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EIT PARATHËNIE 1 

Udhëzim 
 
Teknika e instalacioneve elektrike ndahet në shumë kategori të ndryshme, të cilat në radhë 
të parë përcaktohen nga fusha e përdorimit. Ndër kategoritë më kryesore vlejnë të 
përmenden: 
 

 Teknika e ndriçimit konvensional 
 Reostatet / Dimmen* në sisteme të ndryshme ndriçimi 
 Sisteme komunikimi për dyert dhe aparaturat e sinjalistikës së shtëpive 
 Aparatura e sinjalizimit në raste rënie zjarri dhe kundër vjedhjes së shtëpive 
 Aparatura komunikuese me video dhe foni për shtëpitë 
 Aparatura, -ISDN, -kommunikuese dhe antena 

 
Po ashtu teknika e instalacioneve elektrike kategorizohet edhe duke patur si kriter teknikën e 
përdorur, si p.sh.: 
 

 Teknika e instalimit konvensional 
 Menaxhimi i ndërtesave me sisteme suplementare Fieldbus (Europäischer Installati-

onsBus; EIB**) 
 Menaxhimi i ndërtesave pa sisteme suplementare Fieldbus (Power-Net EIB) 

 
 
 

 Vërejtje mbi sigurinë teknike 
Gjatë të gjitha ekspërimenteve me rrymë, kemi të bëjmë me tensione, të cilat janë të 
rrezikshme për jetën, prandaj kini kujdes, që të mos krijohen qarqe të shkurtra! 
Përpara se të ndizni qarkun eksperimental, kontrolloni edhe një herë skemën e lidhjes 
dhe telat përkatës. 
Kini parasysh, që gjatë çdo eksperimenti të përdorni aparaturat përkatëse mbrojtëse, 
si siguresat apo RCD (Residual Current Device)! 
Një çelës sigurie për ndërprerjen e plotë të rrymës në raste emergjence, duhet të jetë 
gjithmonë në një vend të dukshëm dhe që arrihet kollaj prej jush! 
 
 

 * Dimmen – Me Dimmen nënkuptohen Tiristori / Reostati ose çelësat triac dimmer, të cilët përdoren për 
të kontrolluar ndriçimin në llamba (p.s., në tribuna, llampa ose transformatorë të tensionit të ulët prej 
llambave halogjene). Dimmer-at mund të përdoren për të kontrolluar konsumin e energjisë së 
konsumatorëve të tjerë, të përdorur në qarqe të ngjashme, si në fshesat me vakum të shtëpisë dhe 
trapanot e dorës, në të cilën është e domosdoshme ndryshimi i fuqisë së punës. 

 ** Që nga viti 1999 Fieldbus-et janë standartizuar sipas normës ndërkombtare IEC 61158 ("Digital data 
communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems"). 
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2  EIT PARATHËNIE 

Përgatitja për punë e bordit të teknikës së ndriçimit 
Bordi teknik i ndriçimit mund të vendoset në laborator ose në klasën e shkollës. Një sistem 
tjetër mbajtës nuk është i domosdoshëm. Kombinimi me sistemet e tjera mësimdhënëse 
është gjithmonë i mundshëm duke patur parasysh rregullat teknike dhe ato të sigurisë.  
 
Bordi teknik i ndriçimit për teknikën e ndriçimit përbëhet nga këto elementë: 
 
A = Çelësi i fikjes dhe ndezjes 
B = Çelësi dysh 
C = Çelësi kryq (Polwender me 4 linja) 
D = Priza sipas standarteve evropiane CEE 7/4 
E = Ushqyes dhe shpërndarës rryme 
F = Priza shpërndarëse 
G = Priza shpërndarëse, bashkuese me bordet e tjera 
H = Llampa 25W, E14 
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EIT PARATHËNIE 3 

Vënia në punë e sistemit të kutive të teknikës së ndriçimit 
Bordi teknik i ndriçimit mund të vendoset në laborator ose në klasën e shkollës. Si panel 
mbajtës përdoret një panel me vrima. Kutitë vihen sipas skemës dhe detyrës së përcaktuar 
në panelin e llamarinës. Kutitë mbërthehen me pjesën e tyre të pasme plastike duke i shtyrë 
në pjesën e sipërme të panelit (pjesa me rrjeta). Gjatë heqjes së kutive, duhet patur 
parasysh, që ato së pari duhet të shtyhen për të liruar kapëset dhe më pas të tërhiqen drejt 
vetes. Edhe në rastet kur kutitë gjatë vënies apo demontimit nga paneli, shtrembërohen pak, 
ju nuk duhet të keni merak, pasi ato nuk prishen. Kombinimi me sisteme të tjera mësimi 
është i mundur vetëm duke respektuar rregullat e sigurisë teknike.  
Bordi teknik i ndriçimit përbëhet nga këta komponentë: 
 

Schukostekdose Verteilerdose Glühlampenfassung

Aus- / WechselschalterKreuzschalterSerienschalter

Wechselstromeinspeisung  
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4  EIT PARATHËNIE 

Kriteret teorike 
Kriteret teorike janë një përmbledhje e shkurtër e kapitullit të teknikës së qarqeve nga libri „Fachkunde Elektrotechnik“ (Verlag 

Europa Lehrmittel). 

Teknika e instalimit nuk varet vetëm nga mënyra praktike e realizimit të instalimeve, por edhe 
nga leximi dhe ndërtimi i skicave të planeve, të cilat mundësojnë një punë të pandërprerë në 
ndërtesën ku duhet të kryhen ndërtimet. Për të mundësuar një komunikim të suksesshëm 
ndërmjet firmave të ndryshme, arkitektëve, projektuesve, teknikëve dhe zbatuesve duhet të 
krijohet një mjet komunikimi i posaçëm. Ky mjet komunikimi është i përdorshëm pothuajse në 
të gjitha fushat e ndërtimit / zbatimit. Në tekniken e instalimeve elektrike gjejnë zbatim si 
mjete komunikimi një mori planesh. 
 
Llojet e këtyre planeve të instalimeve elektrike: 
 

 Plani i instalimit 
 Plani i përgjithshëm pasqyrues i instalimit 
 Plani i rrjedhjes së rrymës me formë të zmadhuar 
 Plani i rrjedhjes së rrymës në paraqitjen e pjesëve që ndërveprojnë së bashku 
 Plani funksional 
 Plani i lidhjes 

 
Në secilin prej këtyre planeve do të përcaktohet mënyra dhe forma (një-polëshe, shumë-
polëshe), se si pjesët e veçanta elektrike do të ndërveprojnë së bashku në procesin e punës. 
Plani i përshkrimit dhe i instalimit përbëjnë bazën elementare të punës për instalimin e një 
rrjeti të caktuar, por ato nuk na japin asnjë informacion mbi funksionimin e qarqeve. Skicat e 
planeve të qarqeve përbëjnë bazën kryesore për ndërtimin e qarqeve elektrike. Ato na 
paraqesin në mënyre direkte funksionimin e qarqeve të kontrollit dhe të instalimit. 
 
Në detyrën e paraqitur për zgjidhje planet e instalimit luajnë një rol shumë të rëndësishëm. 
 
Përshkrimi 
 

Paraqitja 

 
Plani i instalimit është një paraqitje një-poleshe 
e planit të instalimit. Ai shënohet në pozicionin e 
saktë dhe kryesisht në shkallen e planimetrisë 
së ndërtesës. Në këtë plan shënohen të gjitha të 
dhënat e nevojshme për shtrimin e linjave. 

 

Q1

E1

NYM Cu 1,5 mm²

Kinderzimmer
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EIT PARATHËNIE 5 

 
 
 
Plani i përgjithshëm pasqyrues i instalimit 
tregon një qark apo një shpërndarje linjash në 
një formë të thjeshtë një-polëshe. Plani i 
përgjithshëm pasqyrues i instalimit përmban të 
dhëna mbi mënyrën e shtrimit, llojin e materialit, 
diametrin, llojin e lidhjes dhe kushtet e shtrimit të 
linjave. 
 
 

 
 

NYM Cu 1,5 mm² (t)Aderzahl

Raumart (trockene Räume)Leitungsmaterial

Abzweigdose

Ausschalter Schutzkontakt-
steckdose

 
Plani i rrjedhjes së rrymës me formë të 
zmadhuar është një paraqitje shumë-polëshe, 
sipas drejtimit të rrjedhjes së rrymës. Drejtimi i 
rrjedhjes së rrymës / shtrirja e linjave mund të 
jetë horizontal ose vertikal, mundësisht duke 
shmangur „kryqëzimet“. Për thjështësimin e 
leximit të planit elektrik, mund të evitojmë 
paraqitjen e tokëzuesit. 
 

N PE

Q1

E1

 
 
Plani i rrjedhjes së rrymës në paraqitjen e  
pjesëve që ndërveprojnë së bashku tregon të 
gjitha detajet e lidhjeve në një qark apo sektor të 
veçantë të tij. Të gjitha pjesët e një sektori të 
përzgjedhur të qarkut, të ndërtuara prej të njëjtit 
material, paraqiten së bashku. 
 
 
 

 
 

PE
N

Q1 E1
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6  EIT PARATHËNIE 

Pjesët e domosdoshme dhe aparaturat e duhura 
(Eksperimentet do të zhvillohen në bordin e instalimit ose me LN-Boxensystem.) 

 

 Përshkrimi i aparaturave për pjeset përbërëse të bordit  

SO3209-8A Bordi i instalimit „Teknika e ndriçimit„ 1 

SO5148-1F Paketë përçuesish sigurie 4mm (47 Copë) 1 

SO5126-9X Prizë bashkuese me siguresë 19/4mm e bardhe 20 

SO5126-9Z Prizë bashkuese me siguresë 19/4mm e bardhë me degëzim 10 

SO3211-1D 
Burim i rrymës së ndryshueshme me çelës MCB*, EMV-Filtër** dhe 
spinë. 1 

   

 Përshkrimi i aparaturave për pjesët përbërëse të bordit (alternativ)  

SE2661-1B Çelës dysh 1 

SE2661-1C Çelës (SPDT = Single Pole Double Throw ose DPDT = Double Pole Double Throw) 2 

SE2661-1D Çelës kryq (Polwender = ndërrues polesh; me 4 linja) 1 

SE2661-6E Priza sipas standarteve evropiane CEE 7/4 2 

SE2661-1F Prizë degëzuese 3 

SE2661-1S Portollampë E14, 3-fach 1 

SO5123-9D Llampë 40W, E14 3 

SE2661-9E Burim i rrymës së ndryshueshme 1 

ST7003-.... Panel llamarine (madhësia sipas ambientit të mësimit) 1 

SO5148-1F Paketë përçuesish sigurie 4mm (47 Copë) 1 

SO5126-9X Prizë bashkuese me siguresë 19/4mm e bardhë 20 

SO5126-9Z Prizë bashkuese me siguresë 19/4mm e bardhë me degëzim 10 

 Literatura për të gjitha konfigurimet   

SO5151-6A 
Libri EIT Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
“Teknika e ndriçimit” 1 

 
* Çelës MCB (Miniature Circuit Breaker) janë çelësa me siguresë kundra mbinxehjes nga rryma e lartë. 
** Filtrat EMV përdoren për të evituar problemet me fushën elektromagnetike të qarkut 
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EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 7 

Ndërprerësit e rrymës / Çelësat 
Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë funksionin e një çelësi 
 
 Të kontrollojë funksionin e tyre me anë të aparateve të thjeshta matëse kur ndërpritet 

furnizimi me rrymë. 
 

 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 
 

 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 
elementet përbërës të ndërvarur. 

  
 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e 

instalimit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 

 

Përshkrimi / Udhëzimet  
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën. 
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8  EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 

Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit  
 

 
 

Sistemi i kutive 
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EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 9 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Teknika e ndriçimit“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog ose digital 
 
Pjesët përbërese të kutisë: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Çelës 
2 Priza degëzuese  
1 Portollapë 3 / E14 
Llampa E14 
Panel llamarine  
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog dhe digital 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 
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10  EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 

Funksioni i çelësit: 
 
Çelësi matës 
 

 
 

Aparatura matëse në rast se çelësi është i hapur tregon ________________________ 
 
Aparatura matëse në rast se çelësi është i mbyllur tregon ________________________ 
 
Kujdes: Rezultati i shënuar në aparatin matës ndryshon në varësi të aparatit të përdorur 
 
Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në terren 

 
 
 Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
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EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 11 

Plani i instalimit 
 

 
 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
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12  EIT 1.1/1 NDËRPRERËSIT E RRYMËS / ÇELËSAT 
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EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 13 

Çelësat dhe prizat sipas standarteve europiane 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 
 Të kuptojë funksionin e një çelësi në përgjithësi dhe të prizave sipas standarteve eu-

ropiane në veçanti. 
 
 Të kontrollojë funksionin e tyre me anë të aparateve të thjeshta matëse kur ndërpritet 

furnizimi me rrymë. 
 

 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 
 

 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 
elementet përbërës të ndërvarur. 

  
 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e instali-

mit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 

Përshkrimi / Udhëzimet  

Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 

Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 

Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën.
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14 EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 

Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit  
 

230V/50Hz

N

PE

 
 
Sistemi i kutive 
 

N

PE

230V/50Hz
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EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 15 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Teknika e ndriçimit“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog ose digital 
 
Pjesët përbërese të kutisë: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Çelës 
1 Prizë (sipas standarteve europiane) 
2 Priza degëzuese  
1 Portollapë 3 / E14 
Llampa E14 
Panel llamarine  
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog dhe digital 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 

 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

16 EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 

Funksioni i çelësit: 
 
Çelësi matës 
 

 
 
Aparatura matëse në rast se çelësi është i hapur tregon ______________________. 
 
Aparatura matëse në rast se çelësi është i mbyllur tregon ______________________.. 
 
Kujdes: Rezultati i shënuar në aparatin matës ndryshon në varësi të aparatit të përdorur 
 
Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 

 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
 

N PE

 
 
 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 17 

Plani i instalimit 
 

 
 
 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura  
 
 

PE
N

Q1  



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

18 EIT 1.1/2 ÇELËSAT DHE PRIZAT SIPAS STANDARTEVE EUROPIANE 

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 19 

Lidhja e çelësit në seri me priza të tokëzuara 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë funksionin e një çelësi në seri 
 
 Të kontrollojë funksionin e çelësave me anë të aparateve të thjeshta matëse kur 

ndërpritet furnizimi me rrymë. 
 

 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 
 

 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 
elementet përbërës të ndërvarur. 

  
 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e 

instalimit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 

 

Përshkrimi / Udhëzimet  
 

Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 

Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 

Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën.



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

20 EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 

Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit  

 
230V/50Hz

N

PE

 
 
Sistemi i kutive 

N

PE

230V/50Hz

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 21 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Teknika e ndriçimit“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog ose digital 
 
Pjesët përbërese të kutisë: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Çelës 
2 Priza degëzuese  
1 Portollapë 3 / E14 
Llampa E14 
Panel llamarine  
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog dhe digital 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit në seri me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumen-

toni vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni ver-
balisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 

 
 
Të dy llampat duhet të ndizen dhe të fiken në mënyrë të pavarur nga i njëjti çelës. Gji-
thashtu qarku duhet të përmbajë një prizë të pavarur sipas standarteve europiane  



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

22 EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 

Qarku matës  
 

 
 
Aparatura matëse tregon: __________________________________________________ 
 
Vendosja e çelësave në seri është një: _______________________________________ 
 
Përçuesi i jashtëm L1 _____________________________________________________ 
 
Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 

 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 

N PE

 
 
 
 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 23 

Plani i instalimit 
 

 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
 

PE
N

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

24 EIT 1.1/3 LIDHJA E ÇELËSIT NË SERI ME PRIZA TË TOKËZUARA 

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 25 

Çelësat me priza mbrojtëse kontakti 
Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë funksionin e një çelësi 
 
 Të kontrollojë funksionin e tyre me anë të aparateve të thjeshta matëse kur ndërpritet 

furnizimi me rrymë. 
 

 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 
 

 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 
elementet përbërës të ndërvarur. 

  
 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e 

instalimit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 

 

Përshkrimi / Udhëzimet  
 

Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 

Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 

Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën.



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

26  EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 

Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit  

 
230V/50Hz

N

PE

 
 
Sistemi i kutive 
 
 

N

PE

230V/50Hz

 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 27 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Teknika e ndriçimit“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog ose digital 
 
Pjesët përbërese të kutisë: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
2 Çelësa 
2 Priza degëzuese  
1 Portollapë 3 / E14 
Llampa E14 
Panel llamarine  
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog dhe digital 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 

 

 
Llampa duhet të ndizet dhe të fiket në mënyrë të pavarur nga të dy çelësat. Gjithashtu 
qarku duhet të përmbajë një prizë të pavarur sipas standarteve europiane. 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

28  EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 

Çelësi matës 
 

 
 
Aparati matës tregon në varësi ________________________________________________.. 
 
Pasi përdorim çelësin _______________________________________________________. 
 
Ndërprerësi i rrymës është një ________________________________________________. 
 
Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 

 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
 

N PE

 
 
 
 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 29 

Plani i instalimit 
 

 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
 

PE
N

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

30  EIT 1.1/4 ÇELËSAT ME PRIZA MBROJTËSE KONTAKTI 

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 31 

Çelësat kryq me priza mbrojtëse kontakti  
Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë funksionin e një çelësi kryq 
 
 Të kontrollojë funksionin e çelësave kryq me anë të aparateve të thjeshta matëse kur 

ndërpritet furnizimi me rrymë. 
 

 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 
 

 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 
elementet përbërës të ndërvarur. 

  
 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e 

instalimit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 

 

Përshkrimi / Udhëzimet  
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
 
Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën. 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

32 EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 

Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit  

230V/50Hz

N

PE

 
 
Sistemi i kutive 
 

N

PE

230V/50Hz

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 33 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Teknika e ndriçimit“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog ose digital 
 
Pjesët përbërese të kutisë: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Çelës kryq 
2 Çelës të zakonshëm 
3 Priza degëzuese  
1 Portollapë 3 / E14 
Llampa E14 
Panel llamarine  
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
Multimetër analog dhe digital 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit kryq dhe të një prize me një multimetër (ose Ohm-

metër). Dokumentoni vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 

 
 
 
Llampa duhet të ndizet dhe të fiket në mënyrë të pavarur nga të tre çelësat. Gjithashtu 
qarku duhet të përmbajë njërën ose të dyja  prizat e pavarura sipas standarteve 
europiane. 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

34 EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 

Çelësi matës 
 

 
 
Aparati matës tregon ____________________________________________________ 
 
Pasi e përdorim çelësin ____________________________________________________ 
 
Çelësi kryq është nje ____________________________________________________ 
 
Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 

 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
 

N PE

 
 
 
 
 
 
 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 35 

Plani i instalimit 

 
 

 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
 

PE
N

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

36 EIT 1.1/5 LIDHJET KRYQE ME PRIZA TE STANDARTEVE EUROPIANE 

 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Teknika e ndriçimit 

 

 

EIT 1.1/6 PARAQITJA E TË DHËNAVE TË NJË QARKU 37 

Paraqitja e të dhënave të një qarku 

Objektivat  
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të njohë ndryshmin midis llojeve të ndryshme të planeve të çelësave  
 Të paraqesë sa me saktë të dhënat e qarkut  
 Të rregullojë të gjtha informacionet e domosdoshme sipas DIN VDE* të qarkut 

 

Aparaturat / Pjesët përbërëse  
 
Zhvillimi i këtij eksperimenti shërben për të kontrolluar njohuritë teorike të marra dhe nuk ka 
nevojë për përdorimin e kompjuterit. Gjithashtu na jepet mundësia që nga kjo detyrë të 
formulojmë dhe të ndërtojmë një projekt të bazuar edhe mbi materialet e eksperimenteve të 
zhvilluara më parë. Grupi i nxënësve mund të ndërtojë më me lehtësi pjesët përbërëse të 
planit instalues, pasi të paraqesë të dhënat e planit të instalimit  
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Analiza e planit të instalimit  
 Paraqitja e planit pasqyrues për planin e dhënë të instalimit  
 Marrja e të gjithë informacioneve të domosdoshme (si psh siguria përshkrimi i përçuesve) 

sipas DIN VDE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN VDE* - Standartet europiane të sigurisë në fushën e elektroteknikës 
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Kushtet paraprake  
 
Plani i instalimit bashkë me informacionet e lidhura me të jepen si më poshtë: 
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Analizoni planin e instalimit. Shënoni të dhënat e përcaktuara në tabelën e mëposhtme.Të 
dhënat, të cilat nuk mund ti gjeni në planin e instalimit merrini nga tabelat e tjera të këtij lloji 
në libër, në literaturën shtesë ose në listën e DIN VDE. 
 
Qarku i rrymës Lloji i lidhjes së 

llampave  
Prizat Përcjellësit Siguresat Informacionet 

shtesë 
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Skiconi planin pasqyrues (planin ndarës) në bazë të planit të mëposhtëm të instalimit  
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  Vërejtje mbi sigurinë teknike 

Gjatë të gjitha ekspërimenteve me rrymë, kemi të bëjmë me tensione, të cilat janë të 
rrezikshme për jetën, prandaj kini kujdes, që të mos krijohen qarqe të shkurtra! 
Përpara se të ndizni qarkun eksperimental, kontrolloni edhe një herë skemën e lidhjes 
dhe telat përkatës.Kini parasysh, që gjatë çdo eksperimenti të përdorni aparaturat 
përkatëse mbrojtëse, si siguresat apo RCD (Residual Current Device)! Një çelës 
sigurie për ndërprerjen e plotë të rrymës në raste emergjence, duhet të jetë gjithmonë 
në një vend të dukshëm dhe që arrihet kollaj prej jush! Vënia në punë e bordit të insta-
limit „Çelësat me llampa ndriçimi”. 

 
Bordi i instalimit mund të vendoset në laborator ose në ambjentin e klasës. Një sistem 
mbajtës shtesë nuk është i nevojshëm. Kombinimi me mjete të tjera mësimore është i mun-
dur por duke zbatuar masat e nevojshme të sigurisë. 
 
Bordi i instalimit „Çelësat me llampa ndriçimi“ përmban këto elementë: 
 

 Çelës në seri   Ushqyes  

 Drossel / Induktor 1x8W  Llampë ndriçimi  

 Drossel / Induktor 2x8W  Çelës / Startues 

 Kondensator konpensues    
 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Pjesët përbërëse të nevojshme dhe aparaturat  
(Ushtrimet do të zhvillohen me bordin e instalimit.) 

 

 Përshkrimi i aparaturave për pasqyrën e bordit   

SO3209-8D Bordi i instalimt „Çelësa me llampa ndriçimi „ 1 

SO5148-1F Kabllo matës sigurie 4mm (47 copë) 1 

SO5126-9X Priza lidhëse sigurie 19/4mm e bardhë 20 

SO5126-9Z Priza lidhëse sigurie 19/4mm e bardhë me degëzim 10 

SO3211-1D Ushqyes tensioni të ndryshueshëm me  LS-Çelës, EMV-Filtër dhe prizë 1 
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Detyrë kursi 
 
Sipas porosisë së klientit elektriçisti duhet të instalojë një sistem ndriçimi në tavanin e varur 
të dhomës së punës.Llojin e ndriçimit dhe dekorimin (llampa të thjeshta, llampa me gazra të 
rralla p.sh. llampa neoni) e përcakton vetë klienti. 
 

Njohuritë themelore të teknikës së ndriçimit 
 
Pjesa e dritës të cilin syri i njeriut arrin të shohë si një dritë e dukshme është vetëm një pjesë 
e vogël e spektrit të valëve elektromagnetike. Kjo zonë e dukshme për syrin tonë fillon me  
() nga afërsisht 380 nm dhe përfundon në vlerën 780 nm. Duke qenë se gjatësia e valës 
dhe frekuenca e dritës janë të varuara nga njëra–tjetra, mund ti konsiderojmë këto si të 
dhëna të rëndësishme, kështu që bashkë me vlerën e gjatësisë së valës duhet të dimë edhe 
frekuencën e saj. Varësia e këtyre dy parametrave nga njëri-tjetri jepet si më poshtë: 
 

 
 

Madhësitë kryesore në teknikën e ndriçimit  
 
Fluksi i dritës  
 
Fluksi dritës përfshin të gjitha rrezet e dritës që lëshon një burim drite, pavarësisht nga 
drejtimi i rrezatimit. 
 
Fuqia e dritës I 
 
Fuqia e dritës është rrezatimi i një fluksi drite në një drejtim të caktuar. Ajo është një madhësi 
që përcakton intensitetin e dritës, i cili i reflektohet syrit të njeriut prej një sipërfaqeje. 
 
Rentabiliteti i dritës  
 
Varësia e fluksit të dhënë të dritës me rendimentin e rrymës elektrike shpreh rentabilitetin e 
burimit të dritës. Rentabiliteti i burimit të dritës nuk duhet ngatërruar me shkallën e veprimit të 
rrezeve të dritës mbi një sipërfaqe të dhënë. 

 
 

Fuqia e ndriçimit E 
 
Fuqia e ndriçimit tregon sesa sasi drite rrezatohet në një sipërfaqe të caktuar.  
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Krahasimi midis llampave të thjeshta dhe llampave me gazra të rralla / 
halogjene 
 
Llampat e thjeshta dhe llampat me gazra të rralla (halogjene) krijojnë dritë në mënyra të 
ndryshme. Në rastin e llampave të thjeshta rrezatimi i dritës krijohet nga nxehja e filigramës 
së llampës, ndërsa llampat me gazra të rrallë e krijojnë dritën duke nxitur atomet e argjendit 
të lëngshëm. 
Në tabelën e mëposhtme paraqiten përkrah njëra-tjetrës vlerat standarte të të dyja llojeve të 
burimeve. 
 

 
Llampë me 60 W 

Llampë me gazra të rralla 
me 58 W 

Fluksi i dritës 730 lm 5400 lm 

Fuqia e dritës 55 cd 345 cd 

Konsumi i dritës 12,16 lm/W 93,10 lm/W 

Shkalla e veprimit  5-10 % 25% 
 

Përparësitë e llampave me gazra të rrallë ndaj llampave të thjeshta: 
 

 Jëtëgjatësi më të madhe, afro 7000 orë ndriçimi 
 

 Rentabilitetin e burimit të dritës gati 7 herë më i madh 
 

 Një mori më e madhe zgjedhjesh në ngjyrat e dritës 
 

 Ngrohje tepër e vogël e ambjentit  
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Kushtet teorike paraprake 
Pjesët përbërëse të një llampave me gazra halogjene (të rralla) 
 
 

 
 

Llampa me gaz të rrallë përbëhet nga një tub qelqi në skajet e të cilit janë të vendosura 
elektrodat e dritës (përçuesi i nxehtë në formë spirale). Pjesa e brendshme e tubit të qelqit 
është e lyer nga një material ndriçues. Ky material ka aftësinë të kthejë dritën e padukshme 
në dritë të dukshme. Tubi i qelqit është mbushur me një përzierje të përbërë prej gazi të 
rrallë dhe argjend i lëngshëm. Llampat me gazra të rrallë nuk mud të lidhen direkt në rrjetin e 
rrymës por për tu montuar dhe për tu vënë në punë ato kanë nevojë për një ndezës 
(vendosës kontakti) dhe një aparat parandezës 
 
Funksionimi i një llampe me gaz të rrallë 
 
Vënia në punë e një llampe me gaz të rrallë kalon nëpër katër faza: 
 
Faza 1: Shkëlqimi 

E hapim çelesin e dritës, por do të shikojmë që furnizimi i llampës me tension të rrymës 
nuk mjafton që sasia mbushëse e gazit në llampë të ndizet. Tensioni i rrymës qëndron 
edhe në ndezës, i cili është lidhur paralel me llampën me gaz të rrallë. Elektrodat e 
ndezësit janë ndërtuar në formën e dy fijeve metali që kur takohen me njëra-tjetrën 
bëjnë ndezjen e llampës, pra luajnë rolin e një çelësi. Tashmë ndezësi ka një tension 
të mjaftueshëm për të krijuar ngarkimin e shkëndijës, kështu që vlera e intensitetit (imin) 
mund të kalojë nëpër mbushjen e gazit të ndezëzit. Në sipërfaqen e elektrodave të 
ndezëzit qëndron një shtresë gazi e ngarkuar që shërben si shkëndijë për të ngrohur fi-
jet e metalit duke krijuar kontaktin midis tyre.  
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Faza 2: Ndriçimi 
Përmes ngrohjes së fijeve të metalit në pikën e tyre të kontaktit mund të bëhet përkulja 
dhe takimi i tyre, gjë që realizon mbylljen e qarkut. Vetëm se nëpër aparatin paran-
dezës, në spiralen e nxehtë të llampës me gaz të rrallë,duhet të kalojë një vlerë më e 
lartë intensiteti sesa vlera e intensitetit të ndezjes (iHeiz).Spiralja e nxehtë fillon të 
ndriçojë dhe elektronet e ngarkuara të dala prej saj mund ta ngarkojnë edhe gazin me 
mbartës të ngarkesës elektrike. Gjatë ndriçimit avullohet edhe një pjesë e vogël e arg-
jendit të lëngshëm. 

 

 
 

Faza 3: Ndezja 
Pasi është arritur kontakti i fijeve të metalit në ndezës nuk mund të krijohen më 
shkëndija të ngarkuara dhe kështu fijet e metalit në pikën e tyre të kontaktit fillojnë të 
ftohen. Pasi ato arrijnë një temperaturë të caktuar ftohje ato hapin menjëherë qarkun e 
nxehtë të rrymës dhe ndërpresin rrymën e nxehtë. Spiralja e nxehtë në llampën me gaz 
të rrallë ndriçon për shkak të elektroneve të ngarkuara që gjenden rreth saj. Për shkak 
të ndërprerjes së menjëhershme të rrymës së nxehtë në bobinën e kufizuesit kemi një 
vlerë të lartë tensioni induktiv, tensioni i ndezjes që mund të arrijë deri në vlerën 
1000V. Ky tension i lartë e ndez gazin në llampën me gaz të rrallë (llampa neoni) dhe 
bën që të kalojë rrymë nga njëra elektrodë në tjetrën. 

  

 
 

Faza 4: Djegja 
Përmes aparatit parandezës vlera e intensitetit të rrymës në llampë do të kufizohet. 
Tensioni i rrjetit do të ndahet midis aparatit parandezës dhe llampës me gaz të rrallë. 
Pjesa e vlerës së tensionit në llampën me gaz të rrallë quhet ndryshe edhe tensioni 
djegës i cili kap vlerat 50 deri në 110V. Duke qenë se ndezësi është i lidhur paralel me 
llampën kjo lloj vlere tensioni, e cila është tepër e vogël për të krijuar një shkëndijë të 
re të ngarkuar gjendet edhe tek ai. 
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Qarqet me llampa me gazra halogjene  

(qarqet e mbyllura) 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë dhe sqaroje funksionin e një qarku me llampa halogjene duke patur për 
bazë një plan konkret instalimi. 

 
 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 

 
 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 

elementet përbërës të ndërvarur. 
  

 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e 
instalimit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 
Përshkrimi / Udhëzimet  
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
 
Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën. 
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Plani i instalimit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Qarqet me llampa halogjene“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
 
 

Detyrë: 
 
Një llampë halogjene duhet të komandohet (të fiket dhe ndizet) përmes një çelësi. 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit 
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune.
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Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 
 

 
 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
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Plani i instalimit 
 

 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
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Qarqet me llampa me gazra të rralla ndriçuese 

(qarqet në seri) 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë dhe sqaroje funksionin e një qarku me llampa halogjene duke patur për 
bazë një plan konkret instalimi. 

 
 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 

 
 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 

elementet përbërës të ndërvarur. 
  

 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e instali-
mit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 
Përshkrimi / Udhëzimet  
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
 
Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën. 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Qarqet me llampa me gazra halogjene 

 

54  EIT 1.2/2 QARQET ME LLAMPA ME GAZRA HALOGJENE NE SERI 

Plani i instalimit 
 
Bordi i instalimit 

 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 



 

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa  
Qarqet me llampa me gazra halogjene 

 

 

EIT 1.2/ QARQET ME LLAMPA ME GAZRA HALOGJENE NE SERI 55 

Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Qarqet me llampa halogjene“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
 
 

Detyrë: 
 
Dy llampa halogjene duhet të komandohen (të fiken dhe ndizen) përmes një çelesi në 
mënyrë të pavarur. 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit 
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune.
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Planet e qarkut: 
 
Paraqitja e qarkut në ambjent 
 
 

 
 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
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Plani i instalimit 
 

 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
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Qarqet e llojit tandem 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë dhe sqarojë funksionin e një qarku të tipit tandem duke patur për bazë një 
plan konkret instalimi. 

 
 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 

elementet përbërës të ndërvarur. 
  

 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e instali-
mit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 

 
Përshkrimi / Udhëzimet  
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
 
Në proçesin e lidhjes së portollampës duhet të kemi parasysh që në përçuesin e jashtëm, (ku 
furnizimi me rrymë është i hapur), duhet të ndërpritet furnizimi me rrymë deri kur ai të vihet 
në kontakt me portollampën. 
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Plani i instalimit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Qarqet me llampa halogjene“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
 
 

Detyrë 
 
Të dy llampat me gazra të rralla duhet të lidhen me një aparat parandezës të përbashkët në 
një qark të tipit tandem dhe të komandohen (ndizen e të fiken) nga një çelës i përbashkët. 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit 
 
 Kontrolloni funksionimin e çelësit me një multimetër (ose Ohmmetër). Dokumentoni 

vëzhgimet tuaja. 
 Në varësi të hapësirës së përcaktuar për instalimin e pjesëve të veçanta aplikoni dhe 

përfundoni planin e instalimit, duke vendosur aparaturat dhe pajisjet sipas standarteve të 
përcaktuara. 

 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 
verbalisht funksionin e qarkut. 

 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 
gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune. 
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Planet e qarkut: 
 

Paraqitja e qarkut në ambjent 

 

 
 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
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Plani i instalimit 
 

 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
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Qarqet dyshe 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të kuptojë dhe sqarojë funksionin e një qarku me llampa halogjene duke patur për 
bazë një plan konkret instalimi. 

 
 Të hartojë dhe të zbatojë një plan instalimi në një ambjent të caktuar të dhënë. 

 
 Të paraqesë një skicë të zmadhuar të planit të një qarku duke përmbledhur të gjithë 

elementet përbërës të ndërvarur. 
  

 Të arrijë të shpjegojë verbalisht funksionin e çelësave duke përdorur planin e instali-
mit. 
 

 Të ndërtojë qarkun e rrymës sipas skicës së dhënë të planit, të kontrollojë saktësinë 
e ndërtimit të tij duke e vënë në kushte pune. 
 

 Të shpjegojë funksionimin e kondensatorit në qarqet dyshe. 
 

 Të shpjegojë funksionin e ngritjes së efektit stroboskopik ose sic quhet ndryshe efekti 
flimer (valët e dritës). 

 

Përshkrimi / Udhëzimet 
 
Në hartimin dhe në ndërtimin e një plani duhet të kemi parasysh që, në përçuesin e jashtëm 
(L1) rryma duhet të jetë e hapur pasi në mungesë të rrymës konsumuesi nuk do të krijojë 
potencial tensioni në raport me tokën. 
Gjatë proçesit të skicimit të planeve dhe ndërtimit të çelësave, të gjitha planet e qarqeve do 
të vendosen në gjendje të mbyllur dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhet duke patur parasysh 
vendosjen e saktë të elementëve përbërës. 
Në qarqet me llampa me gazra të rralla duhet patur kujdes që përcuesi i jashtëm të lidhet me 
indikatorin. 
Bëni kujdes që dy rrathët e llampave të lidhen paralel me njëra tjetrën dhe në rrethin e një 
llampe të lidhet një kondensator shtesë, i cili të jetë aq i madh sa ky rreth të krijojë produktivi-
tet të induksionit kapacitativ. 
 
Kjo gjë do na sillte këto përparësi: 
 

1. Produktiviteti i induksionit kapacitativ i një rrethi kompenson produktivitetin e induk-
sionit induktiv të rrethit tjetër, kështu që në skajet e rrjetit nuk do të ketë rrymë induk-
tive dhe faktori i produktivitetit do ti afrohet vlerës 1. 

2. Vlera e intensiteteve të rrymës në rrathët e llampave induktive dhe kapacitative janë 
larguar në kohëzgjatje kaq shumë nga njëra-tjetra aq sa valët e dritës (filmmerefekt) 
janë zvogëluar dhe kështu është ngritur efekti stroboskopik. 
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Skica e planit të rrymes dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Qarqet me llampa halogjene“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 
 

Detyrat: 
 
Dy llampa me gazra te rralla (secila 8 W) duhet të lidhen në një qark dysh ku të ndizen e të 
fiken nga një celës i përbashkët. 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 
 Duke u nisur nga skema e instalimit dhe hapësira në ambjent, plotësoni planin në fjalë. 

Emërtoni aparaturat dhe linjat sipas standarteve elektrike.  
 Përfundoni një skemë instalimi në një paraqitje të zmadhuar të planit dhe shpjegoni 

verbalisht funksionin e qarkut. 
 Përfundoni një skemë të ndërtimin të përgjithshëm të planit të rrymës duke paraqitur të 

gjitha pjesët e ndërvarura. Kini kujdes ta pasqyroni planin mundësisht pa lidhje të 
kryqëzuara. 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve tuaja dhe kontrollojeni atë në mungesë të tensionit të 
rrymës me anë të aparateve si multimetri, aparati i kontrollit të rrymës, ohmmetri etj. 

 Kini parasysh, që të dyja llampat të jenë të lidhura në paralel, ndërkohë që kondensatorët 
të jenë të lidhur në seri me një bobinë.  
Duke patur asistencën e një personi të kualifikuar vendoseni qarkun e ndërtuar prej jush 
në gjëndje pune.
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Planet e qarkut: 
 

Paraqitja e qarkut në ambjent 
 
 

 
 
 
 
Paraqitja e skicës së zmadhuar të planit të qarkut 
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Plani i instalimit 
 

 
 
 

Paraqitja e skicës së planit instalues dhe pjesët përbërëse të ndërvarura 
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Qarqet me llampa kompakte me gazra halogjene dhe 
kompensues 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të shpjegojë funksionin e kondensatorit kompensues 
 
 

Përshkrimi / Udhëzimet 
 
Pjesë përbërëse e indikatorit është produkti induktiv, i cili është rezultati i raportit midis 
tensionit dhe rrymës së induktuar, e cila është ajo pjesë e rrymës me tension në formë sinusi 
me 90 gradë. Në rast se lidhim në një qark me lidhje paralel kondensatorin konpensues 
atëherë rendimenti ose produkti induktiv do të luhatet midis induktorit dhë kondensatorit për 
sa kohë që rrjeti nuk do të furnizohet me rrymë induktive. 
Vlera e faktorit të produktivitetit përmirësohet përmes kompensimit të produktivitetit induktiv 
nga 0,3 në 0,5. 
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Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Aparaturat dhe pjesët e ndërtimit  
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord i instalimit „Qarqet me llampa halogjene“ 
Kabllo bashkues sigurie me ngjyra të ndryshme 
Prizë bashkuese me siguresë 

Detyrat: 
 
Produktivitetit i një llampe me gazra halogjene duhet të kompensohet me anë të një 
kondensatori. 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit  
 

 Ndërtoni qarkun sipas udhëzimeve të dhëna. Kontrolloni funksionimin e qarkut në rastin 
kur ai nuk furnizohet me vlerë tensioni. 

 Vendoseni qarkun në gjëndje pune duke patur pranë asistencën e një personi të 
kualifikuar. 

 
 

Kontrolli i funksionimit të kondensatorit konpensues 
 

1. Matjet e para mbi llampat me gazra të rralla ndriçues duhet të kryhen pa e lidhur 
kompensuesin. 

2. Matni vlerën e përgjithshme të tensionit në rrjet, në aparatin parandezës dhe në 
llampën me gazra të rralla. 

3. Matni vlerën e intensitetit të rrymës, e cila kalon në aparatin parandezës dhe në 
llampën me gazra të rralla. 

4. Llogarisni produktivitetitn e ndriçimit, të rrymës induktive dhe të veprimit  në një qark. 
Vendosini të dhënat në diagramin e mëposhtëm. 

5. Fikni llampën me gazra të rralla. Lidhni kondensatorin kompensues paralel me apara-
tin parandezës dhe llampën me gazra të rralla. 

6. Matni vlerën e intensitetit të rrymës që kalon nëpër kondensator, si dhe vlerën e ten-
sionit mbi të. 

7. Llogaritni produktivitetin induktiv të kondensatorit dhe vendosni të dhënat në diagra-
min e mëposhtëm. Skiconi në grafik produktivitetin e ndriçimit të dhënë nga konden-
satori kompensues dhe më pas shënoni të dhënat në diagram. 

8. Paraqitni në diagram këndin  një herë me kompensues dhe një herë pa praninë e tij. 
Llogaritni për të dyja rastet vlerën e cos 
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PLlampë = ___ W    

      
Pa konpensues Me konpensues 

  
S = ___ VA S = ___ VA 

cos = ___  cos = ___  
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Test i përgjithshëm 
 
Cilat nga dy funksionet e mëposhtme ka një induktor (paraçelës) në qarqet me llampa me 
gazra të rralla? 
 
 
 
 
 
 
 
Çfarë funksioni kryen një kondensator konpensues?. 
 
 
 
 
 
 
 
Çfarë duhet të kemi parasysh në qarqet tandem të llampave me gazra të rralla? 
 
 
 
 
 
 
 
Çfarë duhet të kemi parasysh tek lidhja e llampave me gazra të rralla në qarqet dyshe? 
 
 
 
 
 
 
 
Në cilat qarqe me llampa me gazra të rralla ndriçuese ndodh ngritja e efektit stroboskopik? 
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Shpjegoni se si ndodh ngritja e efektit stroboskopik. 
 
 
 
 
 
 
 
Sa është vlera e tensionit ndezës në llampën me gazra të rralla? 
 

 50-110 V 
 230 V 
 Deri në 1000 V 

 
Sa është vlera e tensionit djegës në një llampë me gazra të rralla? 
 

 50-110 V 
 230 V 
 Deri në 1000 V 

 
Çfarë detyre ka spiralja e nxehtë në llampën me gazra të rralla? 
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  Vërejtje mbi sigurinë teknike 

Gjatë të gjitha ekspërimenteve me rrymë, kemi të bëjmë me tensione, të cilat janë të 
rrezikshme për jetën, prandaj kini kujdes, që të mos krijohen qarqe të shkurtra! 
Përpara se të ndizni qarkun eksperimental, kontrolloni edhe një herë skemën e lidhjes 
dhe telat përkatës.Kini parasysh, që gjatë çdo eksperimenti të përdorni aparaturat 
përkatëse mbrojtëse, si siguresat apo RCD (Residual Current Device)! Një çelës 
sigurie për ndërprerjen e plotë të rrymës në raste emergjence, duhet të jetë gjithmonë 
në një vend të dukshëm dhe që arrihet kollaj prej jush! Vënia në punë e bordit të insta-
limit „Çelësat me llampa ndriçimi”. 

 
Bordi i instalimit mund të vendoset në laborator ose në ambjentin e klasës. Një sistem 
mbajtës shtesë nuk është i nevojshëm. Kombinimi me mjete të tjera mësimore është i mun-
dur por duke zbatuar masat e nevojshme të sigurisë. 
 
Bordi i instalimit „Çelësat me llampa ndriçimi“ përmban këto elementë: 
 

 Çelës në seri   Ushqyes  

 Drossel / Induktor 1x8W  Llampë ndriçimi  

 Drossel / Induktor 2x8W  Çelës / Startues 

 Kondensator konpensues    

 

 
Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Pjesët përbërëse të nevojshme dhe aparaturat  
(Ushtrimet do të zhvillohen me bordin e instalimit.) 

 

 Përshkrimi i aparaturave për pasqyrën e bordit   

SO3209-8D Bordi i instalimt „Çelësa me llampa ndriçimi „ 1 

SO5148-1F Kabllo matës sigurie 4mm (47 copë) 1 

SO5126-9X Priza lidhëse sigurie 19/4mm e bardhë 20 

SO5126-9Z Priza lidhëse sigurie 19/4mm e bardhë me degëzim 10 

SO3211-1D Ushqyes tensioni të ndryshueshëm me  LS-Çelës, EMV-Filtër dhe prizë 1 
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Përshkrimi 
 
Kërkesat për sisteme moderne ndriçimi kanë ndryshuar së tepërmi në këto vitet e fundit. Sot 
me ndriçim nuk kuptohet vetëm instalimi i dritave për efekt ndriçimin e një ambjenti, por sot 
kërkohet që ambjenti të mbushet me dritë me qëllim prezantimin e tij në një këndvështrim të 
ri, duke vënë në dukje elemente të veçanta të tij. Por ky sistem ndriçimi megjithë fleksibilietin 
dhe komfortin që krijon nuk duhet të ketë si qëllim të jetë thjesht i leverdisshëm 
ekonomikisht. Për të realizuar këtë duhet të përdoren të gjitha llojet e mundshme të 
potencilaleve energjitike. Detyra kryesore e sistemeve të ndriçimit është dimmer-i i dritave, 
megjithëse të gjitha llojet e llampave kanë kërkesat e tyre teknike nga të cilat drejtohen. 
 
 

Dimmen përmes mekanizmit drejtues të amplitudës 
 
Përmes vendosjes në seri në një qark të pararezistencës dhe të një mjeti ndriçues vetëm një 
pjesë e vlerës së tensionit ushqyes shkon në mjetin ndriçues. Duke qenë se vlera e 
rezistencës në mjetin ndriçues nuk ndryshon, mund të llogarisim rendimentin e punës duke 
ditur vlerën e tensionit sipas formulës: P=U2/R. 
Nëse vlera e pararezistencës do të paraqitet me potenciometër atëherë rendimenti i punës 
do të ndryshojë vlerën e tij. 
 

UB = tensioni i rrjetit 
UL = tensioni i ngar-

kesës 

 
Mangësia e kësaj metode është që vlera e tensionit e cila në pararezistencë bie do të kthe-
het në energji ngrohëse. Ky fakt sjell si rrjedhojë që elementët përbërës të ridimensionohen 
në varësi të tij, duke mbartur këtë sasi energjie ngrohëse. 
Përparësia në këtë rast qëndron ne faktin se kur dimmer-i ka një rezistencë, vlera e tensionit 
në mjetin ndriçues ka formën e sinusit.  

Dimmen me faza prerëse 
 
Në fazën prerëse do të pritet me një triode pjesa e përparme e vlerës së tensionit të rrjetit të 
çdo gjysëmvale të sinusit. Në pozicionin Zero/Nul trioda do të mbyllet nëpërmjet çelësit të 
impulsit të një doide me katër shtresa (Triggerdiode). Me anën e një potenciometri mund të 
përcaktojmë pikën e ndezjes së triodës për çdo lloj gjysëmvale sinusi. 
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 = këndi i djegjes 
 = këndi i fluksit të 

rrymës 
UB = tensioni i rrjetit 
UL = tensioni i ngar-

kesës 

 
Ndezja e menjëhershme krijon ndërhyrje në tensionin e rrymës, të cilat shmangen me anë të 
instalimit të një aparati parandezës që shmang këto interferenca. Mangësia e tij është që kur 
ky aparat është në gjëndje pune japin sinjale të cilat mund të krijojnë zhurma. Intensiteti i 
kësaj të fundit varet nga pika e ndezjes së triodës. Ky lloj dimmer-i nuk ka humbje energjie, 
pasi energjia në rrjet merret vetëm kur ndizet mjeti ndriçues, pra trioda është e hapur. Nëse 
mbyllim triodën bie vlera e përgjithshme e tensionit, por fluksi i rrymës ndalon dhe intesiteti i 
rrymës merr vlerën zero. 
 
 

Dimmen me faza ndarëse 
 
Parimi i fazës ndarëse me atë prerëse dallohen nga njëra-tjetra, pasi në fazën ndarëse nuk 
pritet pjesa e përparme e çdo gjysëmvale sinusi e vlerës së tensionit të rrjetit, por do të pritet 
pjesa e prapme e saj . 
 

 = këndi i djegjes 
 = këndi i rrjetit të 

rrymës 
UB = tensioni i rrjetit 
UL = tensioni i ngar-

kesës 
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Shenjat treguese të dimmer-it dhe të konsumuesit  
 
Prodhuesit gjermanë të dimmer-ave dhe transformatorëve kanë rënë dakort për përdorimin e 
një shenje të njësuar për dimmer-at dhe konsumuesit në mënyrë që  të shmangen problemet 
në përzgjedhjen e dimmer-ave të përdorimeve dhe llojeve të ndryshme. 
Ky simbol përbëhet prej numrave të mëposhtëm dhe shkronjave që jepen si më poshtë: 
IEC 417 L, Symbol 5004 . 
 

 
 
Gërmat e mëposhtme paraqesin llojet e mëposhtme të ngarkesave: 
 

 R  Ngarkesa ohmike, p.sh. llampat e përdorshme

 L  Ngarkesa induktive, p.sh. transformatorët konvencionale 

 C  Ngarkesa kapacitative, p.sh. transformatorët elektroteknike 

 M  Motorët 
 
Kombinimet e ndryshme të konsumuesit–dimmer janë të paraqitur edhe në tabelën e 
mëposhtme: 

 
 Simboli mbi  

Dimmer/Rrotullues  

     

S
im

bo
li 

i k
on

su
m

ue
si

t       

      

      

      

      

 
Në planin e instalimit dimmer-i do të shënohet me simbolin e mëposhtëm: 
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Qarqet me llampa të thjeshta dhe dimmer / reostat 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të ndërtojë një qark me llampa të thjeshta me dimmer, të kontrollojë efektivitetin e saj 
duke e vënë në gjëndje pune. 
 

 Të njohë funksionin e një qarku me dimmer. 
 

Detyre kursi 
 
Kjo figurë përmban planin e plotë të instalimit për dhomën e gjumit sipas porosisë dhe 
kërkesave të veçanta të klientit. 
Klienti dëshiron të shtojë elemente të reja në sistemin ndriçues në dhomën e gjumit, të cilat 
jepen si më poshtë: 
 

 Dy llampa leximi me dimmer me vlerë tensioni 230 V  
 

 Llampat do të komandohen (ndizen dhe fiken) nga një mekanizëm drejtues të përbërë 
nga një  buton me dimmer rrotullues. 
 

 Prizat duhet të vendosen pranë komedinave të vogla pranë kokës së krevatit. 
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Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi I instalimit 
 

 
 
 

Planet e qarqeve 
 

 

Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Pajisjet 
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme  
1 Bord instalues („Qarqet me dimmer / Dimmerschaltungen“) 
Përçues sigurie rryme me ngjyra të ndryshme 
Prizë lidhëse me siguresë 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit: 
 
Vendosni në dimmer një vlerë tensioni prej 250 mA. Mbani këto parametra të dimmer-it për 
të kryer edhe matjet e tjera. 
 
I = ____ mA 
 
Matni vlerën e tensionit në rrjet, në llampë dhe në dimmer. 
 
URrjet = ____ V 
 
ULlampë = ____ V 
 
UDimmer = ____ V 
 
 
Llogaritni faktorin e ndikimit të ndriçimit, të rendimentit dhe të vlerës së  energjisë elektrike të 
dhënë midis burimit ushqyes dhe konsumuesit në një kohëzgjatje të caktuar. 
 
P = ____ W 
 
S = ____ W 
 
Q = ____ W 
 
 = P/S = ____ 
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Qarqet me llampa halogjene dhe dimmer 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të bëjë një ofertë për një instalim elektrik 
 

 Të ndërtojë skicën e planit dhe të ndërtojë një llampë kompakte me gazra të rralla 
ndriçues / halogjene 

 
 Të kontrollojë funksionimin e një llampe kompakte me gazra të rralla ndriçues me anë 

të matjeve të herëpashershme të tensionit 
 
 

Detyrë kursi 
 
 Klienti dëshiron të realizojë planin e mëposhtëm  të ndriçimit në dhomën e ndenjes: 

 Dy sisteme montimi në tavan me llampa kompakte me gazra të rralla ndriçues dhe 
aparate parandezes me dimmer. 

 Dritat drejtohen nga një çelës me potenciometer rrotullues. 
 Një kombinim prizash duhet të kombinohet me një lidhje ISDN dhe një lidhje antene.  

Kombinimi i dytë i prizave duhet të lidhet me antenën tjetër. 
 Për instalimin e telefonit, antenës dhe termostatit të dhomës mjafton të shtojmë një 

sistem tubacionesh bosh për futjen e mëvonshme të kabllove të këtyre aparateve. 
 

Sistemi i planifikuar i ndriçimit në tavan përmban një aparaturë parandezëse me dimmer për 
llampat kompakte me gazra të rralla. Për prizat eantenës, telefonit dhe termostatit të dhomës 
do të shtrohen tubacione bosh për futjen e mëvonshme të kabllove. Këto tubacione do të 
drejtohen drejt burimit ushqyes të rrymës së vazhdueshme, ku ndodhen edhe lidhjet krye-
sore të rrjetit elektrik. Prizat e dritës janë vendosur  të ndara nga prizat e tjera të rrjetit. Ky 
fakt e bind klientin, që kombinimi i prizave, lidhja e antenës dhe e telefonit janë të pajisura 
me një sistem mbrojtjeje ndaj vlerave të larta të tensionit. 
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Përshkrimi / Udhëzimet 
 
Llampat me gazra të rralla dhe me qartësi drite të drejtuar kanë nevojë për një aparat të 
veçantë prandezës, i cili rregullon vlerën e intensitetit të rrymës në qarkun e këtij lloji të 
llampave.Vlera e frekuencës qëndron midis vlerave 20 dhe 50 kHz. Në varësi të rendimentit 
të punës së llojeve të llampave me gazra të rralla përcaktohet edhe lloji i aparatit parandezës 
që duhet të përdoret. 
 

 
 
Mekanizmi drejtues do të furnizohet në radhë të parë me një vlerë tensioni 0 deri në 10 V. 
Kjo vlerë e tensionit të rrymës konstante do të krijohet në aparatin parandezës, në mënyrë 
që të furnizojë lidhjen e potenciometrit në mekanizmin drejtues të daljes. Potenciometri duhet 
të shoqërohet edhe nga kurba logaritmike e një rezistence. Mekanizmat drejtues të lidhjeve 
të disa aparateve parandezës mund të komandohen (ndizen dhe fiken) paralel me njëri-
tjetrin. Kështu mund të drejtohen me anë të potenciometrit të gjitha elementët ndriçues të 
gjendur në dhomë. 
 

 
 
Çelësi kryesor i rrjetit elektrik dhe potenciometri ndodhen në kutinë e një prize. Butoni 
rrotullues i çelësit zhvendos rezistencën. Kontakti në çelësat e rrjetit elektrik do të vendoset 
duke rrotulluar ose duke shtypur çelësat përkatës. 
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Njohuritë themelore të EVG-së  
(nga gjermanishtja „Elektronische Vorschaltgeräte“ – aparatura elektronike parandezëse“) 
 
Aparatet elektronike parandezës përdoren si mekanizma drejtues sipas parimit të rregullimit 
të frekuencës. Prandaj vlera e energjisë elektrike konstante e drejtuar e rrjetit të 
ndryshueshëm elektrik do të rregullohet nga një qark ndërmjetës me tension të 
ndryshueshëm.Një ndryshues drejtimi do ta kthejë vlerën e tensionit konstant në vlerat e 
frekuencës së llampës. 

 

 
 

Ndryshuesi i drejtimit përbëhet nga një qark lëkundës, i cili nëpërmjet ndezjes periodike 
tendon të lëkundet vetë duke shkaktuar lëkundjen në formën e sinusit të vlerave të tensionit 
të ndyshueshëm të rrymës. Tensioni i mekanizmit drejtues ndikon në vlerën e frekuencës së 
ndezësit në ndryshuesin e drejtimit. Përmes kësaj ndryshon vlera e rezistencës së qarkut 
lëkundës duke bërë të mundur vendosjen e ngarkesës së rrymës. Në rastet e qartësisë 
maksimale të dritës ndryshuesi i drejtimit punon me vlera rezonante frekuence, d.m.th. vlera 
e rezistencës së qarkut lëkundës është minimale dhe kështu nëpër të kalon një  vlerë më e 
madhe e intensitetit të rrymës. 
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Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
 
 

Planet e qarqeve 
 

 

Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme 
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Pajisjet 
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së vazhdueshme 
1 Bord instalues i dimmer-ave („Qarqet me dimmer“) 
Përçues të sigurtë rrryme me ngjyra të ndryshmë 
Prizë lidhëse me siguresë 
 
 

Detyrat: 
 

 
 
Për ambjentin e dhomës së ndenjës duhet të jepet një ofertë për instalimet elektrike, pra 
rrjetin elektrik të lidhur me burimin ushqyes të rrymës së vazhdueshme. 
 
Firma juaj ka llogaritur një kosto të përgjithshme fitimi (KPF), pra një fitim (F) prej  35%. 
Shpërblimi i llogaritur neto ka vlerën prej: 37,80 Euro për orë pra (0,63 Euro për min). Në 
tabelën e mëposhtme janë shënuar pozicionet përkatëse të punës, çmimet neto të blerjes, 
kohëzgjatja e montimit (sasitë e munguara plotësojini me anë të të dhënave të planit 
instalues). 
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Kontrolli i funksionit të qarqeve me llampa me gazra të rralla 
 
Me anë të matjeve të vlerave të tensionit në llampat kompakte me gazra të rralla ndriçuese 
me dimmer mund të kontrollojmë funksionin dhe ecurinë e punës së tyre. Filloni të matni kur 
mekanizmi drejtues është i hapur dhe ndizni llampën, e cila fillon të ngarkohet, ndizet dhe ka 
një dritë me qartësi të plotë. 
 
Matni vlerat e tensionit në mekanizmat drejtues dalës  +/- direkt në aparatin parandezës, pa i 
mbyllur mekanizmat drejtues të dimmer-it. Sa është vlera e tensionit nëdaljet e  mekanizmit 
drejtues? 
 
U = ________  V 
 
Matni vlerat e tensionit në hyrjet e mekanizmit drejtues +/- duke i mbyllur mekanizmat 
drejtues. Rrotulloni butonin ndezës. Brenda cilave vlera  qëndron tensioni i matur në 
mekanizmin drejtues? 
 
U = ________ deri në________  V 
 
Matni vlerat e tensionit në llampën kompakte ndriçuese (lidhjet 1 & 4). Rrotulloni dimmer-in 
në maksimum. Sa është vlera e tensionit të matur? 
 
U = ________  V 
 
Matni vlerat e tensionit në rezistencën e ngrohtë (lidhja 1 & 2). Sa është vlera e tensionit në 
rezistencën e ngrohtë? 
 
U = ________  V 
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Qarqet me llampa halogjene dhe dimmer 

Objektivat 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 
 

 Të shpjegojë funksionimin e transformatorit elektronik. 
 

 Të ndërtojë këtë lloj qarku dhe ta verë atë në punë. 
 
 Të paraqesë një listë materialesh për instalimin e një rrjeti ndriçues me voltazh të 

ulët. 
 
 

Detyra e kursit 
 
Klienti dëshiron të zbatojë në banjo projektin e mëposhtëm: 
 

 Një aparat për ngrohjen e ujit 
 

 Dy priza për larësen dhe tharësen e rrobave 
 

 Dy priza tek lavamani 
 

 Një prizë afër derës 
 

 Pesë kapakë dritash halogjene me dimmer 12V, secila nga 20 W  
 

 Një kapak ndriçues 230 V 
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Përshkrimi / Udhëzimet 
 
Llampat halogjene-NV kanë nevojë për një vlerë tensioni të punës nga 12 V (pjesërisht 24 
V). Me anë të transformatorit vlera e tensionit të rrjetit nga 230 V do të bjerë duke u 
transformuar në vlerën 12 V. 
 
Përsa i përket rendimentit të punës deri në 200 W transformatorët elektronikë kanë disa 
përparësi përballë transformatorëve me bërthamë hekuri: 
 

 Ato punojnë me pak zhurmë 
 

 Kanë shkallë më të lartë veprimi 
 

 Ato janë të riparueshme 
 

 Zotërojnë një mbrojtje ndaj krijimit të një qarku të shkurtër  
 

 Vihen në punë automatikisht pasi kanë riparuar qarkun e shkurtër të krijuar. 
 

 Janë të mbrojtur nga mbingarkesa 
 

 Janë të sigurta gjatë kohës që nuk shfrytëzohen 
 

 Kanë peshë të reduktuar 
 

 Janë më kompaktë 
 

 

Për shkak të sjelljes kapacitative të faqes kryesore të transformatorit elektronik duhet që
parimi i mekanizmit të drejtimit në mëryrë graduale sipas fazave të procesit të punës të 
transformohet në dimmer. 
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Udhëzimet e instalimit 
Transformatori elektronik shpërndan në anën e tij dytësore një vlerë pulsante tensioni kon-
stant me një vlerë frekuence prej afërsisht 40 kHz, prandaj jemi të detyruar të marrim masa 
të veçanta gjatë instalimit të tij. Ndër masat më kryesore vlen të përmënden: 
 

 Gjatësia e rrjetit elektrik në pjesën dytësore të kondensatorit elektronik duhet të ketë 
një vlerë maksimale deri në 2 metër. 

 Prerja e tërthortë e rrjetit elektrik zvogëlohet në rastet e vlerave të larta të 
frekuencave për shkak të skineffekt-it (zhvendosje e rrymës). Kështu është e 
nevojshme që prerja e tërthortë e rrjetit të zgjidhet me një vlerë të madhe. 
 

 Rendimenti / W Prerja tërthore Le / mm2 

 60 1 

 65 -105 1,5 

 110 - 150 2,5 

 Lidhja në paralel e disa llampave në qark duhet të bëhet në transformator dhe jo në 
një llampë. 

 

 Linjën parësore dhe dytësore të kondersatorit nuk duhet ta vendosim asnjëherë 
pranë njëri-tjetrit, në mënyrë që të shmangim mbivendosjen e interferencave të 
valëve në rrjetin ushqyes. 

 Njohuritë themelore mbi transformatorin elektronik 

 
Parimi i punës së transformatorit elektronik qëndron në faktin, që një vlerë e lartë frekuence 
e tensionit konvertohet më me lehtësi nga një transformator të vogël sesa një vlerë tensioni 
me frekuencë të ulët. Tensioni i rrjetit me vlerë frekuence 50 Hz duhet në radhë të parë të 
konvertohet në një vlerë të lartë frekuence.  
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Me anën e një dimmeri ndarës mund të drejtojmë energjinë elektrike të rrjetit në 
transformatoin elektronik. 
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Skica e planit të rrymës dhe zhvillimi i eksperimentit 
 
Bordi i instalimit 
 

 
 
 

Planet e qarqeve 

 

Vërejtje: Gjatë aplikimit në praktikë janë të mundura shmangie të vogla nga skica e mësipërme
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Pajisjet 
 
Pjesët përbërëse të bordit: 
1 Burim ushqyes i rrymës së ndryshueshme 
1 Bord instalues i dimmer-ave („Qarqet me dimmer-a / Dimmerschaltungen“) 
Përçues të sigurtë rryme në ngjyra të ndryshme 
Prizë lidhëse me siguresë 
 
 

Detyrat 
 

 
Shënoni në listën e mëposhtme të materialeve të gjithë linjat dhe pajisjet e ndryshme,për të 
cilat nevojitet një voltazh me vlerë të vogël frekuence. Gjithashtu shënoni edhe linjat e 
shpërndarësit të rrymës në qark. 
 

Veshje izoluese NYM-J 3 x 1,5 mm2        m 

 Spina NYIF-J 2 x 1,5 mm2        m 

 Linja halogjene me voltazh të ulët deri në 90°C 2 x 1,5 mm2        m 

 Kuti shpërndarëse, u.P. 70 mm    copë 

 Dimmer rrotullues për Kombinimin u.P. 400 W    copë 

 Transformator elektronik për montim në tavan    copë 

 Ndriçues halogjen për montim në tavan20 W    copë 
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Kontrolli i funksionimit të ndriçimit të tipit halogjen 
 
Kontrolli sistematik i funksionimit të këtij lloji ndriçimi siguron zbatimin dhe vënien në punë pa 
probleme të këtij sistemi duke siguruar gjithashtu për cdo rast gjetjen me lehtësi të 
defekteve. Ky kontroll mund të realizohet me matjen e herëpashershme të vlerave të 
tensionit. Duhet patur parasysh se duhen përdorur vetëm indikatorë të kontrolluar dhe fisha 
të sigurta bashkuese. Linja rryme të paizoluara dhe linja të njëjta lidhëse janë të ndaluara. 
 
Matni vlerën e tensionit në hyrje dhe në dalje të dimmer-it. Për të realizuar këtë mbyllni 
aparatin matës të tensionit në hyrjen-L1 të dimmer-it dhe linjën neutrale të transformatorit 
elektronik. 
 
UDimmer hyrje = ____ V 
 
Matni vlerën e tensionit në dalje të dimmer-it. 
 
UDimmer dalje = ____ V 
 
Matni vlerën e tensionit në hyrje të transformatorit elektronik 
 
UTrafo In = ____ V 
 
Matni vlerën e tensionit në dalje të transformatorit elektronik. 
 
UTrafo Out = ____ V 
 
Matni vlerën e tensionit në llampën halogjene. 
  
ULlampë = ____ V 
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SYGJERIME 

Është kënaqësi të punojmë së bashku: 
 
 
Me anë të eksperiencës tuaj personale dhe vëzhgimeve tuaja ju mund të plotësoni, apo të 
njihni gabimet e ndryshme në këtë vëllim. Ju mund të na komunikoni shqetësimet tuaja të 
cilat ne do ti kemi parasysh në përpunimin e vëllimeve të botimeve tona në të cilat udhëzimet 
tuaja do të jenë një bazë e rëndësishme. 

Ne ju falenderojmë për interesimin tuaj dhe për bashkëpunimin 
 

 
 
 

Manuali:  
Shënimet:   
  
  
  
Data:   
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Ky botim është i mbrojtur ligjërisht nga e drejta e autorit dhe gjitha të drejtat mbi të i rezervohen atij. 

Botimi nuk duhet riprodhuar në asnjë lloj forme si fotokopje, mikrofilm ose ndonje lloj tjetër përdorimi si 

për përpunimin e të dhënave për makineri të ndryshme si dhe në gjuhë të tjera pa miratimin me 

shkrim të firmës LUCAS-NÜLLE GmbH. 

 

Përjashtim në këte rast bëjnë fletët e punës të nxënësve që studjojnë pranë institucionit që ka lejen 

për shfrytëzimin e këtij botimi. Këto fletë pune mund të shumëfishohen për ti shërbyer proçesit 

mësimor, duke ruajtur formën e tyre origjinale. 

Në rast ndryshimesh në pjesë të caktuara të paauorizuara nga autori LUCAS-NÜLLE GmbH, atëherë 

humbasin të drejtat për garanci apo mbështetje profesionale. 

Firma LUKAS NÜLLE falenderon Dipl. -Ing. Fatmir Gjyriqi për ndihmën e palodhur në përshtatjen e 

materialeve tona në gjuhën shqipe. 

 
LUCAS-NÜLLE Lehr- und Meßgeräte GmbH 
Adresa: Siemensstraße 2  D-50170 Kerpen (Sindorf) Gjermani 
Kutia postale: Postfach 11 40  D-50140 Kerpen Gjermani 
Tel.: +49 2273 / 567-0  Fax: +49 2273 / 567-30  E-Mail: vertrieb@lucas-nuelle.com 
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