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ESM3 
Koncepti didaktik 

Lidhja e banesës dhe shina kryesore e tokëzimit 

Kursanti duhet të planifikojë një sistem rrjeti për tek furnizimi i banesës (CO3209-
8H) në përputhje me standardet normative. Në përfundim duhen matur kontrolle të 
pjesshme në kuadrin e një kontrollit të parë mbi platinë të sektorëve të 
lartpërmendur. Rezultatet duhen protokolluar, vlerësuar dhe duhen shpjeguar në 
bisedë me klientin. Këtu duhen paraqitur edhe standardet e normave DIN VDE. 
Mund të paraqiten sisteme TN si dhe TT. Një rëndësi të veçantë i jepet 
emërtimeve të përdorura në norma. 

Këtu trajtohen sektorët e  

             Tokëzuesit të themelit, 
             Përçuesit të tokëzimit, 
             Shinës kryesore të tokëzimit, 
             Barazuesit të potencialit mbrojtës, 
             Barazuesit shtesë të potencialit mbrojtës, 
             Përçuesit mbrojtës dhe 
             Mbrojtjes nga rrufetë, 

në përputhje me përparimin e ndërtimit të një ndërtimi karabina të një banese për 
një familje, në projekte të ndryshme arsimimi. 

Shpërndarja e tensionit të ulët dhe sistemi i klientit 

Përshkrimi i situatave për shpërndarjen ekzistuese të tensionit të ulët (CO3209-
8J) mbështeten tek ato të materialeve mësimore CO3209-8H "Lidhja e banesës me 
shinë kryesore tokëzimi". Këtu u trajtuan temat e tokëzuesit të themelit, barazimi i 
potencialit mbrojtës dhe përçuesi i mbrojtjes. Për këtë arsye platina e shpërndarjes 
së tensionit të ulët me qarqet e instalimit u konceptua në atë mënyrë, që mund të 
furnizohet direkt nga platina e lidhjes së banesës. Por platina që keni përpara mund 
të lidhet pa problem në sistemin tre fazor. 

 Radha e ushtrimeve ka strukturën e mëposhtme: 

Dimensionimi i 

 një qarku ndriçimi, 
 një qarku prizash  
 një qarku tre fazor 
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ESM3 
Koncepti didaktik 

në sistemin TN dhe TT. 

 Kontrollet e para 
 Procedura e kontrollit 
 Përzgjedhja e pajisjeve kontrolluese  
 Kontrolli i tre qarqeve elektrike 
 Protokolli i kontrollit 

Normat e përdorura dhe përcaktime 

Kjo radhë ushtrimesh bazohen në normat:  

             DIN VDE 0100-410       06. 2007 
             DIN VDE 0100-430       11. 1991 
             DIN VDE 100-520         11. 2002 
             DIN VDE 0100-540       06. 2007 
             DIN VDE 0100-600       06. 2008 
             DIN VDE 0105-100/A1 06. 2008 

  

Simulimi i gabimeve  

Të dy pajisjet arsimuese janë pajisur me përkatësisht nga një simulator gabimesh, 
me të cilët ju mund të ndryshoni rezultatet e detyrave përkatëse të projektimit. 
Përshkrimin e gabimeve përkatëse që mund të futen merreni ju lutemi tek faqet 
simulatori i gabimeve I dhe simulatori i gabimeve II. 
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ESM3 
Materiali

 
 

CO3209-8H
Platina e eksperimentimit  
"Lidhja e banesës dhe sistemi 
kryesor i tokëzimit"

 

CO3209-8J
Platina e eksperimentimit  
"Shpërndarja e tensionit të ulët 
dhe sistemi i klientit"

 

 CO3209-8K
 Platina e eksperimentimit 
"Sistemi TI me vëzhgim izolimi"

 Komplet kabulli sigurie 4mm 

 
Komplet spinash sigurie urë 
4mm 

 

 

LM 8552
Pajisje kontrolluese VDE p.sh 
Profitest M-Base
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ESM3 
Materiali

  

  

Tek disa nga animimet kërkohet si kusht paraprak instalimi i Flash-
Player. Nëse në sistemin tuaj nuk është instaluar Flash-Player, ju 

mund të shkarkoni në çdo kohë versionin aktual në Macromedia. 

 
 

  

 LM 8554  Indikator (Duspol)

  

LM 2322 Multimetër p.sh MetraHit Teach
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ESM3 
Manuali i përdorimit dhe udhëzime paralajmëruese

Udhëzime bazë sigurie 

 

Në të gjitha eksperimentet me tensione rrjeti kemi tensione të larta të rrezikshme 
për jetën. Për këtë arsye përdorni vetëm linja matje sigurie dhe kini në vëmendje që 
të mos lindin qarqe të shkurtra! 

 

Kasa, mbulesa ose objekte të tjera të sigurisë lejohen të largohen vetëm me 
udhëzim dhe në gjendje pa tension.  

 

Kontrolloni gjithmonë me ndërgjegje lidhjen e moduleve të përdorimit dhe vetëm 
atëherë lëshoni tensionin e rrjetit! 

 

Prizat që gjenden në pajisje shërbejnë vetëm për qëllime matje! Lejohet lidhja e 
konsumatorëve vetëm nëse udhëzohet qartë një gjë e tillë. Përndryshe lidhja e një 
konsumatori mund të çojë në shkatërrimin e tij ose të pajisjes. 

 

Puna në sisteme që ndodhen nën tension lejohet të kryhet vetëm nga persona të 
udhëzuar. Këto udhëzime duhen përsëritur rregullisht dhe duhen vërtetuar me firmë 
personale. 

 

Përveç të tjerave duhet të kihen parasysh rregulloret dhe normat lokale të vlefshme 
për përdorimin e pajisjeve elektrike! 
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ESM3 
Manuali i përdorimit dhe udhëzime paralajmëruese

Udhëzime të përgjithshme mbi përdorimin e pajisjeve
 

 Para vënien në punë të një pajisje duhet kryer një kontroll pamor. Gjatë këtij 
kontrolli duhen pasur parasysh dëmtime mekanike. 

 Kini në vëmendje qëndrimin stabil të pajisjes. 
 Një punë e gjatë e pajisjes në gjendje të difektuar mund të çojë në ngrohje! 

Por këto nuk çojnë në shkatërrim të pajisjes. 
 Të gjitha vlerat e matjes u realizuan me pajisje matëse normale (kryesisht 

klasi 1,5) në tensionin normal të rrjetit (230/400V +5% -10% 50Hz). Vlerat e 
regjistruara të matjes bazuar në përvojë merren në një diapazon tolerance prej 
+/-15%, në lidhje me vlerat e matura të dhëna. Për këtë kini në vëmendje edhe 
VDE0530!  

 Vlerat e matjes varen edhe nga luhatjet e tensionit të rrjetit të vendit përkatës 
të përdorimit. Ju lutemi, kijeni këtë në vëmendje gjatë vlerësimit të vlerave të 
matjes.  

 Studioni manualet e përdorimit të teknikës speciale të matjes së përdorur si 
p.sh VDE - Pajisjet matëse. 
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ESM3 
Simulatori i gabimeve I

Përshkrimi i simulatorit të gabimeve  CO3209-8H 

 Nr. Përshkrimi i gabimit Shënime 

 1

Ndërprerje e linjës së 
barazimit të potencialit 
nga HES për tek 
tubacioni i ujit

 R = ∞ 

 2

Rezistencë kalimtare në 
linjën e barazimit të 
potencialit nga HES tek 
tubacioni i gazit

 R  ca. 4Ω

 3

Ndërprerje e linjës së 
barazimit të potencialit 
nga HES për tek sistemi 
i ngrohjes

 R = ∞

 4

Rezistencë kalimtare në 
linjën e barazimit të 
potencialit nga HES tek 
ngrohësi i ujit

 R  rreth 3Ω

 5
Rezistencë izolimi L1-
PE

 RL1-PE  rreth 780 kΩ

 6
Rezistencë izolimi  L2-
PE

 RL2-PE  rreth 780 kΩ

 7
Rezistencë izolimi L1-
PE dhe L3-PE

 RL1-PE  ca. 780 kΩ,  RL3-PE  rreth 440 kΩ

 8
Rezistencë izolimi në 
varësi të tensionit 

gjatë matjes me një multimetër rezistenca është në 
rregull, gjatë matjes me një aparat kontrolli VDE me 
tension në rritje kemi një rënie tensioni tek 
reth 300V. Kjo ndodh kur është ndërtuar mbrojtja 
nga rrufeja e tipit 3.

 9

Rezistenca e përçuesit 
mbrojtës në përçuesin 
PEN është shumë e 
lartë

 RPE  rreth 5,6 Ω

 10

Rezistenca e përçuesit 
mbrojtës ose impedanca 
e lakut është shumë e 
lartë

 RPE  rreth 3,0 Ω

 11*
impedanca e lakut është 
shumë e lartë

 Zlak  rreth 5,6 Ω

 12*
impedanca e lakut është 
shumë e lartë

 ZlakL1-PE  rreth 5,6 Ω , ZlakL3-PE  rreth 8,6 Ω
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Simulatori i gabimeve II

* çelësat e gabimit 11 dhe 12 përdoren në kombinim të platinës së instalimit 
CO3209-8H dhe -8J. Matja e impedancës së pështjellës është temë e pjesës së 
dytë të librit të dorës. 
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Simulatori i gabimeve III

Përshkrimi i simulatorit të gabimeve CO3209-8J 

 Nr. Përshkrimi i gabimeve Shënime 

Qarku elektrik: Priza me kontakt mbrojtje  

 1 Ndërprerja e linjës L  UL-N = 0V,  UL-PE = 0V,  UN-PE = 0V

 2 Ndërprerja e linjës N
 UL-N = 0V,  UL-PE = 230V,  UN-PE = 
0V

 3 Ndërprerja e linjës së mbrojtjes
 RPE = ∞, UL-N = 230V,  UL-PE = 0V,  
UN-PE = 0V

 4 Shkëmbimi N ↔ PE
Kontrolli i përçuesit të mbrojtjes me 
kapëse ndarëse N të hapur RPE = ∞

 5
Impedanca e lakut tepër e lartë,  RCD 
nuk lëshohet

RCD - Kontrolli ndërpritet për shkak të 
tensionit tepër të lartë të prekjes

 6 Gabim izolimi L - PE
RIso tepër e vogël, rreth 1,8kΩ, mund 
të dallohet edhe tek kontrolli i RCD

 Qarku elektrik: Ndezja e llambave 

 7 Ndërprerja e linjës L  UL-N = 0V,  UL-PE = 0V,  UN-PE = 0V

 8 Ndërprerja e linjës N
  UL-N = 0V,  UL-PE = 230V,  UN-PE = 
0V

 9 Impedanca e lakut në L  ZSchl = 5,1Ω

 10
Impedanca e përçuesit 
mbrojtës/Impedanca e pështjellës PE

 RPE  rreth 1,0Ω

 11 Gabim izolimi L - PE  RIso tepër e ulët, rreth 390kΩ

 12 Gabim izolimi L - PE  RIso tepër e ulët, rreth 510kΩ

 13 Gabim izolimi L - PE  RIso tepër e ulët, rreth 750kΩ

 14 Gabim izolimi L - N  RIso tepër e ulët, rreth 390kΩ

 15 Gabim izolimi L - N  RIso tepër e ulët, rreth 510kΩ

 16 Gabim izolimi L - N  RIso tepër e ulët, rreth 750kΩ

 Qarku elektrik: Priza - CEE 

 17  Ndërprerja e linjës L1  UL-N = 0V,  UL-PE = 0V,  UN-PE = 0V

 18  Ndërprerja e linjës  L2  UL-N = 0V,  UL-PE = 0V,  UN-PE = 0V

 19  Ndërprerja e linjës  L3  UL-N = 0V,  UL-PE = 0V,  UN-PE = 0V

 20  Gabim izolimi L3 - PE  RIso  tepër e ulët, rreth 750kΩ

 21  Gabim izolimi  L2 - PE  RIso  tepër e ulët, rreth 510kΩ

 22  Gabim izolimi L1 - PE  RIso  tepër e ulët, rreth 390kΩ

 23  Shkëmbim L1 ↔ N  Testi i fushës tre fazore jo në rregull

 24  Shkëmbim L2 ↔ N  Testi i fushës tre fazore jo në rregull

 25  Shkëmbim L3 ↔ N  Testi i fushës tre fazore jo në rregull
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Simulatori i gabimeve III
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ESM3 
Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

Përshkrimi i simulatorit të gabimeve CO3209-8K 

 
 

 Nr. Përshkrimi i gabimeve Shënime 

 1 Ndërprerje linje PE ruajtësi ISO Kontrolli i përçuesit mbrojtës RPE = ∞ 

 2 Ndërprerje linje PE inverter frekuence Kontrolli i përçuesit mbrojtës RPE = ∞ 

 3 Ndërprerje linje PE motori Kontrolli i përçuesit mbrojtës RPE = ∞ 

 4 Ndërprerje linje  PE saldatriçe Kontrolli i përçuesit mbrojtës RPE = ∞ 

 5 Gabim izolimi L1 - PE RIso tepër e ulët, rreth 10kΩ

 6 Gabim izolimi L3 - PE RIso tepër e ulët, rreth 67kΩ

 7 Gabim izolimi L2 - PE RIso tepër e ulët, rreth 110kΩ

 8 Gabim izolimi N - PE RIso  tepër e ulët, rreth 60kΩ
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 
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ESM3 
Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

Në teknikën e instalimeve kemi matje tensioni dhe kontroll tensioni. 
Në matjen e tensionit bëhet fjalë për përcaktimin e vlerës së saktë të tensionit, për 
të nxjerrë përfundime mbi cilësinë e rrjetit ose gabimet e rrjetit. Matja jep një 
përcaktim kuantitativ mbi gjendjen aktuale të rrjetit. 
Në kontrollin e tensionit kemi të bëjmë me një përcaktim cilësor, nëse kemi tension 
apo jo. Ky kontroll kryhet gjatë punëve në një impiant elektrik për të përcaktuar nëse 
ka apo jo tension. 
 
Në ushtrimet e mëposhtme të matjes do të trajtohen ndryshimet gjatë matjes me 
pajisje të ndryshme matëse. Rezultatet e matjes bazohen tek platina CO3209-8J. 
Por ju mund të përdorni edhe objekte të tjera kontrolli. 

Mjetet matëse që përdoren:    

LM 8552
Pajisje kontrolluese - 
VDE p.sh. Profitest M-Base

  

 LM 8554  Indikator tensioni (Duspol)

LM 2322 Multimetër p.sh. MetraHit Teach
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

Vendoseni në punë impiantin e instalimit dhe matni tensionet në prizat e kontaktit 
mbrojtës. Vendosni vlerat në tabelën e mëposhtme! 

Tani ndizni çelësin e gabimit 1 dhe përsërisni matjet! 

Tani ndizni çelësin e gabimit 2 dhe përsërisni matjet! 

Gjykoni mbi rezultatet e matjes!  

Për çfarë gabimi bëhet fjalë gjatë vrojtimit të vlerave të matura të tabelës 3? 

  

Pajisjet matëse  UL → N   UL → PE  UN → PE

Multimetër  225 V  224 V  0,2 V

Kontrollues tensioni  230 V  230 V  0 V

Pajisje kontrolluese - VDE  225 V  225 V  0,2 V

Pajisjet matëse  UL → N   UL → PE  UN → PE

Multimetër  0 V  0 V  0 V

Kontrollues tensioni  0 V  0 V  0 V

Pajisje kontrolluese - VDE  0 V  0 V  0 V

Pajisje matëse  UL → N   UL → PE  UN → PE

Multimetër  0,3 V  224 V  0,3 V

Kontrollues tensioni  0 V  230 V  0 V

Pajisje kontrolluese - VDE  114 V  224 V  115 V

 Ndërprerje e PE

 Ndërprerje e L

 Ndërprerje e N
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

Cila është arsyeja për rezultatet e ndryshme të matjes në tabelën 3? 

 

 
 

 Gabime në matje

 Gabime në përdorim

 Rezistencë hyrje e vogël e pajisjes matëse VDE

 Rezistencë hyrje e madhe e pajisjes matëse VDE
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

. 

Pikat e rëndesës 

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë shtrimit të tokëzuesit të themelit? 
Çfarë materiali zgjidhni ju për tokëzuesin e themelit? 
Çfarë materiali përdorni ju për përçuesin e tokëzimit?  
Çfarë pjesësh lidh tokëzuesi i tokëzimit?  
Si duhen realizuar vendet e lidhjes? 
  
Sistemi i tokëzimit - Përçuesi i tokëzimit - Përçuesi mbrojtës - 
Përçuesi i barazimit të potencialit mbrojtës  
  
Normat e përdorura:  

             DIN VDE 0100-200     2006-06 
             DIN VDE 0100-540     2007-06 

Normalisht ekziston mbrojtja kundrejt prekjes indirekte nga sistemi i tokëzimit, p.sh. 
tokëzuesit të themelit, lidhjes së tokëzuesit të themelit   shinës kryesore të 
tokëzimit (përçuesi i tokëzimit) dhe përçuesit mbrojtës dhe përçuesit e barazimit të 
potencialit mbrojtës të lidhura në të. 

Sistemi i tokëzimit/ Tokëzuesi 

Sistemit të tokëzimit i përkasin të gjitha pajisjet dhe lidhjet elektrike që janë të 
nevojshme për tokëzimin e një sistemi ose një objekti pune .... 
 
Tokëzuesi është një pjesë me aftësi përçuese që ndodhet direkt në lidhje me tokën 
ose që p.sh. mund të futet në beton, i cili është lidhur me tokën / pra në kontakt me 
të. Efikasiteti i tokëzuesit është në varësi të të dhënave të terrenit (Përbërja e tokës, 
ndryshimet sezonale të lagështirës...). 

 
 

Ju keni për detyrë në zonën e re të banimit  Alte Weide  të shtroni tokëzuesin e 
themelit për një banesë për një familje. Si kontroll duhet të matet tokëzuesi pas 
derdhjes së dyshemesë. Ju duhet të masni rezistencën nëpërmjet sondës. 
Shpjegojini bashkëpunëtorit tuaj metodën e matjes
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

  

 
Ekzistojnë tokëzues pune (tokëzues, që EVU vendos në sistem), tokëzues referues 
(tokëzues të cilët vendosen jashtë sektorit të ndikimit të sistemeve të tjera të 
tokëzimit dhe shpesh përdoren për qëllime matje), tokëzues mbrojtës dhe tokëzues 
sistemesh (kryesisht tokëzues themeli). 
 
Materialet dhe përmasat e tokëzuesve duhen zgjedhur në atë mënyrë që të 
ekzistojë mbrojtja nga ndryshku dhe mbrojtje mekanike  (Tab. 54.1 VDE 0100-540). 
P.sh. mund të përdoret shirit çeliku i zinkuar me zjarr me një sipërfaqe prerje 
minimale prej 90 mm2, me një trashësi minimale prej 3 mm, me një shtresë 
përkatëse si tokëzues themeli (në shumicën e rasteve si një unazë e mbyllur) për tu 
futur në beton. Përveç shiritave mund të përdoren edhe tuba, pllaka, tela .. në varësi 
nga detyra. 

 
 

      

 
 

       

 Lidhje tokëzuesi të thellë me shirit 
çeliku 

 Tokëzues themeli para derdhjes së 
betonit
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Projekti 1.1 Tokëzuesi i themelit 

  

 
 

 

çelik i zinkuar ose çelik i veshur 
me plumb; 
bakër rrallë për shkak 
të reaksioneve elektrolitike; 
sipërfaqja minimale e prerjes tek 
çeliku 100mm2 me një trashësi 
prej 3mm; 
te materialet e rrumbullakëta 
d=10mm; 
shtrirja në kanal i kabullit

 

Përdorimi si tokëzues rrufepritësi; 
rrethon si tokëzues sipërfaqe 
objektin që duhet mbrojtur

 

Përdorimi si tokëzues antene; 
tokëzues i ndërtuar më pas për 
funksione të caktuara

 

sistem tokëzimi me sipërfaqe të 
madhe për hidrocentrale dhe 
nënstacione elektrik
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Projekti 1.2 Barazimi i potencialit mbrojtës

Përdoren materiale të ndryshme, duhet pasur në vëmendje aftësia e ndryshkjes. 

Tubat e gazit dhe ujit nuk lejohen si tokëzues.  

Për të mënjanuar rreziqet gjatë matjes dhe për të pasur rezultate mjaftushmërisht të 
sakta matje, duhen përdorur normat e mëposhtme për pajisjet matëse: 

 Matje tensioni dhe rryme                                           VDE 411-1 
 Rezistenca e përçuesve të tokëzimit.                     VDE 413-4 
 Rezistenca e tokëzimit.                                            VDE 413-5 

Vlera maksimale e rezistencës së tokëzimit varet nga masa e përdorur e mbrojtjes. 
Ajo mund të përcaktohet si  

- Rezistenca e lakut të tokës nëpërmjet pincave të rrymës, 
- Rezistenca e lakut të tokës nëpërmjet rënies së tensionit (impedanca e lakut) ose 
nëpërmjet  
- Matjes së rezistencës së tokëzimit  

Përçuesi i tokëzimit 

Përçuesit e tokëzimit lidhin normalisht tokëzuesin me shinën kryesore të tokëzimit. 
Ato duhet të lidhen në mënyrë të sigurt me tokëzuesin (vetëm pikimi nuk lejohet). 

! Në përgjithësi vlen, ato duhet ti përgjigjen kërkesave për përçuesin e 
mbrojtjes: !  
 

Profilet minimal për përçues tokëzimi në dhe: mm2    

  Cu  Çelik

 me mbrojtje mekanike  me mbrojtje kundrejt ndryshkut  2,5 10

 pa mbrojtje kundrejt ndryshkut  25 50 

pa mbrojtje mekanike me mbrojtje kundrejt ndryshkut  16 16

 pa mbrojtje kundrejt ndryshkut  25 50 
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Çfarë duhet të kihet parasysh gjatë shtrirjes së një tokëzuesi themeli? 

 
 

  

A. Tokëzues kunj d=20mm 
B. Tokëzues kryq 50x50x3mm 
C. Tokëzues tub d= 1 inch

 Tokëzues unazë prej çeliku, i zi ose i 
zinkuar

Profili i përçuesit të jashtëm 
S            

            mm2             

Profil minimal të përçuesit të tokëzuesit 
me material të njëjtë si edhe përçuesi i 

jashtëm 
mm2 

 
S ≤ 16 

 
S  

16 ≤ S ≤ 35  16 

S > 35  S/2 

 Tokëzuesi i themelit duhet shtrirë si një unazë e 
mbyllur.

 Tokëzuesi i themelit duhet shtrirë në beton.

 Tokëzuesi i themelit duhet vendosur si unazë e hapur.

 Tokëzuesi i themelit duhet vendosur në këmbë në 
beton.

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 
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Çfarë materiali zgjidhni ju për tokëzuesin e themelit? 

Çfarë materiali do të përdorni ju për përçuesin e tokëzimit? 

Çfarë pjesësh lidh përçuesi i tokëzimit? 

Si përdoren tipet e ndryshëm të tokëzuesve? 

 
 

 Përçues bakri, i bardhë, masiv

 Kunja hekuri të rrumbullakët, të zinkuar

 Shirit çeliku, i zinkuar në zjarr

 Përçues bakri,i izoluar jeshil/i verdhë, masiv

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 

 Kabull bakri ≥10mm2

 I njëjti material si tokëzuesi i themelit

 Përçues fleksibël bakri i markuar verdhë/jeshil 

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 

 Tokëzuesin e themelit dhe shinën kryesore të tokëzimit

 Tokëzuesin e themelit në beton me tokën

 Shinën kryesore të tokëzimit me përçuesin PEN

 Tokëzuesin e themelit me përçuesin PEN

 Shinën kryesore të tokëzimit me të gjitha linjat metalike 
(gaz, ujë, antenë, etj.)

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 

Tokëzues rrjetë __ 

Tokëzues kryq __ 

Tokëzues unazë në beton __ 

Tokëzues rreze __ 

Vendosini 
tokëzuesve të 
ndryshëm 
përdorimin e 
duhur! 
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Gjykoni mbi thëniet e mëposhtme! 

 

 
 

saktë gabim

Profili minimal i një tokëzuesi shirit çeliku 
të zinkuar është ≥100mm2!

 

Një tokëzues unazë duhet groposur 
poshtë shtresës së punueshme!  

Me tokëzues kryq kuptojmë 2 tokëzues 
shirit të zhvendosur në kryq me 90° 
kundrejt njëri tjetrit!

 

Me tokëzues themeli kuptojmë një 
tokëzues ku hekurat e kolonave dhe 
shtresat e izolimit janë lidhur me njëra 
tjetrën dhe janë vendosur kapëse 
tokëzimi. Kapëset e tokëzimit lidhen me 
njëra tjetrën në mënyrë që të jenë 
përçuese!

 

Gjatë nguljes së tokëzuesve të thellë 
rezistenca e arritur e tokëzimit mund të 
matet direkt!
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Pikat e rëndesës 

Çfarë profilesh minimale duhen shtrirë? 
Linjat e barazimit të tensionit duhen shtrirë nga ... deri: 

Shina kryesore e tokëzimit (HES)     -  Linja hyrëse e gazit 
HES                                                      -  Hyrja e ujit të pijshëm 
HES                                                      -  TWZ    Qarkullimi i ujit të pijshëm 
                                                                 TWW  Uji i pijshëm i ngrohtë 
                                                                 TWK   Uji i pijshëm i ftohtë 
                                                                 HR       Kthimi mbrapa i ngrohjes 
                                                                 HV       Rrjedhja para e ngrohjes 
HES                                                      -  barazues shtestë potenciali mbrojtës 
HES                                                      -  Ngrohës uji 

Në çfarë profili minimal duhen vendosur përçuesit mbrojtës nga kutia e lidhjes e 
shtëpisë (HAK) tek shina kryesore e tokëzimit (HES) dhe nga HES tek shina PE?   

Shina kryesore e tokëzimit 

Në çdo sistem elektrik me barazim tensioni mbrojtës duhet instaluar një shinë 
kryesore tokëzimi. 
Në të duhen lidhur, për qëllime matje të çmontueshme: 

             Përçuesi i tokëzimit,  
             Përçuesi i barazimit të tensionit mbrojtës dhe  
             Përçuesi mbrojtës 

 Barazimi i potencialit mbrojtës 

Pjesë të huaja përçuese si konstruksione metalike, tuba metalike uji ose gazi janë 
pjesë përçuese, të cilat nuk i përkasin sistemeve elektrike, por mund të kenë një 
potencial (kryesisht potencialin e tokës). Për të arritur barazim potenciali këto pjesë 
lidhen me njëra tjetrën. Këto përçues emërtohen përçues barazimi potenciali 
mbrojtës. në çdo ndërtesë përçuesit e tokëzimit dhe pjesët e mëposhtme me aftësi 
përçuese duhen lidhur në barazimin e potencialit mbrojtës nëpërmjet shinës 
kryesore të tokëzimit: 

 
 

Në ndërtesën karabina të banesës së lartpërmendur për një familje u përfundua 
tashmë instalimi i tubacioneve për sektorin sanitar dhe të ngrohjes qëndrore. EVU-
ja përgjegjëse ka shtrirë ashtu edhe si ndërmarrjet e furnizimit të gazit dhe të ujit të 
qytetit, rrjetet përkatëse të furnizimit në dhomën e lidhjes në shtëpi, në të cilën 
gjendet edhe kutia e lidhjes së shtëpisë. Ju merrni detyrën të shtrini përçuesin e 
barazimit të potencialit mbrojtës.  
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- tubacione metalike të sistemeve të furnizimit, sisteme të ngrohjes qëndrore dhe 
ajrit të kondicionuar 
- pjesë përçuese të konstruksionit të ndërtesës (kur janë të prekshme) si dhe 
- beton arme (nëse është lidhur mirë) 

 
 
Pjesa izoluese e linjës lidhëse të gazit të shtëpisë nuk lejohet të anashkalohet 
(vetëm pas pjesës izoluese). 

 
profili minimal përmban 

6 mm2 tek përçuesit e bakrit

 

16 mm2 tek materialet e aluminit ose 

50 mm2 tek lidhjet prej çeliku 

kur pjesët e huaja përçuese do të lidhen direkt në shinën kryesore të tokëzimit. 

Barazim potenciali mbrojtës shtesë 

Në ndërtesa me një barazim potenciali mbrojtës nëpërmjet shinës kryesore të 
tokëzimit për të gjithë sistemin elektrik nuk kërkohet një barazues 
potenciali mbrojtës shtesë. 
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Nëse kërkohet një barazues potenciali mbrojtës shtesë, atëherë jepen dy mundësi: 

 Lidhja trup - trup dhe mjete pune elektrike  
= profili minimal i përçuesit mbrojtës më të vogël 

 Lidhja trup mjete pune elektrike    pjesë e huaj përçuese 
= minimalisht 2,5 mm2 në shtrirje të mbrojtur dhe minimalisht 4 mm2 me 
shtrirje të pa mbrojtur 

  

Çfarë profilesh minimal duhen shtrirë? 
 

 

  

 
 

Profilet minimal për përçues mbrojtës dhe përçues 
barazimi potenciali mbrojtës janë...! 
 
Shina kryesore e tokëzimit (HES)  
Tubacioni hyrës i gazit                             ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit (HES)  
Tubacioni hyrës i ujit të pijshëm                ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit (HES)  
Uji i pijshëm  (TWW, TWK)                         ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit (HES)  
Tubat e sistemit të ngrohjes (HR, HV)      ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit  (HES)  
Rezervuari i madh i ujit të ngrohtë             ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit  (HES) 
Shina PE                                                      ____mm2 
Shina kryesore e tokëzimit (HES) 
Kutia e lidhjes së shtëpisë                          mm2 
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Respektimi i rregullave të sigurisë 

 Të kontrollohet funksionimi i matësit të tensionit në tension 
 Aktivizimi 
 Sigurimi kundrejt riaktivizimit 
 Përcaktimi i mos ekzistencës së tensionit 

Inspektimi 

Para provës dhe matjes duhet inspektuar impianti. Gjatë inspektimit duhen pasur në 
vëmendje 

- lidhjet, 
- shtrirja 
- profilet (në lidhje me materialin) 
- etiketimi i rregullt 
- mangësi të dukshme, dëmtime, 
- përzgjedhje e saktë e linjave, shinave dhe bashkuesve, 
- radhitja e saktë e bashkuesve ndarës (nëse lejohet), 
- etiketimi i rregullt i N, PE dhe PEN, 
- përdorimi korrekt i N, PE dhe PEN si dhe 
- kërkesat e veçanta për dhomat me llojit të veçantë. 

Matja dhe vlerësimi 

Matja siguron respektimin e vlerave të dhëna kufi dhe në këtë mënyrë të 
funksionimit të masave mbrojtëse të parashikuara. Por përcaktimi i vlerave të 
matura është vetëm një pjesë e kontrollit të impiantit. Një pjesë edhe më e 
rëndësishme e kontrollit është interpretimi i vlerave të matura në lidhje me hapat e 
tjerë të kontrollit. 

 
 

Çdo impiant duhet kontrolluar gjatë ndërtimit, pas përfundimit dhe para dorëzimit 
nga një elektriçist i specializuar. Gjatë çdo kontrolli duhen respektuar hapat e 
mëposhtëm! 
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Përgatitje për detyrat e mëposhtme të matjes 

Detyrat e mëposhtme të matjes mund të kryhen si në platinat e veçanta ashtu edhe 
në platinat e lidhura së bashku. Për këtë arsye qarqet e dhëna duhet të trajtohen 
vetëm si të këshilluara. 
 
Qarku 1: Furnizimi i shtëpisë si sistem - TN 
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Qarku 2: Furnizimi i shtëpisë si sistem - TT 

 

 

  

Qarku 3: Impianti i plotë si sistem - TN 
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Pikat e rëndesës 

Si duhet vepruar gjatë kontrollit?  
Çfarë profili duhet shtrirë ndërmjet HES dhe antenës? 
Me çfarë profili minimal do të lidhni përçuesin e rrufepritësit të tipit 1 tek HES? 

U shtrinë linjat e mëposhtme si përçues barazimi potenciali mbrojtës: 

                                                                                  Gjatësia e linjës                           
 Profili i linjës 
                                                                                            në 
m                                           në mm˛ 

HES    -           Gaz                                                                
5                                                  16 
HES    -           Ujë                                                                 
7                                                  16 
HES    -           TWZ..HV                                                       
6                                                  16 
HES    -           Barazues 
shtesë potenciali                       12                                                   6 
HES    -           Ngrohës uji                                                  
17                                                   6 

U shtrinë linjat e mëposhtme si përçues mbrojtës: 

                                   Gjatësia e linjës                          Profili i linjës 
                                               në m                                       në mm˛ 

HAK     -           HES                3                                             16 
HES    -           Shina - PE       5                                             16 
PE       -           Shina - PE       8                                             10 

 
 

Në kuadrin e kontrollit të parë duhen kontrolluar përçuesi i barazuesit të potencialit 
mbrojtës dhe përçuesi mbrojtës. Periudha e kohore e kontrollit zhvillohet gjatë 
ndërtimit karabina. Për këtë arsye hapat e tjerë të kontrollit kryhen më vonë. Masni 
dhe vlerësoni rezultatet Tuaja. Përpiloni një raport kontrolli paraprak. 
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Matja dhe vlerësimi i rezistencës së potencialit mbrojtës 
dhe përçuesit të barazimit të potencialit mbrojtës 

(Vazhdimësia e përçuesve) 

 
Kontrolli duhet kryer gjithmonë nëpërmjet shinës kryesore të tokëzimit. Nuk ka vlerë 
maksimale rezistence, e cila duhet respektuar. Vlera del nga materiali i linjave, 
profili, temperatura e ambientit dhe nga rezistencat e pritshme kalimtare të vendeve 
lidhëse. Norma 0100-600 propozon orientimin në vlerat e tabelës NA.4. 

R20 = l ρ / A         RW = R20 ( 1 +  α · ∆ρ )         α = 0,00393 1/K
 

Nga kjo del që për çdo 10 m gjatësi linje në një temperaturë ambienti prej  

                                                 20°C                        30°C 
Profili                                                 Rezistenca 
  në mm2                                                   në / Ω 

   1,5                                       0,1208                        0,125755 
   2,5                                       0,0727                        0,075661 
   4,0                                       0,0455                        0,047392 
   6,0                                       0,0305                        0,031491 
 10,0                                       0,0181                        0,018811 
 16,0                                       0,0114                        0,011858 
 25,0                                       0,0072                        0,007525 
 35,0                                       0,0052                        0,005467 

                                     (Vlerat janë rrumbullakosur) 

Meqë ndryshimet e rezistencës në diferencat e temperaturave janë shumë të vogla 

 

HES - Shina kryesore e 
tokëzimit 
 
A - për tek shina PE në 
shpërndarësin e tensionit të 
ulët 
B - për tek sistemi i telefonisë
C - për tek sistemi i antenës 
D - për tek tubat e gazit 
E - për tek tubat e sistemit të 
ngrohjes  
F - për tek tubat e ujit 
G - për tek sistemi i ajrit 
të kondicionuar 
H - tokëzues themeli 
J - sistemi i mbrojtjes nga 
rrufetë
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(në krahasim me rezistencat kalimtare shkaktuar nga kapëset lidhëse dhe mjetet 
matëse, të cilat ende duhen shtuar), mund të punohet edhe në temperatura më të 
ulëta se 300 C të ambientit me vlera të normave. 

Përçuesi mbrojtës 

Përçuesi mbrojtës (PE) duhet të mbrojë nga goditja elektrike. Në rast të dështimit të 
izolimit bazë të një mjeti elektrik pune të klasit të mbrojtjes 1 mund të lindë një 
tension i rrezikshëm prekje. Lidhja e trupit që ndodh bëhet në sistemin TN 
nëpërmjet përçuesit mbrojtës dhe lidhjes me PEN në një qark të shkurtër. Organi 
sigurues i lidhur përpara shkëput lidhjen. 

Përçuesi mbrojtës duhet dimensionuar në atë mënyrë, që ai të përmbushë kushtet 
për shkëputjen automatike të mbrojtjes së vendosur para. 

Profili minimal i PE llogaritet (shih pjesën 543.1.2 DIN VDE 0100-540) ose mund të 
përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme: 

Profili                           Profilet minimale të PE 

Përçuesi i jashtëm S     me material të njëjtë si ai i përçuesit të jashtëm 
        në mm˛                                 në mm˛ 

       S ≤ 16                                      S 
  16 ≤ S ≤ 35                                 16 
      S > 35                                     S/2 

Normalisht përçuesi mbrojtës futet në linjë. Nëse nuk është kështu, atëherë profili 
minimal tek linjat e Cu duhet të jetë minimalisht 2,5 mm˛  tek shtrirjet e mbrojtura 
dhe minimalisht 4 mm˛ tek shtrirjet e pambrojtura. 

Si përçues mbrojtës në rastin normal duhen përdorur përçues të cilët gjenden në 
linjat/kabujt me shumë fije. Mundësi të tjera shihni në 534.2.1 të normës 0100-540. 

Përçuesit PEN nuk lejohen në impiante fiks të instaluar. Profili i tyre minimal 
përmban 10 mm˛ Cu ose 16 mm˛ Al. Pjesë të tjera përçuese nuk lejohen të 
përdoren si PEN. 
Nëse përçuesi PEN ndahet në përçues PE dje N, atëherë në impiantin që ndjek nuk 
lejohet lidhja e N me PE ose me një pjesë tjetër të tokëzuar të impiantit. 

Përçuesi mbrojtës duhet integruar në të njëjtën linjë si dhe përçuesit aktive të 
qarkut, nëse qarku mbrohet me sisteme mbitensioni. 

Nëse kemi rryma mbrojtje përçuesish < 10 mA për mjet konsumatori elektrik, 
atëherë duhet parashikuar një përçues mbrojtës përforcues (≥ 10 mm˛ Cu)  (s. 
543.7 VDE 0100-540). 
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Matje dhe përllogaritje 

Për detyrat e mëposhtme përgatisni ju lutem skemën e mëposhtme të 
eksperimentit! (pajisja minimale) 
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Llogarisni vlerat e lejuara maksimale të rezistencave të përçuesve mbrojtës dhe 
përçuesve barazues të potencialit mbrojtës në një temperaturë ambienti prej 30°
C! 
Vërtetoni respektimin e vlerave të nxjerra me matje teknike! 

Me çfarë profilesh minimale lidhen pjesët e mëposhtme në HES?  
 

 

 
 

 
___________________RPE-llogaritur____RPE-matur 
 
HES  
Tubacioni i gazit                                              ____mΩ       
____mΩ 
HES 
Tubacioni i ujit të pijshëm                               ____mΩ      
____mΩ 
HES 
Tubacioni i ujit të pijshëm(TWW, TWK)        ____mΩ      
____mΩ 
HES 
barazues potenciali shtesë                            ____mΩ      
____mΩ 
HES 
rezervuar i madh uji të ngrohtë                      ____mΩ      
____mΩ 
 
HES 
Shina - PE                                                       
____mΩ          ____mΩ 
HES 
Kutia e hyrjes së shtëpisë                             ____mΩ          
____mΩ 
PE 
Shina - 
PE                                                       ____mΩ          ____mΩ

Jepni të 
gjitha vlerat 
në mΩ! 

HES - Rrufepritës Tip 1                 ____mm2 

HES - Shtylla e antenës               ____mm2 

HES - Skermo të kabllove           mm2 

Të gjitha të 
dhënat në mm2! 
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Pikat e rëndesës 

Përse për kontrollin e rezistencës së izolimit të impiantit/qarkut duhet hequr ai nga 
tensioni? 
Kush lejohet të përcaktojë heqjen e tensionit? 
Çfarë duhet pasur në vëmendje dhe në çfarë radhitje duhet realizuar përcaktimi i 
heqjes së tensionit? 
Cilat rezistenca minimale të izolimit duhen respektuar dhe çfarë tensioni kontrolli 
duhen përdorur? 
Çfarë kualifikimesh janë të nevojshme, për të kryer me përgjegjësi kontrollet e para? 

Matja e rezistencës së izolimit 

Pas kontrollit të vazhdueshmërisë të përçuesit të barazimit të potencialit të mbrojtjes 
dhe përçuesit të mbrojtjes duhet kontrolluar rezistenca e izolimit e impiantit/qarkut. 

Kontrollet duhen kryer nga një elektricist i specializuar. (I cili është edhe në gjendje 
të kryejë dhe vlerësojë kontrollet në mënyrë korrekte me pajisjet përkatëse matëse, 
bazuar në të veçantat/kërkesat të cilat i parashtrohen impiantit.) 

Rezistenca e izolimit maten ndërmjet pjesëve aktive dhe përçuesit mbrojtës. Është e 
këshillueshme të kryhet matja edhe ndërmjet përçuesve aktiv.  
 

 

  

Në këtë rast duhet pasur parasysh që të gjithë çelësat të jenë të mbyllur, pasi 
përndryshe mund të kontrollohen vetëm pjesë të sistemit. Problemet dalin nga mjete 

Në ndërtesën e re të shtëpisë për një familje janë instaluar si shpërndarësi kryesor 
ashtu edhe shpërndarësi i tensionit të ulët. Ju merrni detyrën nga shefi juaj, t'i 
shpjegoni kursantëve matjen e rezistencës së izolimit dhe ta realizoni, vlerësoni 
dhe dokumentoni atë në sektorin e instalimit.  
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konsumi të lidhura, të cilat nuk ndahen nga një distancë me ajër nga rrjeti (p.sh 
ndriçues kontrolli, përçues mbitensionesh, çelësa elektronik  ). Ato duhen ndërtuar 
vetëm pas matjes ose duhen larguar para matjes. 

Mund të maten shumë qarqe së bashku, nëse vlerat e matura nuk bien poshtë 
vlerave minimale. 

Për qëllime matje duhet hequr lidhja përçues neutral   përçues mbrojtës (në 
sistemin TN). Kjo realizohet me sigurinë më të madhe me një kapëse ndarëse të 
përçuesit neutral. 

Impianti që matet duhet të jetë pa tension para matjes, pasi matja e rezistencës 
(matja e rrymës me tension të përcaktuar) përndryshe mund të çojë në një qark të 
shkurtër. Pajisjet e sotshme matëse nuk lejojnë një matje kur qarku ndodhet nën 
tension. 

Në raste të veçanta mund të zbritet tensioni i kontrollit, por megjithatë rezistenca 
minimale duhet arritur. 

Qarku i rrymës             Tensioni i vazhdueshëm i matur     Rezistenca minimale e 
izolimit 
    në V                                         në V                                                     në MΩ 

SELV / PELV                            250                                                       ≥ 0,5 
FELV / ≤ 500 V                         500                                                       ≥ 1,0 
> 500 V                                    1000                                                       ≥ 1,0 
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Matjet dhe përllogaritjet 

Për të dhënat e mëposhtme përgatisni ju lutem qarkun e mëposhtëm eksperimental! 
(pajisja minimale) 

  

Përse duhet për të kontrolluar rezistencën e izolimit të hiqet tensioni nga 
impiani/qarku? 

 
 

 Matja e rezistencës së izolimit mund të çojë në qark të 
shkurtër.

 Matja e rezistencës së izolimit mund të çojë në një 
kontakt trupi në tension.

 Matja e rezistencës së izolimit mund të çojë në 
aktivizime të gabuara të pajisjeve mbrojtëse.

 Matja e rezistencës së izolimit mund të çojë në 
papastërti të rrjetit.

Mund të jenë 
disa përgjigje 
të sakta 
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Kush lejohet të përcaktojë që nuk ka tension? 

Në çfarë radhitje duhet përcaktuar heqja e tensionit? 

Shkruani vlerat e kërkuara kufi për rezistencat e izolimit dhe tensionet e 
kontrollit! 
 

Cilat thënie janë të sakta? 

 Çdokush që mund të përdorë një pajisje matëse.

 vetëm një elektriçist i specializuar

 vetëm një elektriçist për çështje të përzgjedhura

 vetëm një elektriçist me një ndihmës

 çdokush, edhe kursantë që vazhdojë arsimimin

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 

Aktivizimi __ 

Kontrolli i funksionimit të pajisjeve matëse nën 
tension 

__ 

Përcaktimi i heqjes nga tensioni __ 

sigurimi kundrejt riaktivizimit __ 

Vendosini 
veprimeve 
radhën e duhur! 

Qarku......tensioni i vazhduar i matjes......rezistenca 
minimale e izolimit 
 
SELV / PELV          ____V                      ≥____MΩ 
FELV / ≤500V         ____V                      ≥____MΩ 
≥500V                      ____V                      ≥____MΩ 

Jepini të gjitha 
vlerat në V ose 
MΩ! 

 Rezistenca e izolimit matet me tension të 
vazhdueshëm.

 Matet rezistenca komplekse (Impedanca) Z.

 Duhet realizuar heqja e tensionit.

 Mund të matet me çdo pajisje matëse.

 Rezistenca e izolimit matet me tension alternativ.

 Matet rezistenca R.

 Tensioni i matjes dhe rryma e matjes janë dhënë nga 
norma.

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 
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Realizoni matjet në impiant dhe shënoni rezultatet! 
 

 

 
 

 Në sistemin TN duhet hequr ura N-PE.

 Të gjithë konsumatorët duhen lidhur dhe ndezur.

PE - L1 >____MΩ 
PE - L2 >____MΩ 
PE - L3 >____MΩ 
PE - N. >____MΩ 
 
nëse duhet për dhoma të rrezikuara nga zjarri 
 
L1 - L2 >____MΩ 
L2 - L3 >____MΩ 
L3 - L1 >____MΩ 

Këtu jepni një 
tekst udhëzues 
opsional! 
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Pikat e rëndesës 

A mund të jetë rezistenca e sondës në diapazonin e kilo omëve?  
Përse duhet vendosur sonda sa më larg që të jetë e mundur nga tokëzuesi që 
matet? 
Masni dhe gjykoni mbi rezistencën e tokëzimit të themelit, kur instalohet një sistem 
TN ose TT. 

 Matje me ndihmën e qarkut urë 

Pajisjet matëse të tokëzimit me një qark rryme të kompensuar - e quajtur edhe ura 
matëse e Behrend - janë të varura nga tensioni i rrjetit. Gjeneratori i integruar jep 
përkatësisht tensione me frekuenca mbi 100 Herz dhe poshtë 1000 Herz. Në tokë 
rrjedhin rryma me 50 Herz dhe harmonikat e tyre të larta nuk kanë ndikim tek matja. 

 

Qarku i ndërtuar për këtë eksperiment quhet edhe zero-instrument, i cili tregon 
vetëm vlerën zero. Për ta kuptuar më mirë përfytyroni një matës tensioni të 
vazhdueshëm, që tregon vlera pozitive dhe negative tensioni. Potenciometri është 
pajisur me një shkallë për rezistencat, tek i cili pas barazimit të urës lexohet 
rezistenca e tokëzimit. 

Si kontroll duhet matur tokëzuesi pas derdhjes së dyshemesë. Ju duhet të masni 
rezistencën me anën e sondës. Shpjegojini bashkëpunëtorit tuaj metodën e 
matjes. 
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Ura barazohet nëse treguesi në zero-instrumentin arrin pikën e kuqe. Pas barazimit 
mund të lexohet rezistenca e tokëzimit në potenciometër.  
Meqenëse qarku i matjes i rrymës gjatë barazimit nuk përçon rrymë, rezistenca e 
veçantë R(S) nuk ka ndikim mbi rezultatin e matjes. Edhe rezistenca ndihmuese R
(H) mund të marrë vlera relativisht të mëdha: E rëndësishme është që në zero-
instrument është i mundur një barazim i sigurt. Në rast se kemi linja të gjata matje 
me hapjen e S1 dhe me ndihmën e një linje të dytë në tokëzuesin e impiantit mund 
të eliminohet rezistenca e linjës. Ekziston edhe mundësia për të përcaktuar 
rezistencën specifike të tokës me katër tokëzues të veçantë. Me çelësa të mbyllur 
S1 dhe S2 mund të përcaktohet vlera e rezistencave normale. 

45



ESM3 
Projekti 2.1 Planifikimi i tre qarqeve elektrike në ambjentet e 

bodrumit

 

Matja sipas procedurës së matjes - U - I (Matja e 
rezistencës së lakut të tokës) 
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Rezistenca e matur (RE) është më e madhe duke përfshirë vlerën e rezistencave të 
përçuesve dhe rezistencës kalimtare të tokës të tokëzuesit të punës (RB)!  

RA = RE - RB  - RLeitung 
 

Metoda me tre ose katër përçues  

 

Kjo metodë matje ka si para kusht, që të ekzistojë mundësia, të përdoren tokëzues 
dhe sonda ndihmëse. Përveç kësaj duhet të njihet përbërja e dheut, për të gjykuar 
drejtë rezultatin e matjes. 
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Cilat thënie janë të sakta? 

Masni rezistencën e tokëzimit të themelit dhe gjykoni, nëse janë plotësuar 
kushtet e aktivizimit në sistemin TT . 
 

Sa lejohet të jetë vlera maksimale e rezistencës së tokëzimit tek e cila 
respektohen ende kushtet e aktivizimit të sistemit TT? Merrni në këtë rast një 
RCD me IAus=30mA. 

 

 
 

 Principi i matjes bazohet në një matje rryme - tensioni.

 Matja mund të kryhet me çdo pajisje matëse.

 Sonda e tokës nuk lejohet të ngulet më shumë se 20m 
larg.

 Një rezistencë referuese (sondë) kujdeset, që gjatë 
matjes potenciali i themelit të mos ngrihet mbi 50V.

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 

RE = ____Ω 
 
Rryma aktivizuese në sistemin TT 
 
IAus= U/RE = A 

Vlera maksimale e lejuar e rezistencës së tokëzimit është 
____KΩ. 
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(*) RCD e kërkuar sipas DIN VDE (30mA - TYP A) gjendet tashmë në shpërndarjen 
kryesore. 

Pikat e rëndesës 

Nxirrni konkluzione nga informacionet e dhëna mbi tensionin nga hyrja në UV! 
Kontrolloni nëse mjetet e përzgjedhura të punës përmbushin normat e kërkuara dhe 
argumentoni vendimet tuaja. 
Çfarë ndryshimesh dalin për instalimin e dhënë më lart tek një sistem TT, rezistenca 
e hyrjes së të cilit përmban 6,8 Ω? 

Mbrojtja e linjave në rast rryme të lartë, mbingarkese dhe 
qarku të shkurtër 

Normat e përdorura: 

            DIN VDE 0100-430     11. 1991 
            DIN VDE 100-520       11. 2002 

Përçuesit duhen mbrojtur nga ngrohja tepër e madhe (rrezik zjarri) nëpërmjet 
sistemeve të mbrojtjes kundrejt rrymave të larta. Një rrymë e lartë mund të 
shkaktohet si nga një mbingarkesë pune ashti edhe nga një gabim izolimi (kontakt 
me trupa / qark i shkurtër). 

Për renovimin e një shtëpie për një familje Ju duhet të planifikoni qarqet elektrike të 
mëposhtme. 
Qarqet elektrike F1 deri në F5 lidhen tek kutia shpërndarëse e tensionit të ulët, e 
cila gjendet në një distancë prej 8 m (gjatësia e përçuesve) nga shpërndarja 
kryesore. Për tek shpërndarja e tensionit të ulët u shtri NYM 5X10 mm˛ dhe u 
sigurua me 35 A. Temperatura e ambientit përmban 20°C dhe impedanca e lakut 
tek shpërndarja e tensionit të ulët përmban 1 Ω. Kemi të bëjmë me një sistem TN-
C-S.  

 
 Qarku elektrik i 
ndriçimit bodrum

Qarku elektrik i 
prizave bodrum

Prizat - CEE 
dhoma e hobeve

Lidhja  L1  L2 L1....L3 

Mbrojtja  F1 / LS B10  F2 / FI-LS 16A F3...F5 / LS C16 (*)

Përçuesi  NYM-J 3x1,5mm2 NYM-J 3x1,5mm2 NYM-J 5x2,5mm2

Gjatësia e 
përçuesve

 12m  20m  28m

Rryma e matur  10A  16A  16A

Shtrirja  u.P. a.P. tub instalimi a.P.  

Temperatura e 
ambientit

 20°C 20°C 25°C 
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Sistemet e mbrojtjes nga rryma të larta mund të sigurojnë si kundër 

- Mbingarkesës ose qarkut të shkurtër (siguresa mbrojtje përçuesish, çelësa 
mbrojtje përçuesish..) 
- vetëm në rast mbingarkese (aktivizues i mbingarkesës p.sh në lidhje me një 
mbrojtje) 
- ose të mbrojë vetëm në rast qarku të shkurtër (siguresa për pjesë sektorësh, 
çelësa fuqie ). 

Siguresa shkrirëse si Diazed, Neozed dhe siguresa NH, çelësa mbrojtës linjash me 
karakteristikë p.sh  "B" ose "C", si dhe çelësa motori ose fuqie në rast gabimi mund 
të sigurojnë mbrojtjen kundër goditjes elektrike nëpërmjet fikjes së shpejtë. 

 
Si kusht bazë janë respektimi i kohëve të përcaktuara të fikjes, në qarqe elektrik 
prizash 0,4 s dhe në qarqe elektrik me konsumatorë të lidhur fiks 5 s. 
Nga diagrami i rrymës në varësi të kohës të siguresave të mbrojtjes së përçuesve 
mund të merren vlerat përkatëse të rrymës. Tabela e paraqitur përmban vlera të 
përafruara. 

 
Fig: Diagrama e siguresave shkrirëse Rryma - Koha  
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Fig:Diagrama e çelësave mbrojtës të përçuesve Rryma - Koha 

Në rast mbingarkese duhet bërë fikja në atë mënyrë, që izolimi në vendin e lidhjes 
të mos marrë temperatura të larta (p.sh të mos bëhet më e ngrohtë se 70°C).  

Për këtë duhet përmbushur kushti i mëposhtëm: 

      Ib ≤ In ≤ Iz                                     Ib          Rryma e punës e qarkut elektrik 
(Rryma e matur) 
                                                           In          Rryma nominative e pajisjes mbrojtëse
                                                           Iz          Ngarkesa e lejuar me rrymë 

si dhe 

            I2 ≤ 1,45 Iz                               I2          Rryma aktivizuese e pajisjes 
mbrojtëse (rrymë e madhe kontrollit) 

Nëse vlen që pajisjet mbrojtëse përputhen me normat përkatëse të çelësave 
mbrojtës të përçuesve dhe siguresave të mbrojtjes së përçuesve, për I2 ≤ 1,45 Iz, 
atëherë lejohet që 

            In = Iz 

Mbrojtja bëhet më e mirë sa më vogël të jetë diferenca ndërmjet I2 dhe In.
 

Pajisja mbrojtëse duhet vendosur gjithmonë në pozicionin në të cilin zvogëlohet 
përballimi i ngarkesave të rrymave (p.sh zvogëlim profili). 

 
 

 

A - aktivizim termik për "B" dhe "C" 

B - aktivizim magnetik për "B" 

C - aktivizim mekanik për "C" 
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Llogaritja I2 ≤ 1,45 Iz, mund të mos merret parasysh, nëse përdoren çelësa LS të 
tipit B ose C sipas DIN VDE 0636. Por kjo vlen vetëm për qarqe elektrik tek të 
cilët rrymat mbingarkuese shfaqen për një kohë të shkurtër dhe tepër rrallë. 

Edhe në rast të një qarku të shkurtër duhet mënjanuar një ngrohje e dëmshme 
mjeteve elektrike të shpërndarjes dhe të punës ose të kufizohet në vendin e defektit 
të izolimit.  
Rryma që pritet në rast defekti nga një qark i plotë i shkurtër mund të llogaritet ose 
të nxirret në impiantin e instaluar. Nga kjo përcaktohet koha e fikjes. 

     t = ( k · S/I )2                                            t           Koha e fikjes në s 
                                                                       k          Koefiçenti i materialit 
                                                                       S         Profili i përçuesit 
                                                                       I           Rryma në rast qarku të plotë të 
shkurtër 

Çelës mbrojtës linje dhe kushtet e fikjes 

Çelësat e mbrojtjes së linjave duhet të kenë në përputhje me karakteristikat mjeteve 
të lidhur konsumatorë karakteristika të ndryshme aktivizimi. Këto ndikojnë sjelljen e 
aktivizimit në mënyrë termike ose edhe elektromagnetike. 

                                                    Sjellja aktivizuese 

Tipi                          termik                                          elektromagnetik 

B                     (1,13   1,45)In     < 1 h                       (3   5)In           < 0,1 s
 

C                     (1,13   1,45)In     < 1 h                       (5   10)In         < 0,1 s 

Për llogaritjen e përafërt të I2 mjafton për çelës LS 
me karakteristikë B           I2 ~ 5 In dhe  
me karakteristikë C           I2 ~ 10 In 

Norma e përdorur:                         DIN VDE 0100-410     Juni 2007 

Mbrojtja nga goditja elektrike përbëhet nga mbrojtja bazë (mbrojtje nga prekja 
direkte) dhe mbrojtja nga gabimet (mbrojtja nga prekja indirekte). 

Duhet siguruar që tensioni i lejuar maksimal i prekjes  (p.sh 50 V) të mos tejkalohet 
për një periudhë kohore të gjatë (koha e fikjes). 
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Pajisja mbrojtëse duhet në një gabim me impedancë të papërfillshme ndërmjet 
përçuesit të jashtëm dhe trupit të mjetit të punës (përçues mbrojtës) të ndërpresë në 
mënyrë automatike brenda kohëve të mëposhtme: 

Qarqet elektrike fundore me një rrymë pune  ≤ 32 A dhe U0 ≤ 230 V:
 

                        Sistem TN         0,4 s  AC                  (5,0 s DC) 
                        Sistem TT         0,2 s  AC                  (0,4 s DC) 
 
Qarqe elektrike shpërndarje  dhe qarqe elektrike fundore > 32 A: 
                        Sistemi TN     ≤ 5 s  AC/DC 
                        Sistemi TT     ≤ 1 s  AC/DC 

Nëse nuk respektohen kohët duhet ndërtuar edhe një mbrojtje shtesë, p.sh RCD. 

  

Për më tepër në qarqet elektrik me tension alternativ (qarqe fundor) duhet 
planifikuar një mbrojtje shtesë (RCD I∆N ≤ 30 mA ose çelës FI/LS) për priza (Imatur ≤ 
20A) si dhe për qarqe elektrik në sektorët e jashtëm  ≤ 32 A (nëse do të lidhen në to 
mjete pune të transportushëm). 

Kushtet e fikjes në sistemet TN 

Kusht për aktivizuesin e rrjetit shpërndarës:               RB / RE  ≤  50 V
 

Për madhësinë e rrymës vlejnë kërkesat e mëposhtme: 

  ZS ≤ U0 / Ia                        ZS        Impedanca e lakut të gabimit
 

                                             U0        Tensioni alternativ i punës përçues i jashtëm - 
tokë 
                                             Ia          Rryma për fikjen e sigurt automatike të organit 
mbrojtës 

Lejohen të përdoren pajisje për mbrojtjen ndaj rrymave të mëdha dhe pajisje për 
mbrojtjen ndaj rrymave të gabimeve. 
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Kushtet e fikjes tek sistemet TT 

Lejohen gjithashtu të përdoren pajisje për mbrojtjen ndaj rrymave të mëdha dhe 
pajisje për mbrojtjen ndaj rrymave të gabimeve. 

Nëse përdoret një RCD atëherë vlen: 

  RA ≤ 50 V / I∆N                  RA          Rezistenca e përçuesit mbrojtës dhe tokëzuesit
                                               I∆N        Rryma e matjes RCD 

Rënia e tensionit, lloji i shtrirjes dhe kapaciteti i mbajtjes 
së rrymave 

Rënia e tensionit duhet të përmbajë ≤ 3 % të tensionit të matjes (llogaritur nga 
pajisja matëse tek mjeti konsumator) (6,9 ose 12 V). Gjatësitë maksimale të 
përçuesve që dalin nga kjo mund të llogariten ose të merren nga nomogrami. 
Si lloj pune për kapacitetin e mbajtjes së rrymës merret puna e vazhduar. 

Ngrohja që lind nga puna i duhet transmetuar ambientit. Kjo dhënie nxehtësie 
ndikohet nga mënyra e shtrirjes dhe nga temperatura e ambientit. Për ta përfshirë 
atë në llogari hiqet kapacitetin e mbajtjes së rrymës në temperatura më të larta 
ambienti, dhënie më të keqe të nxehtësisë nëpërmjet shtimit të linjave, shtrirja në 
tuba, poshtë suvasë   . 

(shkurtuar dhe pa sqarime) 

Lloji i shtrirjes A         Shtrirje në mure termo izolues 
                        B         Shtrirje në kanalina instalimesh ose tuba 
                        C         Shtrirje poshtë, në ose mbi suva 

(vlera të zgjedhura) 

Kushte:                      Përçues Cu për shtrirje të fortë 
                                   Izolim PVC 
                                   Temperaturë pune ≤ 70°C 
                                   Temperaturë ambienti 25°C 
                                   NYM, H07V-x 
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(*) Duhen pasur parasysh shënimet përkatëse të normës. 

Meqenëse lloji i shtrirjes nuk jep parametra shtesë të shtrirjes, duhen pasur 
parasysh për gjetjen e shtrirjes reale edhe shtimi i linjave, një numër më i madh i 
fijeve të ngarkuara ose një temperaturë tjetër ambienti. 

Temperatura e ambientit      150 C              200 C              250 C              300 C    
  Faktori f                                   1,1                   1,06                 1,0                   0,94 

Kapaciteti faktik mbajtjes i rrymës del atëherë nga  Iz · f
 

Konsiderime paraprake 

Nga të dhënat e mësipërme mund të nxirren këto konkluzione: 

Meqenëse kemi të bëjmë me një sistem tre fazor, i cili mund të punojë me një rrymë 
matje prej 35 A në punë të vazhdueshme, del një rënie tensioni prej 

U = I cosφ √3 l ρ / A 
U = 35 A*1* √3*8 m*0,0178 Ωmm˛/m / 10 mm˛ 
U = 0,862 V 

me një rezistencë përçuesi prej 

R = √3 l ρ / A = √3*8 m*0,0178 Ωmm˛/m / 10 mm˛ 
R = 0,0246 Ω 

  

 
 

 Lloji i shtrirjes 

  B2 C  

fije të ngarkuara 2 3  2  3  

 S / Cu në mm2  Iz/A  IN/A Iz/A  IN/A  Iz/A IN/A  Iz/A IN/A 

         

 1,5 16,5  16,0  15,0  13,0* 21,0 19,0 18,5 16,0 

 2,5  22,0  20,0   20,0 20,0 28,0 25,0 25,0 25,0 

 4,0  30,0 25,0  28,0 25,0  37,0  35,0*  35,0*  35,0*

 6,0  39,0  35,0*  35,0 35,0*  49,0  40,0*  43,0 40,0*

 10,0  49,0 40,0   50,0*  50,0  67,0  63,0  63,0  63,0
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Nëse merret rasti më i pafavorshëm për një ngarkesë njëfazore me rrymën e 
matjes), atëherë del: 

U = I cosφ 2 l ρ / A 
U = 35 A*1*2*8 m*0,0178 Ωmm˛/m / 10 mm˛ 
U = 0,997 V 

me një rezistencë përçuesi prej  

R = 2 l ρ / A = 2*8 m*0,0178 Ωmm˛/m / 10 mm˛ 
R = 0,0285 Ω 

Për llogaritjen e impedancës faktike të lakut merret rasti më i pafavorshëm që do të 
thotë: 

Zlakut=Zushqimit+Z10mm2+Zqarkut

 

Llogaritje 

   

 
Qarku elektrik i 
ndriçimit bodrum

Qarku elektrik i 
prizave bodrum

Priza- CEE 
dhoma e hobeve

 Mbrojtje nga 
mbingarkesa 
  Ib ≤ In ≤ Iz 

 përmbush./ nuk 
përmbush.

  përmbush./ nuk 
përmbush.

 prmbsh./ nuk 
prmbsh.

Rryma e fikjes I2
  50A  80A 160A

Impedanca e lakut 
Zlak (maks. e lejuar)  4,6Ω  2,88Ω 1,44Ω

Impedanca e lakut 
Zlak (faktike)  1,31Ω  1,5Ω  1,369Ω

rryma e pritshme e 
qarkut të shkurtër

 175,5A  163,6A  167,2A

rënia e lejuar e 
tensionit  
3% pas numëruesit

 6,9V  6,9V  12V

rezistenca 
maksimale e lejuar 
e linjës

 0,69Ω  0,431Ω  0,75 Ω

gjatësia maksimale 
e lejuar e linjës

 58,14m  36,32m  105,3m

 gjatësia e lejuar a 
kabullit

 29,07m  18,16m  52,65m
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Konkluzione 

Sa e madhe lejohet të jetë rryma maksimale e matjes për llogaritjen e rrymës së 
ndriçimit? 
 

Cila komponente është vendimtare për përcaktimin e rrymës maksimale të 
matjes në këtë qark elektrik? 

Çfarë duhet pasur parasysh, nëse në këtë qark elektrik më vonë instalohet një 
prizë mbrojtje kontaktesh? 

Rryma e matjes për llogaritje lejohet të merret 
maksimalisht ____A! 

Gjykojeni në 
lidhje me 
komponentet që 
duhen instaluar! 

 mjeti i ndriçimit

 Linja NYM 3x1,5mm2

 çelësi i dritës

 lloji i shtrirjes C

Kjo pyetje 
lidhet 
saktësisht me 
këtë qark 
elektrik dhe 
nuk duhet 
përgjithësuar! 

 
 

 Çelësi i mbrojtjes së linjës duhet të rizgjidhet (rritje e 
rrymës fikëse)!

 Nuk lejohet instalimi i një prize shtesë!

 Duhet vendosur një RCD ≤30mA shtesë!

 Gjatësia e lejuar e përçuesve duhet rillogaritur!

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 
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Supozoni që forma e rrjetit ndryshohet nga një sistem TN-C-S në një sistem TT. 
Rezistenca e tokëzimit përmban 6,8Ω. Çfarë ndryshimesh dalin në këto rrethana 
të rrjetit? 

Impianti tashmë ka përfunduar dhe tani duhet kontrolluar. Kush lejohet të bëjë 
kontrollin? 

 

  

 
 

 Mjafton për mbrojtjen në rast prekje indirekte, nëse 
çelësat e mbrojtjes së rrjetit ndryshohen të gjithë në B6.

 Duhet përdorur në mënyrë të detyrueshme një RCD me 
një rrymë aktivizimi pune ≤30mA.

 Për qarqe të shkurtër direkt kushtet e fikjes qëndrojnë të 
njëjta.

 Impianti nuk duhet ndryshuar fare. Thjeshtë rezistenca 
e tokëzimit duhet përmirësuar në ≤2Ω.

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 

 vetëm mjeshtri

 çdonjëri që është udhëzuar në përdorimin e aparatit 
kontrollues

 një elektriçist i specializuar me arsimim profesional të 
përfunduar, me përvojë profesionale dhe njohuri të 
normave

 një kursant pas vitit të 2-të mësimor, me një udhëzim të 
veçantë nga një elektriçist i specializuar

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 
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Kontrolli i qarkut elektrik të ndriçimit: 
U shtri një linjë e gjatë 12 m NYM 3 x 1,5 mm˛. Temperatura e ambientit përmban 
20°C dhe rënia e tensionit deri tek kutia e shpërndarjes së tensionit të ulët 1 V. 

Kontrolli i qarkut elektrik të prizave:  
U shtri një linjë e gjatë 6 m NYM 3 x 1,5 mm˛. Temperatura e ambientit përmban  
20°C dhe rënia e tensionit deri tek kutia e shpërndarjes së tensionit të ulët 1 V. 

Kontrolli i prizës CEE: 
Matja dha një shtrirje prej 14 m NYM 3 x2, 5 mm˛. Temperatura e ambientit 
përmban 30°C, rënia e tensionit për tek shpërndarja kryesore - shpërndarja e 
tensionit të ulët merret 1 V. Pajisja përkatëse e mbrojtjes nga rrymat e gabuara u fut 
tek shpërndarja kryesore. 

Pikat e rëndesës:  

A ka një radhitje të proçedurës së kontrollit?  
Ku mund të merret informacion për këtë çështje? 
Bazuar në çfarë kriteresh do të zgjidhni pajisjen matëse? 
Kur duhet kontrolluar përsëri impianti? 
Çfarë duhet të keni parasysh Ju në rikontrollin e këtij impianti? 
SI është ndërtuar protokolli i rikontrollit?  

Kontrollet 

Normat e përdorura  : DIN VDE 0100-600                Qershor 2008 
                                      DIN VDE 0105-100/A1          Qershor 2008 

Kontrolli i impianteve elektrike përmban 

            inspektimit, 
            provimin 
            matjen dhe 
            përgatitjen e raportit të kontrollit. 

 
 

Tashmë instalimi u përfundua nga Ju. Së pari përgatisni një plan kontrolli për 
kontrollin e parë. Dokumentoni dhe vlerësoni rezultatet. 
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Kontrollet e para 

Çdo impiant elektrik duhet kontrolluar gjatë fazës gjatë së instalimit ashtu edhe pas 
përfundimit dhe para dorëzimit tek klienti. Kontrolli duhet kryer nga një punonjës i 
specializuar. Duhet siguruar që gjatë kontrollit të mos lindin situata të rrezikshme. 

Inspektimi 

Në këtë rast duhet siguruar që nuk ka dëmtime dhe që u respektuan normat 
përkatëse në përzgjedhjen e pajisjeve... dhe në instalim. 

p.sh:    Përzgjedhje korrekte dhe etiketimi i  
            përçuesve të barazimit të potencialit mbrojtës, 
            përçuesve mbrojtës, 
            përçuesve neutral 
            Përzgjedhje korrekte e përçuesve dhe të mbrojtjes përkatëse 
            Përzgjedhja e mjeteve të punës në përputhje me kërkesat 
            Etiketimi i qarqeve elektrik  
            Lidhje e rregullt e përçuesve  
            Disponueshmëria e dokumentacionit të qarqeve, informacioneve dhe 
udhëzimeve paralajmëruese  

Prova dhe matje 

Duhet punuar në radhitjen e mëposhtme: 

 
1. Kontrolli i vazhdueshmërisë së përçuesve mbrojtës, përçuesve të barazimit të 
potencialit mbrojtës dhe nëse ka të përçuesve shtesë të barazimit të potencialit 
mbrojtës. 

Një vlerë maksimale nuk ekziston, pasi gjatësia e përçuesve dhe profili janë të 
ndryshme. Për këtë arsye duhen përcaktuar nga gjatësia e përçuesve dhe profilet 
rezistencat. Për më tepër duhen pasur parasysh rezistenca kalimtare në vendet e 
bashkimit.  

Tabele e mëposhtme mund të jetë ndihmuese 

R20 = l ρ / A                 RW = R20 ( 1 +  α · ∆δ )                       α = 0,00393 1/K
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Nga kjo del për gjatësi përçuesi 10 m në një temperaturë ambienti prej  

                                                 20°C:                            30°C 
Profili                                   Rezistenca 
  në/mm2                                në/ Ω 
   1,5                                       0,1208                        0,125755 
   2,5                                       0,0727                        0,075661 
   4,0                                       0,0455                        0,047392 
   6,0                                       0,0305                        0,031491 
 10,0                                       0,0181                        0,018811 
 16,0                                       0,0114                        0,011858 
 25,0                                       0,0072                        0,007525 
 35,0                                       0,0052                        0,005467 

                                     (vlerat janë rrumbullakosur) 

2. Matja e rezistencës së izolimit 

Duhet matur ndërmjet përçuesve aktivë dhe përçuesit mbrojtës. Tek sistemet TN-C-
S duhet hapur më parë lidhja PE   N. Kjo realizohet më lehtë duke përdorur 
bashkues-ndarës N. 

Por mund të jetë e mundur, të kontrollosh disa qarqe elektrik në të njëjtën kohë. Por 
nëse gjatë kësaj kohe biem poshtë vlerës minimale të rezistencës së izolimit, 
atëherë duhet bërë ndarja dhe duhet matur përsëri. për më tepër duhet të kemi në 
vëmendje, që të gjithë çelësat të jenë të mbyllur, pasi përndryshe pjesë të linjave 
nuk mund të maten. Të gjithë mjetet konsumatore duhen ç'aktivizuar. Kjo vlen edhe 
për ndriçuesit e kontrollit  . objekte për mbrojtjen nga mbitensionet dhe mjete pune 
elektronike, të cilat edhe ato mund të ndikojnë negativisht tek rezultatet ose për 
shkak të tensionit të kontrollit mund të dëmtohen. 

Vlerat minimale: 

Qarku elektrik               Tensioni matës i vazhduar    Rezistenca minimale e izolimit 
                                                             në V                                       në MΩ 
SELV / PELV                                     250                                         ≥  0,5 
FELV / ≤ 500 V                                  500                                         ≥  1,0 
> 500 V                                               1000                                       ≥  1,0 

3. Mbrojtja nëpërmjet SELV, PELV, ndrja mbrojtëse 

Kjo pjesë nuk trajtohet tek ushtrimet. Këtu referojuni normës 0100-600 (Qershor 
2008 Artikulli 61.3.4). 

4. Rezistenca e dyshemeve izoluese 

Meqenëse kjo masë mbrojtëse përdoret rrallë, ajo nuk kontrollohet në këtë platinë. 
Kontrollet përshkruhen të detajuara në normën 0100-600.
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5. Mbrojtje nëpërmjet fikjes automatike të furnizimit me energji 

Masat e mbrojtjes gjatë prekjes direkte (mbrojtja nga defektet / takimi i trupit) duhen 
kontrolluar.  

5.1 Sistemi TN 

- Matja e impedancës së lakut 
( matja e impedancës së lakut mund të mos kryhet nëse, për mbrojtje janë instaluar 
pajisje mbrojtëse kundrejt rrymave të gabuara me një rrymë aktivizuese ≤ 500 mA, 
është vërtetuar vazhdueshmëria e përçuesve mbrojtës dhe ekziston llogaria e 
impedancës së lakut në rast gabimi) 

dhe 

- Kontrolli i të dhënave dhe efikasiteti të sistemit mbrojtës nëpërmjet inspektimit 
(p.sh të dhënat e matura të çelësit LS) dhe inspektimi dhe matja e pajisjes RCD. 
Kohët e kërkuara të fikjes dhe rrymat e fikjes duhen kontrolluar dhe protokolluar 
(shih kërkesat VDE 0100-410). 

5.2 Sistemi TT 

-Kontroll nëpërmjet inspektimit, nëse të gjithë trupat e mjeteve elektrike të punës të 
një qarku elektrik janë lidhur në të njëjtin tokëzues 

- matje të rezistencës së impiantit RA (nëse ka ndërtime të shpeshta kjo mund të 
jetë e vështirë, prandaj ekzistojnë metoda të ndryshme   shih normën dhe 
propozimet e prodhuesve për pajisjet matëse) 

dhe  

- Kontrolli i të dhënave dhe efikasiteti të sistemit mbrojtës nëpërmjet inspektimit 
(p.sh të dhënat e matura të çelësit LS) inspektimi dhe matja e pajisjes RCD. Kohët e 
kërkuara të fikjes dhe rrymat e fikjes duhen kontrolluar dhe protokolluar (shih 
kërkesat VDE 0100-410). 

5.3 Sistem TI 

s. Teksti i normave   Nuk janë parashikuar matje me këtë platinë (shihni projektin 
3.1) 

5.4 Rezistenca e tokëzimit 

s. Teksti i normave   Nuk janë parashikuar matje me këtë platinë, vetëm në lidhje 
me ushtrimet me platinën CO3209-8H lidhje shtëpie me shinë kryesore tokëzimi 

6. mbrojtje shtesë 
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Masa e mbrojtjes duhet inspektuar dhe matur (normalisht matje RCD). 

7. Polarizimi i tensionit 

Duhet pasur parasysh që pajisjet aktivizuese njëpolare të aktivizojnë vetëm 
përçuesin e jashtëm. 

8. Radha e fazave të përçuesit të jashtëm 

Prizat e sistemeve tre fazore duhet të kenë një fushë rrotulluese në të djathtë. Në 
raste të veçanta edhe për impiante shpërndarje mund të parashikohet një radhitje e 
caktuar fazash. Vërtetimi realizohet me matje. 

9. Kontrollet e funksionimit 

- Aktivizimi i butonit kontrollues e pajisjes RCD 
- Efikasiteti i pajisjeve të fikjes së emergjencës 
- Kontrolli i ndriçuesve sinjalizues dhe lajmërues  

10. Rënia e tensionit 

Kontrolli nëpërmjet matjes ose llogaritjes 

11. Përgatitja e raportit të kontrollit 

Duhet të realizohet pas kontrollit të impianteve të reja, zgjerime dhe ndryshme. Ai 
duhet të ketë përmbajtje minimale: 

- Adresa e atij që ka dhënë detyrën 
- Adresa e atij që kryen detyrën 
- Impianti, qarqet elektrik ... që u kontrolluan 
- Emërtimi i çdo protokolli 
- Pajisjet matëse të përdorura 
- Vlerësimi i rezultateve të kontrolluara 
- ose nëse ka këshilla të tjera 
- Vendi i kontrollit, kontrollori, data dhe firma 

Rikontrolli 

Nëse kërkohet rikontroll ato duhen realizuar në periudhat e përcaktuara kohore. Por 
rikontrollet mund të kryhen edhe spontanisht si prova të rastësishme, për të gjykuar 
mbi gjendjen e impiantit. Por duhet të përfshihen gjithmonë gjykimet e kontrolleve të 
mëparshme. Edhe rikontrollet duhen kryer nga një elektriçist i specializuar. 

  

Inspektimi 
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Inspektimi përveç të tjerave duhet të vlejë nëse masat e mbrojtjes të instaluara 
përputhen me normat e ndërtimit ose me ndryshimet e detyrueshme.  

Përveç të tjerave duhet kontrolluar: 

- Impianti i tokëzimit, përçuesi i tokëzimit, përçuesi i barazuesit të potencialit 
mbrojtës  
- Përçuesi mbrojtës, kontaktet mbrojtëse 
- Përçuesi neutral 
- Pajisjet mbrojtëse, radhitja e pajisjeve mbrojtëse - profil përçuesish 
- Kontroll i planeve aktivizues 

Matja 

- Rezistenca barazuesi potenciali mbrojtës, rezistenca të përçuesve mbrojtës 
- Rezistenca izolimi 
- Impedanca laku 
- Kontrolle - RCD 

Rezistencat minimale të izolimit 

Matje me mjete konsumatore të lidhura dhe ndezura 
            Rezistenca minimale e izolimit ≥ 300 Ω / V Tensioni i matjes 

Matje pa mjete konsumatore të lidhura 
            Rezistenca minimale e izolimit ≥ 1000 Ω / V Tensioni i matjes 

Matje të sektorë të hapur ose të lagur 
            Rezistenca minimale e izolimit  - me mjete konsumatore të lidhura ≥ 150 Ω / 
V Tensioni i matjes Rezistenca minimale e izolimit  - pa mjete konsumatore të 
lidhura ≥ 500 Ω / V Tensioni i matjes  

Raporti i kontrollit 

Si në kontrollin e parë duhet përgatitur një raport kontrolli. Në raport mund të 
përmenden edhe këshilla për trajtimin e mëtejshëm. 
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Pajisje matëse 

Për të minimizuar rreziqet gjatë matjes dhe për të marrë rezultate mjaftushmërisht të 
sakta, duhen përdorur pajisje matëse që përputhem me normat. 

Matje tensioni dhe rryme                          DIN EN 61010-1        (VDE 0411-1) 
                                                                    DIN EN 61010-2-230 (VDE 0411-2-032) 

Matje tokëzimi, potenciali mbrojtje dhe 
përçuesish mbrojtje                                  DIN EN 61557-4         (VDE 0413-4) 

Matje e rezistencës së tokëzimit             DIN EN 61557-5         (VDE 0413-5) 

Matje të rezistencës së izolimit               DIN EN 61557-2         (VDE 0413-2) 

Impedanca e lakut                                     DIN EN 61557-3         (VDE 0413-3) 

Matje - RCD                                               DIN EN 61557-6         (VDE 0413-6) 

Matje e fushës tre fazore                          DIN EN 61557-7         (VDE 0413-7) 
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Kryerja e matjeve 

Për detyrën e mëposhtë përgatisni ju lutem skemën e mëposhtme të eksperimentit! 
(Pajisja minimale) 

 
Nëse keni në dispozicion një protokoll matje të një furnizuesi me energji, vendosini 
matjet e bëra atje. përndryshe përdorni tabelën e mëposhtme të matjeve. Kini në 
vëmendje që vlerat e matjeve ndikohen nga të dhënat vendore të tyre. 
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 * Rënia e tensionit është matur nga hyrja e platinës së dytë (bukset e matjes 4mm 
në CO3209-8J), pasi përndryshe vlera e matjes ndikohet shumë nga instalimi i 
dhomës që i është lidhur përpara. Këtë matje ju e kryeni duke matur në bukset e 
hyrjes së bordit, shënoni vlerën ose e ruani atë si "Offset" në pajisjen matëse dhe 
më pas kryeni matjen e të gjithë qarqeve elektrik. 

 
 

 
Qarku elektrik i 
ndriçimit bodrum

Qarku elektrik i 
prozave bodrum

Priza CEE dhoma 
e hobeve 

Inspektimi   ok  ok   ok 

Rezistenca e përçuesit 
mbrojtës RPE

 0,13Ω  (S10)  0,1Ω  (S3, S5)  0,1Ω

Rezistenca e izolimit 
Rizo

 L-PE >500MΩ  
(S11, S12, S13) 
N-PE >500MΩ 

Matje shtesë: 
L-N >500MΩ  
(S14, S15, S16) 

L-PE >500MΩ  
(S6) 
N-PE >500MΩ

L1-PE >500MΩ  
(S22) 
L2-PE >500MΩ  
(S21) 
L3-PE >500MΩ  
(S20) 
N-PE  >300MΩ 

Prova / Funksionimi   ok  (S7, S8)  ok  (S1, S2)
 ok  (S17, S18, 
S19, S23)

Impedanca e lakut Zlak 
Rryma e qarkut të 
shkurtër 

 1,11 Ω  (S9) 
208A

1,4 Ω 
164A

1,4  
164A

Testi - RCD  
tAus 
IAus 

Nuk realizohet 
kontrolli

ok 
19 ms 
17,4 mA

Nuk realizohet 
kontrolli

Polarizimi i 
tensionit/Fusha 
rrotulluese

  ok  ok   (S4)

Fushë që 
rrotullohet 
djathtas(S24, 
S25)

Rënia e tensionit*  2,9V 2,3V 3V
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 Konkluzione  

  

Cilat nga thëniet e mëposhtme në lidhje me radhën e kontrollit janë të sakta? 

Çfarë kriteri është më i rëndësishëm për Ju për përzgjedhjen e pajisje 
kontrolluese? 

Kur duhet të kontrollohet përsëri impianti elektrik në sektorët industrial? 

 

 
 

 Norma DIN VDE 0100 Teil 600 jep një udhëzim mbi 
kontrollin e një impianti elektrik.

 Radha e hapave të kontrollit është një këshillë dhe jo e 
detyrueshme.

 Radha e kontrollit del nga sektorët e veçantë të 
ndërtuar dhe nga hapat e kontrollit të tyre.

 Në fillim bëhen të gjitha hapat e kontrollit pa tension, 
pastaj realizohen të gjitha kontrollet nën tension.

Mund të jenë 
të sakta disa 
përgjigje! 

 çmimi

 ndërfaqja me PC-në

 shumë funksione në një pajisje

 përdorim i thjeshtë

 respektimi i normës së kërkuar për pajisje matje dhe 
kontrolli (p.sh DIN EN 61557-xx)

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 

 çdo vit

 pas tre vitesh

 asnjëherë më

 Nëse nuk ka afate ligjore, duhet realizuar një analizë 
rrezikshmërie dhe sipas asaj një plan kontrolli.

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! 
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Pikat e rëndesës 

Njohja e funksionit të një sistemi IT. Në çfarë kushtesh instalohet një sistemi IT? 
Çfarë duhet të kihet parasysh gjatë instalimit? Si funksionon ruajtja e izolimit dhe 
çfarë ndodh nëse ka shumë gabime? Përse nuk janë mbrojtur konsumatorët me një 
RCD? 

Sistemi IT 

Sistemi IT (frngj. Isolé Terre) është një lloj i caktuar realizimi i një rrjeti me tension 
të ulët për furnizimin me energji elektrikë në elektroteknikë me siguri më të lartë 
dështimi në rast gabimesh tokëzimi. 

 

  

Kasat përçuese të mjeteve të punës në një sistem IT të tokëzuara si në një sistem 
TT ose sistem TN, por pika yll e transformatorit ushqyes jo. 

  

Transformatori ndarës 

Një pjesë e re punë në një impiant industrial duhet të vendoset në punë. Për shkak 
të veçantive instalimi në këtë pjesë u prezantua si sistem IT. Pjesa e punës 
furnizohet nga një transformator ndarës (DYn5). Linja NYM-O 4x16mm2 nga 
transformatori për tek shpërndarësi mbrohet me një çelës mbrojtës linje. 
Konsumatorët janë lidhur nëpërmjet një kabulli NYM-J, 5x6mm2  dhe mbrohen me 
një çelës mbrojtës me motor.  Përçuesi mbrojtës në shpërndarjen e tensionit të ulët 
është lidhur me një linjë me një fije 16mm2 me barazimin e potencialit mbrojtës. Si 
pajisje monitoruese u integrua një ruajtës izolimi. Ju keni për detyrë të kontrolloni 
në përputhje me DIN VDE 0100 pjesa 600 pjesën e shtuar të punës. 
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Transformatori ndarës realizon një ndarje galvanike të rrjetit primar dhe sekondar. 
Përveç kësaj pështjellat primare dhe sekondare janë vendosur në dhoma të veçanta 
pështjellash. Kjo rrit izolimin dhe mbrojtjen e personave në rast gabimi Një 
transformator ndarës nuk mbron nga prekja direkte ose nga tensione të larta. Ai 
vetëm siguron që në rast defekti nuk lind një lidhje direkte me potencialin e tokës 
ose me përçuesin mbrojtës në anën sekondare. Të gjitha të dhënat e rëndësishme 
të transformatorit mund të shikohen tek tabela e tipit. 

 
Kjo tabelë tipi është një shembull dhe nuk përputhet me transformatorin e instaluar! 

Ruajtësi i izolimit 

Ruajtësi i izolimi ruan gjendjen e izolimit të një rrjeti IT (një qark elektrik i 
patokëzuar) për nënkalimin e vlerës minimale të rezistencës së izolimit. Normalisht 
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në këtë rast realizohet një matje rryme kundrejt tokës. Në rast gabimi, me tejkalimin 
e rrymës së gabimit të izolimit, ose mund të jepet një paralajmërim ose mund të 
realizohet fikja e degës së goditur të rrjetit . 

 

Ruajtësit e izolimit përdoren atje ku furnizimi me tension ose degëzimet duhet të 
jenë të sigurta, pra kur një gabim i thjeshtë (lidhje një polëshe me tokën) nuk lejohet 
të çojë në një ndërprerje të furnizimit me energji ose të degëzimit për të cilët bëhet 
fjalë (si p.sh në teknikën mjekësore, në komponente të rëndësishme sigurie në 
industri). Nëse pas lidhjes së thjeshtë me tokën në një pol të dytë ndjek një lidhje 
me tokën në polin e dytë (i cili pastaj është një lidhje dypolëshe me tokën), atëherë 
duhet të ndodhë një fikje e qarkut të shkurtër (pasi kemi qark të shkurtër nëpërmjet 
tokës). P.sh qarqet elektrike në semaforët e hekurudhave, në pajisjet mjekësore ose 
në impiantet e tensionit të mesëm ruhen me ruajtës izolimi. 

EN 60204  Siguria e makinerive  për rritjen e sigurisë së punës parashikon rritjen 
e ruajtjes së rrjeteve ndihmuese elektrike nga qarqe të shkurtra nëpërmjet ruajtësve 
të izolimit. Por edhe për dhomat që përdoren në mjekësi ka kërkesa të ngjashme.  

Nëpërmjet një kontakti ndryshues ato lajmërojnë një qark të shkurtër dhe 
mundësojnë në këtë mënyrë një riparim të gabimeve pa kohë ndalimi të shtrenjta.  

Sipas zgjedhjes pajisje kanë në dispozicion një memorie gabimesh, që kërkon një 
konfirmim të riparimit të gabimit. Me ndihmën e një butoni testi mund të kontrollohet 
funksionimi i pajisjes në çdo kohë. 

Kontrollet në sistemin IT 

Kontrollet në sistemin IT realizohet në të njëjtën mënyrë si në sisteme të tjera të 
rrjetit, natyrisht duke pasur parasysh veçantitë e formës së rrjetit. 
Kontrolli edhe këtu fillon me matjet pasive (pa tension) si:
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 Inspektimi  
 Kontrolli i rezistencës së përçuesit mbrojtës dhe  
 Matja e rezistencës së izolimit 

Në vazhdimin e mëtejshëm 

 Pajisjet e mbrojtjes kundrejt rrymave të mëdha, (jo gjithmonë RC) si çelësa 
mbrojtës me mortor,  

 Ruajtësit e izolimeve,  
 Kushtet e fikjes për pajisjet mbrojtëse dhe  
 Kontrollohet funksionimi i të gjithë impiantit.  
 Duhet përgatitur një protokoll kontrolli! 

Matja e impedancës së lakut (DIN VDE 0100-600) 
 
Për matjen e impedancës së lakut kërkohet, krijimi i një lidhje me impedancë të 
papërfillshme ndërmjet pikës yll të sistemit dhe përçuesit mbrojtës në pikën e 
ushqimit të impiantit. 

 

Vini re:  
Gjatë simulimit të gabimeve të izolimit duhet pasur në vëmendje, që në raste të 
veçanta mund të shfaqen rryma të larta shkarkimi 

  

Matje dhe llogaritje 
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Çfarë do të thotë emërtimi i grupit të aktivizimit Dyn5 në transformatorin ndarës? 

Çfarë raportesh tension mendoni Ju në sistemin IT! 

 

 
 

 Sistem trefazor me lidhje yll me përçues neutral, sistem 
me 5 përçues

 Transformatori me lidhje trekëndore (primar) pa përçues 
neutral, sistem me 5 përçues

 Transformator në lidhje yll (Sekondar) me përçues 
neutral, zhvendosje faze 5° në anën sekondare

 Transformator në lidhje trekëndore (Primar), në lidhje yll 
(Sekondar), me përçues neutral, zhvendosje faze 5x30° 
në anën sekondare

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë 

 L-L=rreth 400V; L-N=rreth 230V; N-PE= rreth 230V

 L-L=rreth 400V; L-N=rreth 115V; N-PE= rreth 115V

 L-L=rreth 400V; L-N=rreth 230V; N-PE= rreth 0....230V

 L-L=rreth 400V; L-N=rreth 230V; N-PE= rreth 0V

 L-L=rreth 400V; L-N=rreth 230V; N-PE= rreth 400V

Bazohuni në 
këtë rast te 
teoria, jo tek 
rezultatet e 
matjes! 
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 (*) Matjet e tensionit janë në varësi të mjetit përkatës të matjes. Inspektoni për këtë 
të dhënat teknike të pajisjeve matëse të përdorura. 

Nëse matjet do të çojnë në dëmtim të çelësit mbrojtës me motor, mund të zgjasë 
disa kohë, para se çelësi i mbrojtjes me motor të rindizet përsëri. 

 
 

 

Motor 
me 
inverter 
frekuence

Saldatriçe

Inspektimi   ok  ok   

Rezistenca e përçuesit 
mbrojtës RPE

FU      RSL=0,05 Ω (S2) 
Motor  RSL=0,04 Ω (S3)

 RSL=0,06 Ω (S4)

Rezistenca e izolimit Rizo me 
dhe pa ruajtës-ISO  
(largoni urën - PE)

              pa ISO                     me ISO  
L1-PE > 500MΩ (S5)         = 723kΩ 
L2-PE > 500MΩ (S7)         > 500MΩ 
L3-PE > 500MΩ (S6)         > 500MΩ 
N-PE  > 500MΩ  (S8)         = 116kΩ 

 

Provo / Funksionimi / 
Tensioni 
(Mateni ju lutemi tensionin 
me aparate matëse të 
ndryshme p.sh kontrollues 
tensioni, multimetër, pse 
pajisje kontrolluese - VDE)

                    ok  
L1-L2= 400V     L1-N= 230V     L1-PE= 0....230V*
L2-L3= 400V     L2-N= 230V     L2-PE= 0....230V*
L3-L1= 400V     L3-N= 230V     L3-PE= 0....230V*
                                                        N-PE= 
0....40V* 

Impedanca e lakut Zlak 
 

Rryma e qarkut të shkurtër

nuk është e mundur në këtë pajisje të 
eksperimentit, rezistenca e brendshme e 
transformatorit u rrit për të kufizuar rrymën e 
qarkut të shkurtër.

çelësi mbrojtës me motor  
ruajtësi i izolimit 

rryma aktivizuese: sipas përcaktimeve 
maksimalisht  100mA 
Testi:  ok (S1)

Polarizimi i tensionit / fusha 
rrotulluese

  ok ok  
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Pse tregohen vlera të ndryshme gjatë matjes së tensionit në sistemin IT 
ndërmjet L dhe PE në mjete të ndryshme matje. 

Vendosni në platinën eksperimentuese "Sistem IT" një gabim izolimi (p.sh L1-
PE). Çfarë vrojtimesh mund të bëni? 

Zgjeroni qarkun e eksperimentit me një gabim tjetër (p.sh urë L2-PE). Çfarë 
reaksioni zhvillohet? 

 Tensionet varen shumë nga cilësia e rrjetit!

 Matja e tensionit ndikohet nga rezistenca e brendshme 
e rrjetit!

 Ndryshimet e tensionit gjatë matjes shkaktohen për 
shkak të asimetrisë së rrjetit!

 Vlerat e ndryshme të tensionit varen nga rezistencat e 
hyrjes të pajisjeve matëse!

Realizoni 
nëse duhet 
matjen me një 
indikator 
tensioni
(Duspol), një 
multimetër 
dhe një pajisje 
kontrolluese 
VDE! 

 Ruajtësi i izolimit tregon gabimin, nuk ka fikje!

 Nuk tregohet asgjë!

 Ruajtësi i izolimit tregon gabimin, ndodh një fikje 
nëpërmjet çelësit mbrojtës me motor!

Nënvizoni 
përgjigjen e 
saktë! 

 
 

 Ruajtësi i izolimit tregon gabimin, nuk ka fikje!

 Nuk tregohet asgjë!

 Ruajtësi i izolimit tregon gabimin, ndodh një fikje 
nëpërmjet çelësit mbrojtës me motor!

Nënvizoni 
përgjigjen e 
saktë! 
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Si reagon ruajtësi i izolimit gjatë matjes së tensionit me një kontrollues tensioni 
(indikator) ne dy pole(Duspol)? 

Vendoseni ruajtësin e izolimit në 110kΩ. Realizoni tani një gabim ndërmjet L dhe 
PE! Çfarë vrojtoni? 

Vendoseni ruajtësin e izolimit në 110kΩ. Realizoni tani një gabim ndërmjet L1 
dhe PE dhe një gabim ndërmjet L3-PE! Çfarë vrojtimi bëni? 

 Ruajtësi i izolimit tregon në çdo matje tensioni një 
gabim izolimi.

 Ruajtësi i izolimit nuk tregon në asnjë çdo matje tensioni 
një gabim izolimi.

 Ruajtësi i izolimit nuk tregon gabim izolimi tek matja e L-
L.

 Ruajtësi i izolimit tregon tek matja e L-N një gabim 
izolimi.

 Ruajtësi i izolimit tregon tek matja e L-PE një gabim 
izolimi.

Përzgjedhja e 
rezultateve 
bazohet tek 
kontrolluesi i 
lëvruar i 
tensionit
(LM8554)! 
Kontrollues të 
tjerë të 
tensionit 
mund të 
reagojnë 
ndryshe. 
(shihni 
manualin e 
përdorimit) 

 Çelësi i mbrojtjes me motor nuk aktivizohet dhe ruajtësi 
Iso nuk tregon gabim.

 Çelësi i mbrojtjes me motor aktivizohet dhe ruajtësi Iso 
tregon gabim.

 Çelësi i mbrojtjes me motor aktivizohet dhe ruajtësi Iso 
nuk tregon gabim.

 Çelësi i mbrojtjes me motor nuk aktivizohet dhe ruajtësi 
Iso tregon një gabim.

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! Më pas 
riparoni 
gabimet dhe 
krijoni 
gjendjen 
fillestare. 

 Çelësi i mbrojtjes me motor nuk aktivizohet dhe ruajtësi 
Iso nuk tregon gabim.

 Çelësi i mbrojtjes me motor aktivizohet dhe ruajtësi Iso 
tregon një gabim.

 Çelësi i mbrojtjes me motor aktivizohet dhe ruajtësi Iso 
nuk tregon gabim.

Zgjidhni 
përgjigjen e 
saktë! Më pas 
riparoni 
gabimet dhe 
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 Çelësi i mbrojtjes me motor nuk aktivizohet dhe ruajtësi 
Iso tregon një gabim.

krijoni 
gjendjen 
fillestare. 
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Vendoseni ruajtësin e izolimit në vlerat e dhëna! Më pas ndizni çelësin përkatës 
në simulatorin e gabimeve!  

 

  

 
 

Ruajtësi 
Iso 

tregon

Ruajtësi 
Iso nuk 
tregon

Ruajtësi Iso 110kΩ..... S5 ndezur  

Ruajtësi Iso 110kΩ..... S6 ndezur  

Ruajtësi Iso  110kΩ..... S7 ndezur  

Ruajtësi Iso  110kΩ..... S8 ndezur  

Ruajtësi Iso  70kΩ........S5 ndezur  

Ruajtësi Iso  70kΩ........S6 ndezur  

Ruajtësi Iso  70kΩ........S7 ndezur  

Ruajtësi Iso  70kΩ........S8 ndezur  

Ruajtësi Iso  20kΩ........S5 ndezur  

Ruajtësi Iso  20kΩ........S6 ndezur  

Ruajtësi Iso  20kΩ........S7 ndezur  

Ruajtësi Iso  20kΩ........S8 ndezur  

Ruajtësi Iso  8kΩ......... S5 ndezur  

Ruajtësi Iso  8kΩ......... S6 ndezur  

Ruajtësi Iso  8kΩ......... S7 ndezur  

Ruajtësi Iso  8kΩ......... S8 ndezur  

Vëzhgoni 
reagimin e 
ruajtësit të 
izolimit dhe 
hidhini 
vëzhgimet 
tuaja në 
tabelë. 
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 Copyright © 2004-2009 
LUCAS-NÜLLE GmbH. 

Kursi i paraqitur "Instalime elektrike banesash, sisteme sinjalizimi banesash" 
është i mbrojtur nga të drejtat e autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. 
Dokumenti nuk lejohet të riprodhohet si skedar ose në formë shkresore në çdo lloj 
forme me fotokopjim, mikrofilm ose me metoda të tjera ose të transmetohet në një 
gjuhë të përdorshme për makineritë, sidomos në sisteme të përpunimit të të 
dhënave, pa lejen me shkrim të LUCAS-NÜLLE GmbH.  

Softueri i përshkruar lëvrohet bazuar në një kontratë të përgjithshme liçense ose si 
liçensë vetëm për një përdorim. Përdorimi dhe shumëfishimi i softuerit lejohet vetëm 
në përputhje me kushtet e kontratës.  

Nëse kryen ndryshime nga një subjekt jo i autorizuar nga LUCAS-NÜLLE GmbH, 
bien të gjitha detyrimet e prodhuesit dhe e drejta për të kërkuar garanci. 

Urime! 
Kjo është faqja e fundit e kursit. Ju keni përfunduar kursin "Furnizimi i 
banesës dhe masat mbrojtëse". 
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