
konsumator mund të drejtoheni te Organizata e 

Konsumatorëve të Maqedonisë
telefoni: (02) 3 179 592

ueb faqja: http://www.opm.org.mk
е-mail: sovetuvanja@opm.org.mk

KËSHILLI PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE
TË QYTETIT SHKUP ME PROGRAMIN E VET
E MBËSHTET MBROJTJEN E KONSUMATORËVE

 
 
 
 

 

KËSHILLI PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE
TË QYTETIT SHKUP
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ETIKETAT 
PËR SHËNIM

  TË APARATEVE  
ELEKTRIKE FAMILJARE

Etiketat për shënim mundësojnë informacione të sakta, 
të dallueshme dhe të krahasueshme për aparatet elek
trike lidhur me konsumin e energjisë, perfomancat dhe 
karakteristikat tjera themelore si dhe konsumi i ujit, orig
jina e produktit, niveli i zhurmës etj.
Etiketa për shënim të produkteve të një kategorie të cak
tuar është e njëjtë, që të mund të bëhet krahasimi ndër
mjet karakteristikave të produkteve si konsumi i energjisë 
ose ujit, fuqia etj. 
Shiritat e ngjyrosur në etiketa mundësojnë identifikim më 
të lehtë të aparateve në bazë të karakteristikave energje
tike, e në atë mënyrë konsumatorët të mund të kursejnë 
energji gjegjësisht të marrin vendime të mençura gjatë 
blerjes. Ashtu, produktet e kategorisë së njëjtë renditen 
për nga klasa energjetike A deri në klasën G, ku klasa A e 
shënon shfrytëzimin më efikas të energjisë, ndërsa klasa 
G efikasitetin më të ulët energjetik (EE). Shenjat me ngjyrë 
të gjelbër A+, A++, A+++ shënojnë efikasitet energjetik 
(EE) më të lartë se klasa A, sepse prodhuesit janë duke 
plasuar në treg produkte gjithnjë e më efikase në aspektin 
energjetik në përputhje me kërkesat e konsumatorëve 
dhe politikat për kursim të energjisë. 
Shenja për karakteristikat (efikasitetin) energjetik, i rendit 
aparatet nga ngjyra e gjelbër e errët, (EE më i lartë) deri 
në të kuqe (EE më i ulët). Kjo donë të thotë se, aparatet 
të cilat e shfrytëzojnë energjinë në mënyrën më efikase 
shënohen me ngjyrë të gjelbër të errët. Informacion tjetër 
i rëndësishëm që shënohet në etiketën për të shënuar 
sasinë e energjisë që produkti e shfrytëzon gjatë një viti. 
Sa më i vogël është ky numër, aq më pak energji do të 
kon sumojë aparati. 

SHEMBULL PËR SHËNIM TË FRIGORIFERËVE

① - emri i furnizuesit ose marka tregtare
② - numri i modelit
③ - klasa energjetike e aparatit
④ - konsumi i energjisë në nivel viti 
⑤ - vëllimi i hapësirës për ftohje
⑥ - vëllimi i hapësirës për ngrirje
⑦ - intensiteti i zhurmës

Me etiketa (bashkë me dokumentacionin teknik 
përkatës që e vërteton atë që është shënuar) duhet 
të shënohen aparatet familjare elektrike në vijim: 

•	 Aparatet familjare për ftohje (frigoriferë, frigo
riferë ngrirës dhe kombinime të tyre);

•	 Televizorët

•	 Makinat për larje të enëve (pjatalarëse);

•	 Makinat për larje të rrobave (makina për tharje 
të rrobave me baraban (daulle) dhe makina të 
kombinuara për larje dhe tharje të rrobave);

•	 Shporetet elektrikë;

•	 Kondicionerët e ajrit dhe;

•	 Dritat.

25% e energjisë së përgjithshme që harxhohet në fa
milje bie në aparatet elektrike dhe ndriçim. Kjo donë 
të thotë se aparatet të cilat e shfrytëzojnë energjinë 
në mënyrë efikase: e kursejnë buxhetin familjar, 
konsumojnë më pak energji për funksion të njëjtë, 
më pak e ndotin mjedisin jetësor dhe kontribuojnë 
në mbrojtjen e resurseve natyrore.


