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Moduli “Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike” 

 

 

Drejtimi:     Elektroteknik  

Profili:         Instalim elektrik civil dhe industrial 

Niveli:          II    

Klasa:          12                               

 

PËRSHKRUESI I MODULIT 

Titulli dhe kodi INSTALIMI, MIREMBAJTJA DHE RIPARIMI I 

IMPIANTEVE FOTOVOLTAIKE 

 

M-11-928-13 

Qëllimi i 

modulit 

 

 

 

Një modul teorik dhe praktik që i njeh nxënësit me ndërtimin, 

funksionimin, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve 

fotovoltaike, si dhe i aftëson ata për të përzgjedhur, instaluar, 

mirëmbajtur dhe riparuar impiante të tilla. 

 

Kohëzgjatja e 

modulit 

 

 102 orë mësimore 

 

Niveli i 

parapëlqyer  

për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin I të drejtimit mësimor 

“Elektroteknik”. 

 

 

Rezultatet e të 

mësuarit (RM), 

përmbajtja dhe 

procedurat e 

vlerësimit 

 RM 1 

 

Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e 

impiantit fotovoltaik (PV). 

Përmbajtja: 

- Klima dhe rrezatimi diellor.  

- Rrezatimi diellor direkt dhe difuz. 

- Rrezatimi diellor mbi një sipërfaqe të rrafshët horizontale 

dhe të pjerrët. 

- Fotoefekti. 

- Impianti fotovoltaik (PV), parimi i punës. 

- Komponentët e impanteve PV:  

- i) qeliza, moduli, paneli dhe rreshti fotovoltaik;  

- ii) rregullatori i karikimit, inverteri dhe bateria;  

- Ngarkesa DC dhe ngarkesa AC. 

- Modulet PV monokristaline, polikristaline, amorfe dhe 

mikroamorfe. 

- Lidhja e moduleve PV në seri, paralel dhe në lidhje mikse 

(të përzier). 

- Inverterat monofazorë dhe trefazorë. 

- Lidhja e inverterave sipas rreshtave në linjë monofazore, 

linjë trefazore dhe lidhja e inverterave të centralizuar. 

- Sistemi i akumulimit të energjisë elektrike. Bateritë dhe 

llojet e tyre. 

- Llojet e impianteve PV:  

- i) impiantet PV të integruara me karikim baterie;  

- ii) impiantet PV me përdorim gjatë ditës;  

- iii) impiantet PV me rrymë direkte dhe bateri;  
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- iv) impiantet PV që furnizojnë ngarkesa DC dhe AC;  

- v) impiantet PV të lidhura me rrjetin e kompanisë 

elektrike;  

- vi) sistemet PV hibride. 

- Lidhja e impianteve PV me konsumatorin. Llojet e 

ndryshme të lidhjeve (lidhja ishullore, lidhja paralel me 

rrjetin etj). 

- Këndi i orientimit dhe i pjerrësimit të paneleve PV. 

- Efiçienca e impianteve PV dhe klasifikimi i humbjeve të 

ndryshme të sistemit. 

- Leximi dhe interpretimi i skemave dhe shënimeve teknike 

dhe elektrike që lidhen me instalimin e paneleve PV. 

- Standardet ndërkombëtare që i referohen paneleve PV dhe 

instalimit të tyre. 

- Përllogaritje të thjeshta ekonomike për kostot dhe 

efektivitetin e impianteve PV. 

- Përfitimet mjedisore nga prodhimi i energjisë elektrike me 

impiante PV. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të impiantit PV. 

Instrumentet e vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Detyra me shkrim. 

Kriteret e vlerësimit: 

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë veçoritë dhe ndikimin e klimës 

- të përshkruajë karakteristikat dhe efektet e rrezatimit 

diellor direkt dhe difuz, mbi një sipërfaqe të rrafshët 

horizontale dhe të pjerrët.  

- të tregojë se çfarë është “fotoefekti”. 

- të shpjegojë parimin e punës së impiantit PV. 

- të përshkruajë rolet, ndërtimin dhe funksionimin e 

komponentëve të impiantit PV (qelizës, modulit, panelit, 

rreshtit PV, rregullatorit, inverterit dhe baterisë). 

- të ilustrojë veçoritë e ngarkesës DC dhe ngarkesës AC. 

- të përshkruajë veçoritë e moduleve PV monokristaline, 

polikristaline, amorfe dhe mikroamorfe. 

- të skicojë lidhjen e moduleve PV në seri, në paralel dhe të 

përzier, si dhe të tregojë veçoritë e tyre. 

- të përshkruajë inverterat monofazorë dhe trefazorë. 

- të skicojë lidhjen e inverterave sipas rreshtave në linjë 

monofazore, trefazore dhe të centralizuar, si dhe të tregojë 

veçoritë e tyre. 

- të përshkruajë sistemin e akumulimit të energjisë elektrike 

dhe llojet e ndryshme të baterive. 

- të dallojë veçoritë e llojeve më të përdorshme të 

impianteve PV.  

- të skicojë dhe tregojë veçoritë e llojeve të ndryshme të 

lidhjeve të impianteve PV me konsumatorin (lidhjen 

ishullore, paralel me rrjetin etj.). 
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- të shpjegojë ndikimin që ka këndi i orientimit dhe këndi i 

pjerrësimit të paneleve PV, në prodhimin e energjisë. 

- të tregojë kuptimin e efiçiencës së impianteve PV dhe 

faktorët që ndikojnë. 

- të bëjë klasifikimin e humbjeve të ndryshme të sistemit. 

- të bëjë leximin dhe interpretimin e skemave dhe shënimeve 

teknike dhe elektrike që lidhen me instalimin e paneleve 

PV. 

- të përshkruajë standardet ndërkombëtare që i referohen 

paneleve PV dhe instalimit të tyre. 

- të kryejë përllogaritje të thjeshta ekonomike për kostot dhe 

efektivitetin e impianteve PV. 

- të argumentojë përfitimet mjedisore nga prodhimi i 

energjisë elektrike me impiante PV. 

- të përshkruajë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së 

mjedisit gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të 

impianteve PV. 

                                  

   RM 2  Nxënësi përzgjedh tipin dhe elementët e impiantit 

fotovoltaik (PV) 

Përmbajtja: 

- Faktorët që konsiderohen kur përzgjidhen elementet e 

impiantit PV: 

- qëllimi; 

- kërkesa për energji e konsumatorit; 

- pozicionimi dhe integrimi i impiantit PV në objekt; 

- skema e instalimit; 

- parametrat teknike-fizike; 

- çmimi; 

- efiçienca; 

- etj. 

- Leximi dhe interpretimi i katalogëve dhe manualeve të 

impianteve PV. 

- Përcaktimi i llojit të impiantit PV. 

- Përzgjedhja e paneleve PV dhe përcaktimi i lidhjes 

ndërmjet tyre. 

- Përzgjedhja e inverterit dhe përcaktimi i mënyrës së 

lidhjes me panelet PV. 

- Përzgjedhja e sistemit të akumulimit/baterive. 

- Përcaktimi i lidhjes së impiantit PV me konsumatorin e 

energjisë elektrike. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Detyra me shkrim 

Kriteret e vlerësimit: 

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të analizojë faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e 

elementeve të impiantit PV (qëllimi, kërkesa për energji, 

pozicionimi i impiantit, skema e instalimit, parametrat 

teknike-fizike, çmimi, efiçienca etj.). 
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- të bëjë interpretimin e katalogëve dhe manualeve të 

impianteve PV. 

- të bëjë përcaktimin e llojit të impiantit PV, llojit të 

paneleve PV dhe mënyrës së lidhjes ndërmjet tyre. 

- të bëjë përzgjedhjen e inverterit dhe përcaktimin e 

mënyrës së lidhjes me panelet PV. 

- të bëjë përzgjedhjen e sistemit të akumulimit dhe baterive. 

- të bëjë përcaktimin e mënyrës së lidhjes së impiantit PV 

me konsumatorin e energjisë elektrike. 

 

   RM 3  Nxënësi instalon impiantin fotovoltaik (PV)  

Përmbajtja: 

- Përzgjedhja e skemës së instalimit të impiantit PV 

- Vizatimi i skemës së instalimit të impiantit PV 

- Analiza e skemës së instalimit të impiantit PV 

- Analiza e objektit ku do të instalohet impianti PV 

- Përzgjedhja e veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të 

nevojshme për instalimin e impiantit PV. 

- Përzgjedhja e materialeve të nevojshme për instalimin e 

impiantit PV. 

- Parapërgatitja e vendit ku do të montohet impianti PV. 

- Përcaktimi i dimensioneve të strukturave mbajtëse. 

- Përcaktimi i distancës së rreshtit nga rreshti, për të 

shmangur hijezimin e moduleve. 

- Montimi i moduleve PV. 

- Montimi i bazamenteve të paneleve PV në çati, në soletë, 

në tokë, në fasadë etj.  

- Lidhja e moduleve PV midis tyre. 

- Instalimi i përcjellësve elektrikë nga fusha e paneleve deri 

te inverteri dhe te sistemi i akumulimit. 

- Instalimi i inverterave të llojeve të ndryshme (njëfazor 

edhe trefazor). 

- Instalimi i sistemit të akumulimit, sipas modeleve dhe 

kapaciteteve të baterive. 

- Lidhja e impiantit PV me konsumatorin, sipas llojeve të 

lidhjeve (lidhja ishullore, lidhja paralel me rrjetin, etj.). 

- Veprimet përfundimtare të instalimit të impiantit PV. 

- Matjet dhe kontrollet e nevojshme gjatë instalimit të 

impiantit PV. 

- Prova në ngarkesë të impiantit PV dhe kolaudimet e 

rregullimet e mundshme. 

- Kujdesi për veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet e 

punës. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë instalimit të impiantit PV. 

- Llogaritja financiare e kostos dhe çmimit të impiantit PV 

të instaluar. 

- Plotësimi i dokumentacionit teknik dhe financiar për 

instalimin dhe dorëzimin e impiantit PV. 

- Këshillimi i përdoruesit për mirëfunksionimin dhe 
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mirëmbajtjen e impiantit PV. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Detyra me shkrim 

Kriteret e vlerësimit: 

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë dhe të vizatojë skemën e instalimit të 

impiantit PV. 

- të analizojë skemën e instalimit të impiantit PV. 

- të analizojë objektin ku do të instalohet impianti PV. 

- të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe instrumentet e nevojshme 

për instalimin e impiantit PV. 

- të përzgjedhë materialet e nevojshme për instalimin e 

impiantit PV. 

- të bëjë përgatitjen paraprake të vendit ku do të montohet 

impianti PV. 

- të bëjë përcaktimin e dimensioneve të strukturave 

mbajtëse dhe të distancës së rreshtit nga rreshti, për të 

shmangur hijëzimin e moduleve. 

- të bëjë montimin e moduleve PV. 

- të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të montimit të 

bazamenteve të paneleve PV (në çati, në soletë, në tokë, në 

fasadë etj.). 

- të bëjë lidhjen elektrike të moduleve PV midis tyre. 

- të bëjë instalimin e përcjellësve elektrikë nga fusha e 

paneleve deri te inverteri dhe te sistemi i akumulimit. 

- të bëjë instalimin e inverterave njëfazorë edhe trefazorë. 

- të bëjë instalimin e elementeve të sistemit të akumulimit, 

sipas modeleve dhe kapaciteteve të baterive. 

- të zbatojë procedurat për raste të ndryshme të lidhjes së 

impiantit PV me konsumatorin (për lidhjen ishullore, për 

lidhjen paralel me rrjetin etj.). 

- të kryejë veprimet përfundimtare të instalimit të impiantit 

PV. 

- të kryejë matje kontrolle të sakta gjatë instalimit të 

impiantit PV. 

- të kryejë provën në ngarkesë të impiantit PV të instaluar, 

si dhe kolaudimet e rregullimet e mundshme. 

- të tregojë kujdesin e duhur për veglat, instrumentet, 

pajisjet dhe materialet e punës. 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së 

mjedisit gjatë instalimit të impiantit PV. 

- të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të impiantit PV 

të instaluar. 

- të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për 

instalimin dhe për dorëzimin e impiantit PV. 

- të këshillojë përdoruesit për mirëfunksionimin dhe 

mirëmbajtjen e impiantit PV. 

                                         



 6 

   RM 4  Nxënësi mirëmban dhe riparon impiantin fotovoltaik (PV) 

Përmbajtja: 

- Defektet kryesore dhe më të shpeshta të impianteve PV: 

- rënia e efiçiencës së paneleve, kryesisht prej 

papastërtive që mund të bien mbi të; 

- rënia e kapacitetit mbajtës të baterisë; 

- korrodimi i baterisë; 

- mbingarkimi i baterisë; 

- gazifikimi i baterisë; 

- dëmtimi i inverterit për shkak të temperaturës ose 

rrymës së lartë; 

- lirimi ose korrodimi i lidhjeve/poleve te panelet, te 

inverteri, te bateria etj; 

- qarqet e shkurtra; 

- zhveshja ose këputja e përcjellësve; 

- dëmtimi i strukturës mbajtëse të paneleve; 

- dëmtimi fizik i paneleve; 

- dëmtimi i pajisjeve mbrojtëse.  

- Përzgjedhja e pajisjeve, instrumenteve dhe veglave të 

punës që nevojiten për mirëmbajtjen dhe riparimin e 

impianteve PV. 

- Përzgjedhja e materialeve që nevojiten për mirëmbajtjen 

dhe riparimin e impianteve PV. 

- Mirëmbajtja e impiantit PV: 

- kontrolli i pastërtisë së paneleve dhe pastrimi i tyre; 

- kontrolli i shtrëngimit të lidhjeve/poleve dhe 

shtrëngimi i tyre; 

- kontrolli i pastërtisë së baterive dhe pastrimi i tyre 

- kontrolli i sasisë dhe përqëndrimit të elektrolitit të 

baterive dhe zëvendësimi ose rregullimi i sasisë dhe 

përqendrimit; 

- shkarkimi i plotë i baterisë për të ruajtur kapacitetin 

mbajtës të saj;  

- marrja e masave për mbrojtjen nga papastërtitë, zjarri, 

lagështia, qarqet e shkurtra dhe dëmtime të tjera; 

- kontrolli i pastërtisë së inverterit dhe pastrimi i tij me 

rrymë ajri. 

- Diagnostikimi i defekteve të paneleve të impiantit PV. 

- Diagnostikimi i defekteve të strukturës mbajtëse. 

- Diagnostikimi i defekteve të inverterit. 

- Diagnostikimi i defekteve të sistemit të akumulimit 

- Diagnostikimi i defekteve të rrjetit të kabllove dhe 

përcjellësve. 

- Riparimi i defekteve kryesore dhe më të shpeshta të 

paneleve të impiantit PV:  

- shtrëngimi ose zëvendësimi i elementeve të strukturës 

mbajtëse dhe rregullimi i pozicionit të duhur të 

paneleve; 

- zëvendësimi i xhamit të thyer të panelit (nëse është e 

mundur); 
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- zëvendësimi i paneleve të dëmtuara (nëse nuk është i 

mundur riparimi); 

- zëvendësimi i pajisjeve mbrojtëse ose sinjalizuese të 

dëmtuara. 

- Riparimi i defekteve të inverterit: 

- pastrimi dhe shtrëngimi i morsetave të inverterit; 

- zëvendësimi i inverterit (nëse nuk është i mundur 

riparimi). 

- Riparimi i defekteve të sistemit të akumulimit: 

- pastrimi dhe shtrëngimi i morsetave të baterisë; 

- zëvendësimi i pajisjeve mbrojtëse të dëmtuara; 

- zëvendësimi i baterisë (nëse nuk është i mundur 

riparimi). 

- Riparimi i defekteve të rrjetit të përcjellësve dhe kabllove: 

- izolimi i pjesëve të zhveshura të përcjellësve dhe   

      kabllove; 

- pastrimi dhe shtrëngimi i kontakteve të dëmtuara të 

përcjellësve dhe kabllove; 

- ngjitja e lidhjeve të shkëputura të përcjellësve dhe   

      kabllove; 

- zëvendësimi i përcjellësve dhe kabllove të dëmtuara. 

- Prova në ngarkesë e elementeve të veçanta të impiantit PV 

- Prova e plotë në ngarkesë e impiantit PV.  

- Kryerja e  kolaudimeve dhe rregullimeve të nevojshme. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

mirëmbajtjes dhe riparimit të impiantit PV. 

- Llogaritja financiare e kostos dhe çmimit të riparimit dhe 

mirëmbajtjes së impiantit PV. 

- Plotësimi i dokumentacionit teknik dhe financiar për 

mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV. 

- Këshillimi i përdoruesit për mirëfunksionimin dhe 

mirëmbajtjen e impiantit PV 

Instrumentet e vlerësimit: 

- Vëzhgim me listë kontrolli 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Detyra me shkrim 

Kriteret e vlerësimit: 

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë cilat janë defektet kryesore dhe më të shpeshta të 

impianteve PV, shkaqet dhe mënyrat e diagnostikimit.  

- të bëjë përzgjedhjen e pajisjeve, instrumenteve dhe 

veglave të punës që nevojiten për mirëmbajtjen dhe 

riparimin e impianteve PV. 

- të bëjë përzgjedhjen e materialeve që nevojiten për 

mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve PV. 

- të tregojë veprimet për mirëmbajtjen e impiantit PV. 

- të bëjë kontrollin e pastërtisë së paneleve dhe pastrimin e 

tyre. 

- të bëjë kontrollin e shtrëngimit të lidhjeve/poleve dhe 

shtrëngimin e tyre. 
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- të bëjë kontrollin e pastërtisë së baterive dhe pastrimin e 

tyre. 

- të bëjë kontrollin e sasisë dhe përqendrimit të elektrolitit të 

baterive dhe zëvendësimin ose rregullimin e sasisë dhe 

përqendrimit. 

- të bëjë shkarkimin e plotë të baterisë për të ruajtur 

kapacitetin mbajtës të saj. 

- të marrë masa për mbrojtjen e impiantit nga papastërtitë, 

lagështia, zjarri, qarqet e shkurtra dhe dëmtime të tjera. 

- të bëjë kontrollin e pastërtisë dhe pastrimin e inverterit me 

rrymë ajri; 

- të kryejë procedurat e diagnostikimit të defekteve të 

paneleve të impiantit PV, strukturës mbajtëse, inverterit, 

sistemit të akumulimit dhe rrjetit të kabllove dhe 

përcjellësve. 

- të kryejë procedurat e riparimit ose zëvendësimit të 

strukturës, xhamave, paneleve PV dhe pajisjeve mbrojtëse 

ose sinjalizuese të dëmtuara. 

- të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të 

inverterit. 

- të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të 

elementeve të sistemit të akumulimit. 

- të kryejë procedurat e riparimit ose të zëvendësimit të 

elementeve të rrjetit të përcjellësve dhe kabllove. 

- të kryejë provën në ngarkesë të elementeve të veçanta të 

impiantit PV të riparuara ose zëvendësuara. 

- të kryejë provën e plotë në ngarkesë të impiantit PV.  

- të bëjë kolaudimet dhe rregullimet e nevojshme. 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së 

mjedisit gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit të impiantit PV. 

- të kryejë llogaritjen e kostos dhe të çmimit të riparimit dhe 

mirëmbajtjes së impiantit PV. 

- të plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për 

mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV. 

- të bëjë këshillimin e përdoruesit për mirëfunksionimin dhe 

mirëmbajtjen e impiantit PV. 

 

Udhëzime për 

zbatimin e modulit  

 - Ky modul duhet të trajtohet në repartin e praktikës së 

instalimeve të impianteve PV si dhe në objekte ku kryhen ose 

janë kryer instalime, mirëmbajtje dhe riparime të këtyre 

impianteve. 

- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shembuj 

të përzgjedhjes së impianteve PV si dhe demonstrimet konkrete 

për instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e impiantit PV. 

- Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari 

konkrete për përzgjedhjen, instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e impianteve PV. Ata duhet të praktikojnë përdorimin 

e veglave, pajisjeve dhe instrumenteve për punimet e 

mësipërme, si dhe të respektojnë standardet dhe rregullat e 

mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 
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- Mësuesi duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për 

rastet e ndryshme që paraqiten në kontekstin e përzgjedhjes, 

instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të impianteve PV. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë 

kontrolli i demonstrimit praktik të njohurive dhe aftësive të 

punës, të fituara prej tyre. 

 

Kushtet e 

e domosdoshme 

për realizimin e 

modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të 

sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet si më poshtë: 

- Klasë mësimore për trajtimin e aspekteve teorike të modulit. 

- Mjedise për kryerjen e punimeve të instalimit, mirëmbajtjes dhe 

riparimit të paneleve PV (laboratorë, reparte ose objekte reale). 

- Dokumentacion teknik për instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e të gjitha elementeve të një impianti PV. 

- Materiale të shkruara dhe materiale ilustruese në mbështetje të 

çështjeve që trajtohen në modul. 

- Regjistrime video ose me CD, me shembuj të instalimeve dhe 

riparimeve të sistemeve të paneleve PV. 

- Pajisje matëse dhe kontrolluese për verifikimin e mundësive të 

instalimit dhe për përcaktimin e pozicionit të panelit PV, duke 

përfshirë metër, niveltregues, busull etj. 

- Modele ose makete panelesh PV sipas tipeve kryesore të tyre. 

- Vegla dhe pajisje pune si, trapano elektrike dore, vidator me 

koleksion puntosh për punime të ndryshme, pajisje për ngjitje 

telash, pajisje me rrymë ajri, komplete kaçavidash, komplete 

çelësash fiso dhe kriketo për bulonat, komplet pincash, gërshërë, 

sharra, lima, zmerile, çekiçë, presë për terminalet e përcjellësve 

elektrike etj. 

- Panele PV reale, të llojeve të ndryshme. 

- Mjedise ku montohen panelet PV (strukturë çatie me trarë dhe 

lloje të ndryshme mbulimesh, si tjegulla të zakonshme, të 

valëzuara etj.). 

- Materiale për montimin e paneleve PV, pllaka, vida, bulona, 

gozhdë, lloje të ndryshme kapësesh të atrecuara për montimin e 

tyre. 

- Invertera me parametra të ndryshëm, përcjellës dhe kabllo të 

ndryshëm, terminale përcjellësish të ndryshëm etj, për lidhjen e 

paneleve me inverterin dhe konsumatorin e improvizuar, silikon 

ose izolues tjetër. 

- Modele baterish me kapacitete të ndryshme dhe solucione për 

bateritë. 

- Instrumente të ndryshme matëse dhe kontrolluese. 

- Aparate për matjen e rezistencës, tensionit, rrymës elektrike etj. 

- Pajisje sigurie, duke përfshirë shenja paralajmërimi, syze dhe 

doreza pune, kuti ndihme të shpejtë, pajisje për ngritje peshash, 

litarë sigurimi për punime në lartësi etj. 

 


