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A.Te pergjithshme 
 

 

Shoqeria “ 6D-PLAN” sh.p.k. morri ne dorezim detyren e projektimit dhe, deklaroi se do e 

projektonte  Rikonstruksionin e Ambienteveterepartitte reanimacionit te kirurgjisespitalore Vlore 

ne fondin limit 796 329 lek pa tvsh. 

Gjate fazes se projektimit duke respektuar dhe regullat e tyre , ne  perputhje me kerkesat e 

autoritetit kontraktor , realizoi studimin dhe projekt – preventivin per rikonstruksionin e 

reanimacionit te kirurgjisespitalore Vlore. 

 

Theksojm se projekt- preventive eshte nje parashikim I detajuar nga specialist te fushes, por nuk 

eshte situacioni perfundimtar I objektit, detyrimisht gjate fazes se zbatimit te projektit te shikojen 

ne detaje rekomandimet e projektuesit, persa I perket hapjes se murit apo dyerve te brendeshme.  

 

Kemi projektuar me nje fond rezerve prej 5 % . 

 

Projektuesi nuk mban pergjegjesi ligjore persa I perket  punimeve  te  paparashikuar, gjate 

zbatimit. 

 

B.Gjendja Ekzistuese dhe Nderhyrjet qe do kryen 
 

Gjendja  ekzistuese  e reanimacionit te kirurgjisese spitalit Vlore eshte relativisht e amortizuar. 

Sistemi elektrik , hidraulik , mbrotjes ndaj zjarrit eshte relativish i amortizuar, hapsirat e nyjeve 

hidrosanitare, banjo wc jane jo  komode, sistemi i Kondicionimit. 

Funksionaliteti arkitekturor ka nevoje te behen dryshime. 

 

Ne bashkpunim dhe me autoritetin kontrataktor, sipas kerkesave te shefit te pavionit kemi 

projektuar nje funksionalitet arkitekturor ndryshe nga i meparshmi. 

 

Ne koridore te paraqitur me numer 31, eshte hequr muri sekondar mbajtes , duke perforcuar sipas 

llogaritjeve inxhinierike te paraqitura ne kete projekt, duke krijuar 2 ambiente , korridor, 

infermier urgjence, mjek roje, shtreter, tualet dhe dhome vizite.  

Ambienti me numer 25 mbyllet duke krijuar ambientin 25/1 , 25/2  te dyja keto jane nyje 

hidroasanitare Wc.  

Hiqen muret ne ambientin numer 18 dhe kthehet nga tualete personeli ne dhome higjenosanitare. 

Vetrata ne dhomen me numer 16 zhvendoset majtas.  

Prishen vetratat ne ambientet numer 1 dhe 2 , dhe krijohen kater  dhoma shtreter.  

Prishet Wc me numer 34 duke krijuar nje wc te rikonstruktuar dhe nje  dhome infermieri.  

Prishen vetratat ne ambinetin numer 15 duke krijuar dy ambiente te tjera. 

Prishet vetrata me numer 13 dhe krijohet dy ambiente te tjera si kryeinfermieria dhe dhome e 

mjekut, dyert e ketyre jane jashte deres se jashtme te korridorit. 

Ne punimet qe do kryhen do te hiqen te shtresat e pllakave, si vertikale dhe horizontale duke u 

zevendesuar me pllaka te rjea, ndersa pjesa vertikale do te lyhen me boje vaji.  
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Do te behet nje ribojatisje totale e te gjithe ambienteve. 

Ndricuesit tavanore do te hiqen dhe do te zevendesohen me platfonier 4x18 i montuar ne tavane 

gipsi 60x60 sipas projektit te dhene. 

Do te behet sistemi i mbrotjes nga shkarkimi atmosferike ( rrufeprites). 

Do te behet hidroizolimi total i tarraces se katit te fundit. 

Per sa i perket specifikime teknike per ujrat e bardha dhe te zeza, si dhe sistemi i mbrotjes ndaj 

zjarrit jane paraqitur me poshte. 
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C.Detaji I hapjes se Murit dhe Dyerve 
 

Per te hapur nje dere me permasa nga 70x210 ne 90 x 210 , si dhe per te realizuar nje carje me 

gjeresi 2 m veprohet keshtu: 

a) Per dyer nuk ka nevoje te verfikohen plani i nstrukturave te tarraces. 

b) Per carjen prej 2m do te verifikohen plani i strukturave te tarraces ose do te verifikohen 

sipas hapsirave ne vend. 

 

 
 

 

 

Rasti i pare shenimi a dhe b soletat mund te jene monolite, te parafabrikuara dhe me traveta tulle 

apo polisteroli. 

Rasti i dyte shenimi b dhe c soletat mund te jene ne 3 variante si me siper. 

Rasti i trete: i shenimit a dhe c , soletat mund te jene 3 variante si ne rastin e pare. 

Rasti i katert drejtimi b dhe d , soletat me 3 variante si ne rastine e pare. 
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Varianti i pare 

 

 

 

 

 
SOLETA PARAFABRIKATI APO ME TRAVETA 
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VARIANTI I DYTE 

 

 

 
 

 

 

Per te tre rastet e soletave arkitrau mund te shtrihet deri ne tavan., pra sa lartesia e arkitraut plus 

tolerancat. 

Per variantet e kombinuara armatura do vendoset ne variantin me te disfarvorshem. 

Pasi te jete percaktuar varianti sipas faktit, behet shenimi i hapsires ne te dyja anet e murit,. 

Hapet kanali ne vendin e caktuar  me seksion 20 cm, me thellesi 12 cm, qe eshte sa gjysma e 

trasese se murit. Kanali shtyhet ne te dyja anet me +25 cm pertej hapsires. Ne rastin tone njeri 

krahe eshte vrime ne murin perimetral. 
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Hapja e kanalit 

 

 

Nivelohen dy mbeshtetjet e arkitraut me llac granili duke respektuar kuotat e percaktuara. 

Montohet armatura ne vend, shtrengohet dhe presohet me pyika apo material tjeter dhe pastaj 

behet mbulimi me llac granili i hapsirave te mbetuara ne fole midis arkitraut dhe murit. 

Pritet  te kalojne 2 deri ne 3 dite dhe i njejti proces do te behet ne faqen tjeter te murit. 

Vetem pasi te kene kaluar 2 deri ne 3 dite, mund te kalohet ne prishjen e murit te tulles per te 

krijuar carjen. 

Edhe per hapjen e dyerve ndares, riperseritim te njejte procedure pune , por eshte me e thjeshte. 

 
140cm per dyert 90cm dhe 110cm per dyert 70 cm 
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D.Punimet Elektrike 
 
1.1 Te dhenat e objektit 

 

Per rikonstruksionin e objektit te reanimacionit te kirurgjisete spitalit Vloreduhet te perdoren 

vetemprodukte e material te certifikuara “CE”, produkte te standarteve te Bashkimit Europian, 

per te ndertuar keshtu nje objekt sa me funksional bashkekohore si dhe te sigurte nga ana 

cilesore. 

 

Ne ndertimin e ketij institucioni do te perfshihen ndertimi i sistemeve elektrikete  

meposhtme : 

 projekti i rrjetit te ndricimit elektrik 

 projekti i prizave te sherbimit dhe trasese se kabllove 

 projekti i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike 

 projekti i panelit elektrik 

 

Projektimi i sistemit elektrik për objektin e reanimacionit te kirurgjisete spitalit Vlore do të bëhet 

në përputhje të plotë me strukturën e saj ndërtimore,arkitektonike dhe konstruktive, duke ju 

përshtatur dhe përgjigjur kërkesave të parashtruara në detyrën e projektimit. Ndërtimi i sitemit 

elektrik do të lidhet ngushtë me hapsirën e brendshme të godinës, ndarjen e saj ne zona. 

 
1. Te pergjithshme  

 
1.1 Hyrje 

 

Hartimi i specifikimeve teknike, realizimi i zbatimit të punimeve ndërtimore, blerja dhe instalimi 

i pajisjeve të ndryshme, si edhe përcaktimi për të gjithë materialet që do të përdoren, do të jenë 

nga vendet e BE-së, për të ndërtuar kështu një objekt sa më funksional ashtu edhe bashkëkohorë.  

Në hartimin e projektit elektrik të objektit “Magazina” do të përfshihen ndërtimi i sistemeve 

elektrike te mëposhtme : 

1. Sistemi i Detektimit te Zjarrit; 

2. Sistemi i Rrjetit te Fuqise; 

3. Sistemi i Rrjetit te Fuqise te Sistemit HVAC; 

4. Sistemi i ndriçimit Normal, emergjences dhe evakumit EXIT; 

5. Ssitemi i Data dhe Telefonise 

6. Sistemi CCTV dhe Akses Kontrollit; 

7. Sistemi i Thirrjes te infermierit 

8. Skemate panelit elektrik kryesor; 

Projektimi i sistemeve elektrike te mesiperme per objektin spitalor rajonar Vlore te ambientit te 

reaminacionit eshte bere duke ju përshtatur dhe përgjigjur kërkesave të parashtruara në detyrën e 

projektimit. Ndërtimi i sistemeve elektrike do te lidhet ngushtë me hapësirën e brendshme të 

godinës. 
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1.2 Kategoria e objektit   

 

Ne hartimin e projektit elektrik, për te gjitha sistemet elektrike janë zbatuar standardet dhe 

normat e projektimit ne perputhje me legjsilacionin shqiptar dhe ato europian CE  (DIN, BS, 

IEC, etj..,). Ne projektin e sistemit elektrik te shpërndarjes është zbatuar sistemi TN-S (ku neutri 

dhe përcjellësi ekuipotencial i tokes PE jane te veçantë ), sistem i cili realizon nje shkalle 

mbrojtje te larte.  

 
1.3 Te dhena te pergjithshme te objektit, percaktimi i fuqise se instaluar dhe kerkuar 

 

Për te realizuar ketë sistem është llogaritur fuqia e instaluar dhe e kërkuar dhe janë bere 

llogaritjet  për furnizimin e te gjitha ngarkesave elektrike te objektit dhe ngarkesat për sistemet e 

ngrohjes,  kondicionim, ventilim, impianet hidrosanitare qe mund te vendosen ne te ardhmen. 

 

Nga llogaritjet e kryera, duke marre ne konsiderate te gjithe parametrat dhe targetat e paisjeve te 

impianteve mekanike dhe makinerive te vendosura ne objekt, kemi rezultat e meposhtme : 

 

Tabela e llogaritjeve : 

 

1. Fuqia aktive e instaluar  Pinst =   73      kW 

2. Fuqia llogaritese e kerkuar Pkerk =  46    kW 

3. Koeficenti i Kerkeses Kkerk = 0.63 

 

 

 

Panelin Elektrik Kryesor – P.E.K: 

 

 Paneli elektrike te porositet tip metalik,  me dere me celes me shkalle mbrojtje IP 40; 

 Hyrjet dhe daljet e kabllove te behen nga siper; 

 Paneli elektrik do te jete me 96module; 

 Te parashikohen blloqe terminalesh per lidhjen e te gjithe kabllove hyrese dhe dalese; 

 Paneli elektrik te kete 5zbara bakri, perkatesisht (L1, L2, L3, N, PE) te izoluara nga 

njera-tjetra. 

 Porositja e paneleve te behet ne kompani te certifikuara, per prodhimin e panelve 

elektrike 

 

Përcaktimi i ngarkesave elektrike të vendosura eshte bere sipas projektit, ndërsa i atyre të 

pritshme duhet të behet në përputhje me rekomandimet që jepen në literature si edhe sipas 

përvojës së objekteve të tjera të ngjashme. Koeficientet e kërkesës ose ata të njëkoheshmerise 

(faktori “gl” sipas normave VDE) jane të marre ne vlerat e meposhtme: 

 

 Për sistemin e ndriçimit elektrik,........................................ 1 

 Kondicionimi, ventilim dhe ajrimi,.................................... 0.8 

 Priza e fuqise,..................................................................... 0.4. 
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1.4 UPS, S=10kVA “Online”, 30min Autonomi 

 

Domosdoshmëria e instalimit të grupeve të tilla, shpjegohet me faktin se të gjithë sistemet e 

rrymave te dobeta, mbeten të pafurnizuara me energji për një kohe (10-15)sek, aq sa është edhe 

koha e futjes në funksionim e grupit motogjenerator. Ne rastet e ndërprerjes të furnizimit (black 

out), pajisja UPS ushqen menjëherë konsumatorët e lidhur me te, duke lejuar ushqimin e tyre 

nëpërmjet baterive të akumulatorëve, që janë pjese perberese e UPS.  

 nGa ky UPS do te furnizohen postet e punes tek koka e krevatit te pacioentit, prizat e psoteve te 

punes ne dhomat sic trgohet ne projektin e rrjetit te fuqise, grupi i ndricuesve te emergjences, 

grupi i ndricuesve te evakuimit EXT, te gjithe konsumatoret elektrike brenda rackut, si edhe 

paneli i alarmit te zjarrit. 

 

Ky UPS se bashku me dollapin e baterive do te jete trefazor, 400 V, 10 kVA, me by-pass 

operacional dhe mirembajtje, me autonomi te baterive 30min dhe koeficient filtrimi ≤ 2 % dhe 

specifikimet qe duhet te plotesoje pikat e mëposhtme: 

 

Në hyrje (Input): 

 Tensioni i rrjetit: U=400V; 3P +Neuter 

 Frekuenca nominale: f=50 Hz; 

 Luhatjet e tensionit: ± 15%; 

 Qëndrueshmëria ICC = 25kA; 

 Distorcionet harmonike të rrymës: 2%; 

 Koeficienti i fuqisë: 0,9; 

 Tensioni i baterive: 110V (DC); 

 Me by-pass operacional; 

 Pavaresi e baterive 30min. 

 Online  

 

 

 

 

Në dalje (Output): 

 

 Fuqia nominale: S=10 kVA; 

 Tensioni i daljes: 400,3P + N; 

 Stabiliteti statik i tensionit: ±1%; 

 Stabiliteti mekanik i tensionit: ±3% (brenda 2 msec); 

 Frekuenca: f=50 Hz; 

 Stabiliteti i frekuencës: ±0,5% (për mungese rrjeti); 

 Autonomia: 30minuta; 

 Forma e kurbes së tensionit: sinusoidale; 

 Qëndrueshmëria ndaj mbingarkesave për 1,5xIn jo me pak se 30 sekonda; 

 Koeficent filtrimi: < = 2 %; 

 Rendimenti: 0,9 – 0,94; 

 Niveli i zhurmave: 52-4,6 dB (ne varësi të ngarkesës); 
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 Temperatura e punës: 0 – 40 °; 

 

2. Furnizimi me  energji i objektit  

 
2.1    Linjat e jashtme e furnizimit me energji e objekit 

 

Furnizimi i zones te  me energji elektrike perbehet nga nje burim ushqimi qe vjen nga paneli 

elektrik ne katin perdhe te spitalit rajonal vlore. Ne projektin elektrik eshte parashikuar qe linja e 

jashtme e furnizimit me energji do të jete kabllore, me izolim XLPE/EPR, tip FG7(O)M1 me 

seksion S= 3x70+mm2. 
 

 

2.2 Automatet mbrojtes  

 

Pajisjet mbrojtëse duhet të jenë automatë sipas normës CEI 60898 dhe CEI 60947-2. Këta 

automatë mbrojnë pajisjet dhe sigurojnë një veprim të shpejtë nga mbingarkesa dhe lidhjet e 

shkurtra. Këta automatë duhet të lidhen para pajisjeve fundore dhe qarqeve te cilat nuk kanë 

prezencë direkte të personelit.  

                
Figura 4 : Automatë një dhe dy polarë sipas CEI 60898 

 

 

Karakteristikat e automatëve: 

 Rryma e lidhjes shkurtër:  6 kA; 

 Rryma nominale:   6 – 32A; 

 Tensioni nominal i punës:  230V; 

 Numri i cikleve:   20 000. 

 

Figura 5 : Automatë dy polarë sipas CEI 60947-2 

 



 
                          “6D-PLAN” sh.p.k. 
                            NIPT: L62717405H 
                            Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla 3, Kati i Parë, Njësia Nr.7, Tiranë 
                            E-mail: 6d.plan@gmail.com, Nr tel : + 355 456 29 711, Mob: +355 69 60 66 450 

 

 

 

F
aq

e 
1

2
 

Karakteristikat e automatëve: 

 Rryma e lidhjes shkurtër:  6-10 kA 

 Rryma nominale:   10–63A 

 Tensioni nominal i punës:  230V 

 Karakteristika e rënies:  “C” 

 Numri i cikleve:   10 000 - 20 000 

 
Automatët diferencialë dhe MT diferencialë sipas normës CEI 61008, sigurojnë përvec mbrojtjes nga mbingarkesa 

dhe lidhjet e shkurtra edhe mbrojtjen nga rrymat e rrjedhjes me tokën. Në këtë mënyrë sigurojnë personelin nga 

ndonjë gabim i mundshëm gjatë instalimit dhe gjatë dëmtimit të pajisjeve të cilat kanë kontakt direkt me të. Në 

mënyrë kategorike të gjitha qarqet e mësiprme duhet të mbrohen me automatë diferencialë 

.                              

Figura 6 : Automatë diferencialë dy polare dhe katër polare sipas CEI 6100 

 

Karakteristikat e automatëve diferenciale: 

 Rryma nominale:   25 - 100A; 

 Tensioni nominal i punës:  230/400V; 

 Karakteristika e rënies:  “C”; 

 Numri i cikleve:   2500; 

Automatët e fuqisë sipas normës CEI 60947-2 të përshtatshëm për panelet TU si ata kryesore 

ashtu edhe ata shpërndarës të kateve. Sigurojnë dhe garantojnë furnizimin me energji të të gjithë 

objektit dhe mbrojnë gjithë panelin dhe instalimin nga lidhjet e shkurtra dhe nga mbingarkesat. 

Këta automatë janë me mbrojtje termike nga mbingarkesat të rregulleshme. Në të gjitha rastet 

kur ngarkesat e llogariura e kalojne rrymen 80A duhet të përdoren automatë si figuren e 

meposhtme. 
 

                 
Figura 7 : Automatë magnetotemikë LSI dhe LSIG, tre dhe katër polarë sipas CEI 60947-2, te perdorur ne 

kompozimin e Panelit Elektrik Kryesor dhe Panelin Elektrik Shperndares  

Karakteristikat e automatëve magnetotermikë: 

 Rryma nominale:   80 - 250A; 

 Tensioni nominal i punës:  380/415V; 

 Karakteristika e reniës:  “C”; 

 Tarimi i rymës termike:  (0.7 – 1)xIn; 

 Numri i cikleve mekanikë:  40 000; 
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 Numri i cikleve elektrike:  20 000; 

Pajisjet mbrojtese nga mbitensionet sipas normës CEI 61643, shërbejnë për të mbrojtur sistemin 

elektrik nga mbitensione të paparashikuara të ndodhura nga goditjet e rrufeve apo edhe të atyre 

goditjeve që vijnë nga vetë rrjeti shperndarës OSHEE gjatë komutimeve të ndryshme dhe gjatë 

defekteve të rënda në pajisjet transformuese.  

                                          
Figura 8 : Shkarkues nga mbitensioni një dhe tre fazore sipas CEI 61643 

 

 

Karakteristikat e shkarkuesve nga mbitensioni: 

 Tensioni nominal i punës:  230/400V; 

 Frekuenca:    50Hz; 

 Fuqia c’kycjes:   25kA; 

 Koha veprimit:  25ns; 

 Temperatura punës:   -25, +60C; 

Pajisjet matëse sipas normës CEI 60051 shërbejnë për një kontroll të thjeshtë të parametrave të 

sistemit elektrik. Të domosdoshme gjatë mirëmbajtjes si dhe për eleminim sa më të shpejt të 

defekteve, këto pajisje ndihmojnë personelin teknik të shërbimit të veprojë shpejt në rast defekti 

të mundshëm dhe të vrojtojë në mënyrë periodike të dhënat bazë të rrjetit elektrik si rryma dhe 

tensioni.    

Për personelin e kualifikuar, për kontrollin dhe matjen e saktë të konsumit të energjisë dhe për 

vrojtimin e parametrave specifikë si koeficenti i fuqisë të përdoren pajisje sipas normës IEC 

62053-21 si në figurë. Këto pajisje sigurojnë një cilësi të matjes së energjisë aktive në shkallën 1 

dhe të energjisë reaktive në shkallë 2.   

                                
 

Figura 91 : Pajisje matëse digitale sipas per matjen e te gjithe parametrave te rrjetit IEC 62053-21 

 

Karakteristikat e pajisjeve matëse digitale: 

 Tensioni nominal i punës:  230/400V; 

 Frekuenca:    50Hz 
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 Klasa saktësisë për rymën:  0.5%; 

 Klasa saktësisë për tensionin:  2%; 

 Klasa saktësisë për energjinë:  2%; 

 Komunkimi: MODBUS, RS485 

Pajisjet komutuese sipas normës CEI 60947-3 si në figurën 10, janë ato pajisje të cilat bëjnë të 

mundur takimin apo stakimin e ngarkesës por nuk mund ta mbrojnë rrjetin nga lidhjet e shkurtra 

e mbingarkesa. Këto nuk janë pajisje mbrojtëse dhe detyrimisht duhet të shoqërohen me 

automatë ose të përdoren për pajisje dhe qarqe të cilat janë të mbrojtura në vetëvehte. Kanë 

vecorinë e kostos së ulet, lehtësisë së veprimit dhe shpejtësisë së hapjes dhe mbylljes.  

                      
 

Figura 10 : Pajisje komutuese sipas normës CEI 60947-3 

Karakteristikat e komutatorëve: 

 Rryma nominale:   40 - 250A; 

 Tensioni nominal i punës:  380/415V; 

 Numri i cikleve mekanike:  20 000; 

 Numri i cikleve elektrike: 1 500; 

 Modulare deri ne:  80A. 
2.3 Rrjeti ushqyes 

 

Me rrjet ushqyes nënkuptojmë linjat që nisen nga panelet qendrore të T.U.- 0,4 KV dhe 

përfundojnë në kuadrot lokale të kateve apo mjediseve të veçanta. Ne përputhje me normat VDE, 

IEC dhe CEI kap. VI linjat ushqyese (si dhe ato shpërndarëse) duhet: 

 

 Te zgjidhen: Sipas kushteve të ngrohjes nga rrymat e punës; 

 Te kontrollohen: Ne humbje tensioni 

 

Per mbingrohje nga R.L.SH. Interruptoret (automatet) magnetotermike të çilet instalohen për të 

mbrojtur rrjetat ushqyese dhe ato shpërndarëse duhet të plotësojnë kushtet që pasojnë: 

Kushti 1:                

Kushti 2:                

 In – rryma nominale e automatit (A) 

 Ib – rryma e punës (llogaritëse) në A 

 Iz – rryma e lejuar e përcjellësve apo kabllove (korrigjuar sipas gjithë koefiçenteve 

përkatës K1 deri K8 të mënyrës së vendosjes, temperaturës së ambientit, etj.) 
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       Kushti 3: Sipas normave VDE dhe CEI 64 – 8-automatet magnetotermike duhet te 

plotësojnë: 

                 
 

Kjo do të thotë që automatet duhet të kenë aftësinë çkyçëse më të madhe se sa vlera e RLSH të 

llogaritur në piken ku instalohen këta automate. Te gjithë fiderat e paneleve (power center) duhet 

të pajisen edhe me rele diferenciale të regullueshme si për sa i përket vleftës së rrymës ashtu 

edhe kohës së veprimit. Ne çdo rast duhet të behet kujdes i veçante për të plotësuar kudo kushtet 

e selektivitetit. 

 

 

 
2.4 Norma te rrjetit shperndares te grupeve 

 

 Te gjithë grupet e ndriçimit dhe prizave do të mbrohen me automate magnetotermike dhe 

shkeputes diferencial 30 mA; 

 Seksioni i percjellsave të linjave te ndriçimit nuk do të jete me i vogel se seksioni S=1,5 

mm2 prej bakri. Automatet magneto-termike do të jene 10 A me fuqi maksimale të çdo 

grupi monofazor jo me shume se 1500 W; 

 Seksioni i percjellsave të prizave, që do të përdoren për ndriçim lokal të vendeve të punës 

gjithashtu  do të jene 1,5 mm2 prej bakri. Automatet  njëlloj si pika b me sipër; 

 Prizat për aparaturat e ndryshme elektrike të zyrave me fuqi më të vogël ose të barabarte 

me 2600 W, do të jene me seksion 2,5 mm2/baker kurse mbrojtja përkatëse 16 A; 

 Për konsumatorët e veçante me fuqi mbi 3600 W seksionet e percjellesave duhet të 

merren 4 mm2, kurse mbrojtja të jete 25 A; 

 

 
2.5 Kanalet dhe aksesoret 

 

Aksesoret e instalimeve nen suva jane: 

 Tubat fleksibel PVC te dimensioneve te ndryshme ne varesi te dimensionit dhe te numrit 

te telave/kabllove qe do te futen ne te. 

 Kutite per fiksimin e prizave ose te çelesave. Te gjitha keto vendosen para se te behet 

suvatimi.  

        

Figure 22 : Detaj i instalimit te kanalinave metalike te kalimit te kabllove elektrike ne korridor 
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Figure 33 : Detaj i teknike te kanalinave metalike te kalimit te kabllove elektrike ne korridore 

 

 
Figure 43 : Detaj i teknike te kanalinave metalike te kalimit te kabllove elektrike ne korridore 

 
 
 
 
 
 
 

Per kryerjen e instalimeve elektrike te futura nen suva duhet te ndiqet rradha e punes si me 

poshte: 

 Hapja e kanaleve ne mur me dimension te tille qe te vendoset lirshem tubi fleksibel dhe 

me thellesi te tille qe te mos dale mbi nivelin e suvase perfundimtare. 

 Vendosen tubat fleksibel dhe kutite prej PVC te cilet provizorisht fiksohen me allçi (me 

vone mbyllen kanalet me llaç suvatimi)  

 Pasi eshte kryer suvatimi, futen percjellesat ose kabllot, me ane te udhezuesit te tyre, te 

cilat duhet te hyjne lirshem dhe te lihet ne te dy krahet nje sasi e mjaftueshme per 

kryerjen e lidhjeve dhe montimeve te tyre sipas kushteve teknike te instalimit. 
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 Kanalet dhe vendosja e tubave fleksibel PVC duhet te behet ne distance 0.4 m me poshte 

nga niveli i tavanit ne vije te drejte horizontale dhe zbritjet per çelesa ose prizat te behen 

vertikale te drejta dhe jo me kend ose ne forme harku.  

 Kutite shperndarese ne varesi te sistemit qe do te perdoret jane per nen suvatim ose mbi 

suvatim keshtu qe menyra e fiksimit te tyre eshte ose me allçi ose me ane te vidave me 

upa. 

 Permasat e kutive shperndarese variojne sipas rastit dhe nevojes. Ato jane ne forme 

rrethore, katrore ose drejtkendeshe dhe kapaket e tyre mbylles fiksohen me vida. 

 

E rendesishme eshte qe lidhja e telave/kabllove brenda ne kutite shperndarese te realizohet me 

ane te klemeve bashkuese/ kapucave lidhes, dhe jo me nastro. Sistemi i kanalinave ashtu si 

sistemi nen suva me tuba fleksibel duhet te plotesoje te gjitha kushtet teknike te instalimeve 

elektrike.  

Impianti elektrik duhet te zbatohet sipas : 

 permasave, markes, karakteristikave dhe cilesise se materialit te treguar ne projektet e 

hartuara; 

 udhezimeve te D.R. gjate kryerjes se puneve ; 

 rispektimit te ligjeve ne fuqi ; 

 

Materialet dhe aparatet qe duhet të përdoren ne ndertimin e impiantit duhet te kene te gjitha 

cilesite e fortesise, kohezgjatjes, izolimit dhe të funksionimit te mire; dhe duhet gjithashtu te jene 

te tilla qe ti rezistojne veprimeve mekanike, gerryese, termike dhe lageshtires per ato qe duhet te 

jene ne kontakt me te gjate punes. Gjithashtu, jane nen pergjegjesine e sipermarresit montimet 

dhe cmontimet përkatëse te pjesëve te instalimit per realizimin e provave dhe të verifikimeve. 

Te gjitha aparatet, kuadrot, centralet e inkasuar, çelësat, butonat, prizat etj.., duhet te vendosen në 

vepër nepermjet kutive te instaluara me Llaç çimentoje m-1:2, me dozim per m2: çimento 400 kg 

527, rërë e lare m3 0.89 dhe uje, duke u kujdesur vecanerisht qe instalimi i kutive te mesiperme 

te behet rrafsh me murin ne lidhje me siperfaqet e suvatuara dhe të veshura, ne menyre qe te mos 

verifikohen dalje apo futje te teperta te ketyre kutive. 

Tubot PVC fleksibel duhet te jete i nderfutur ne kutite, qe permbajne celesat ose prizat, qe ne 

asnje menyre te mos demtoje qe hyjne ne kuti. Eshte absolutisht i ndaluar perdorimi i llaçit me 

allci ose i lendeve te tjera te ngjashme per vendosjen në vepër te kutive, mbylljen e kanaleve te 

hapura dhe të çdo punimi tjeter ne murature te nevojshem per impiantin. 

 
2.6 Rrjeti i Kabllo te Fuqise 

Kabllot e përdorur do të jenë të tipit FG7(O)R, FG7(O)M1 dhe FTG10(O)M1, sipas normës CEI 

20-20, Classe 5, me cilësi të larta antizjarr dhe pa gazra toksike sipas normës CEI 20-38. 

Gjithashtu do te perdoren edhe percjelles N07V-K per shperndarjen e linjave nga kutite 

shperndarese ne kutite e celesave te ndricimit. 
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Figura 52 : Kabllo multipolar te tipit FG7(O)R                                    Figura 63 : Percjelles  te tipit N07V-K 

Përshkrim i përgjithshëm per kabllo FG7(O)R 

 

Kabllo FG7(O)R është kabllo HEPR fleksibël, i izoluar, me mburojë të endur, të përbërë prej 

përcjellësish me bakër të kuq, me mbrojtje PVC, antikorroziv dhe pa halogjen. Është i 

përshtatshëm për transmetimin e fuqisë dhe kontrollin e fuqisë në industri dhe ndërtime. I 

përshtatshëm për instalime fikse të brendshme dhe të jashtëm, instalime në ura, në tuba, etj. 

 

Specifikime teknike: 

 Tensioni nominal: Uo/U : 0,6/1kV; 

 Tensioni maksimal Um: 1200V; 

 Temperatura maksimale operative: +90°C; 

 Temperatura maksimale e qarkut te shkuter: +250°C; 

 Fleksibiliteti: Classe 5. 

 

Mbeshtetur ne Standartet: 

 CEI 20-13, CEI 20-11, CEI 20-29, IEC 60502-1,  CEI UNEL 35375,   CEI UNEL 35377 - 

Konstruksioni dhe kërkesat. 

 CEI 20-22 II,  CEI EN 60332-1-2 – Cilesi të larta antizjarr. 

 CEI EN 50267-2-1 – Antikorroziv. 

 

Ngarkesa e llogaritur për kabllot e mësipërm duhet të repektojnë kushtin:    

 Për kabllot 1-6mm2 dëndësia mesatare e rrymës 4A/mm2; 

 Për kabllot 6-16mm2 dëndësia mesatare e rrymës 2-4Amm2; 

 Për kabllot >16mm2  dëndësia mesatare e rrymës 1-2Amm2; 

 

 

Kabllo FTG10(O)M1: 

 
Figura 7 : Kabllo multipolar te tipit FTG10(O)M1 

 

Specifikime teknike per kabllot FTG10(O)M1  0.6/1kV: 

 

Percjellesi: Percjellesi bakri fleksibel ne baze te standartit IEC 60228 

Izolimi : gome, tipi G10 

Mbeshtjellja e jashtme: johalogjen, blu RAL 5012 

Tensioni nominal: 0.6/1kV 

Diapazoni i temperaturave: -25ᵒC deri ne +90ᵒC 

 

Mbeshtetur ne standartet: 

 EN 50266 / IEC 60332-3-24 / CEI 20-22III 

 EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 / DIN VDE 0482 part.267-2-1 

 IEC 60331 / EN 50200 
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Markat e kabllove do të jene të tipit FG7(O)R, per linjat e fuqise dhe ndricuesve normal dhe te 

emergjences me durueshmeri kundra zjarrit prej 3 oresh   me izolacion PVC. Dejet e kabllove do 

të jene me ngjyra të veçanta dhe standarde (percjellesi i nulit me ngjyre blu, percjellesi i 

tokezimit ngjyre verdhe–jeshile). Në kabllot trefazore duhet të jene të dallueshme edhe ngjyrat e 

fazave si edhe toka. 

Duke zbatuar këto kushte për ngarkesat në sistemin e fuqisë kabllot do të shfrytëzohen për kohë 

të gjatë dhe instalimi i tyre do të ketë garancinë dhe jetëgjatësinë e kërkuar. Rrjeti shpërdarës do 

të përbëhet nga paneli kryesor i cili duhet të vendoset në dhomën teknike dhe nga panelet e 

kateve. Në secilin panel elektrik do të vendosen  pajisje  mbrojtëse, pajisjet matëse dhe ato  

komutuese, të cilat do të bëjnë mbrojtjen, matjen dhe komutimin e konsumatorit.  

Kudo që do të shtrihen ura kabllore apo kanalino, kabllot do shtrihen brenda tyre. Atje ku 

mungojnë urat apo kanalinot murale apo nene dysheme, shtrirja e kabllove të rrjetit shpërndarës 

do të behet me tuba TVC pesante veteshues të tipit me përbërje dielektrike RK15. 
2.7 Seksioni i percjellesit te Nulit 

 

Percjellesat e nulit duhet të kenë seksion më të vogël se seksioni i fazave. Për kabllot me seksion 

> 16 mm
2
, seksioni i nulit sipas CEI mund të reduktohet deri në gjysmen e seksionit të fazave. 

Sipas VDE seksioni i nulit duhet gjithmonë (pavarësisht nga seksioni i fazave) i njëllojte me atë 

të fazave.  

 
3. Sistemi i Rrjetit te Fuqisë 

 

Persa i perket sistemit te prizave te fuqise ato jane vendosur ne vizatime mbeshtetur ne 

planimetrite dhe arredimin e brendshem te ambienteve. Ato duhet te kene montim rafsh dhe 

duhet te kene nje ngjyre qe te shkoje me kapaket e çelesave te ndriçimit. Ky sistem është 

vendosur ne te gjitha ambientin e magazines. 

 

Te gjitha prizat jane 230V, 16A, me tokëzim, industriale, per montim jashte murit IP55. Instalimi 

nga kuadrot e shperndarjes deri tek kutia shperndarese te prizave do te behet me kabell FG7(O)R 

me S=3x2.5mm2 te futur ne tubo metalik d=20 mm. 

 

Instalimet elektrike te fuqise dhe sinjalizimit qe kalojne ne dysheme behen me tub te rende, kurse 

ato qe kalojne ne mure dhe tavane jane te serise se lehte. Tubat e dyshemese jane vendosur nen 

shtresat e dyshemese dhe ne mure brenda suvase dhe behen para se muret te suvatohen. Tubat 

duhet te jene te gjithe te pa djegeshme. Projekti parashikon mbrojtjen diferenciale me rele 

diferenciale 30mA. Rt<3Ω dhe mbrojtjen nga LSH me automat  termoelektromagnetik. 

Linjat e furnizimit jane me tre percjelles dhe karakteristikat e automateve duhet te zbatohen 

rigorozisht sipas klasit A. B. C. D. (karakteristika termike e momentit te inercise) per te 

garantuar selektivitet. Percjellesit qe do te perdoren do te jene fleksibel antifiam. 

Instalimi i elementeve do te behet si me poshte: 

 Lartesia e çelsave do te jete 110 cm nga dyshemeja. 

 Laresia e kutive shperndarese 20 cm nga dyshemeja. 

 Lartesite e prizave do te jete 30cm nga dyshemeja. 
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Persa i perket sistemit te prizave te fuqise ato jane vendosur ne vizatime mbeshtetur ne 

planimetrite dhe arredimin e brendshem te magazines. Te gjitha prizat jane te tipit shuko dhe  te 

pajisura me tokezim. 

 

 
4. Sistemi i Ndriçimit Normal 

 

Pavaresisht ambjentit i cili do te ndricohet llogaritja e ndricimit eshte bere sipas normes UNI EN 

12464 duke krijuar nje siperfaqje uniforme te ndricuar mire ne cdo pjese te saj dhe te qete per 

punen e personelit dhe te gjithe njerezve. Ndricimi eshte projektuar sipas tipologjisë së 

ambjenteve duke plotësuar kushtet dhe normat mbi llojin e ndricimit, niveleve të ndricimit dhe 

rezikshmërinë e instalimit të ndricimit.  

Sipas standartit europian te ndricimit EN 12464,  eshte respektuar me rigorozitet fuqia e ndricmit 

sipas ambjenteve si me poshte: 

 Dhome pacientesh               300lux 

 Dhome monitorimi   300lux 

 Garderobe     200lux 

 Dhome mjeku    500lux 

 Dhome kryeinfermieri   500lux 

 Dhome infermieri   500lux 

 Dhome medikamenti   200lux 

 Dhome mbledhje    300lux 

 Tualete                        200 lux 

 Korridor               200lux 

 

Për ndricimin e objektit eshte projektuar i gjithe rrjeti i ndricimit dhe sipas tipologjise se 

ambienteve jane vendosur keto tipe ndricuesisht : 

a. Tipi i ndricuesit te perdorur ne ambientet e dhome pacientesh, eshte tip panel LED, tip 

60x60cm, 40W, IP-40, 4000K : 

 

 
 

Figura 8 : Ndricues kator panel LED 39W, 60x60cm, IP54, me difuzor mikroprizmatik,  inkaso i perdorur 

ne ambientet dhomes te pacientit 3 te reaminacionit 
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Figura 9 : Kurba fotometrike e ndricuesit katror panel LED 39W, 60x60cm, IP54, me difuzor microprismatik 

Specifikimet teknike te ndricuesit katror panel Led 39W, 60x60cm, IP54: 

 Montimi:  Inkaso i instaluar ne tavan  

 Burimi i drites : LED; 

 Sistemi optik :  difuzor mikroprizmatik; 

 Sistemi i ndricimit: Direkt; 

 Instalimi :    me kitin e transformatorit AC/DC; 

 Ushqimi :  220-240 V, 50-60 Hz; 

 Fuqia Instaluar :  1x39W; 

 Fluksi i ndricimit  3350lm; 

 Shkalla e mbrojtjes : IP 54; 

 Klasa mbrojtjes mek: IK 07; 

 Pesha ndricuesit : 9.6kg; 

 Dim. (LxWxH) : (605x605x101)mm ; 

 Siperf.perfunduar :   White RAL 9003 (W03); 

 Sistemi Efikasitetit: 86lm/W 

 Indeksi I ngjyres : CRI(Ra) 80+ 

 Ngjyra e tempera:  4000K 

 Kendi i rrezes:  60° 
 Temp. Punes:  -20°C ne +35°C 

 Jetegjatesia:  50,000 ore pune, me eficence te larte. 

  

 

b. Tipi i ndricuesit te perdorur ne ambientet garderobe (1), dhome monitorimi (2), Dhome 

mbledhje (4), korridore (5),  dhome mjeku shefi (9), dhome personeli (10),  dhome krye-

infermieri (12), dhome mjeku (13), dhome medikamenti (14), dhome infermieri (15), holl 

pritje (16), eshte tip panel LED, tip 60x60cm, 40W, IP-40, 4000K : 



 
                          “6D-PLAN” sh.p.k. 
                            NIPT: L62717405H 
                            Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla 3, Kati i Parë, Njësia Nr.7, Tiranë 
                            E-mail: 6d.plan@gmail.com, Nr tel : + 355 456 29 711, Mob: +355 69 60 66 450 

 

 

 

F
aq

e 
2

2
 

 
 

Figura 10 : Ndricues LED 39W, 60x60cm, IP54 inkaso i perdorur ne ambientet e korridoreve 

 
Figura 11 : Kurba fotometrike e ndricuesit LED 33W, 60x60cm, IP54 

Specifikimet teknike te ndricuesit Panel Led 33W, 60x60cm, IP54: 

 Montimi:  Inkaso i instaluar ne tavan  

 Burimi i drites : LED; 

 Sistemi optik :  difuzor opal; 

 Sistemi i ndricimit: Direkt; 

 Instalimi :    me kitin e transformatorit AC/DC; 

 Ushqimi :  220-240 V, 50-60 Hz; 

 Fuqia Instaluar :  1x33W; 

 Fluksi i ndricimit  3850lm; 

 Shkalla e mbrojtjes : IP 54; 

 Klasa mbrojtjes mek: IK 07; 

 Pesha ndricuesit : 8.1kg; 

 Dim. (LxWxH) : (605x605x101)mm ; 

 Siperf.perfunduar :   White RAL 9003 (W03); 

 Sistemi Efikasitetit: 96lm/W 

 Indeksi I ngjyres : CRI(Ra) 80+ 

 Ngjyra e tempera:  4000K 

 Kendi i rrezes:  60° 
 Temp. Punes:  -20°C ne +35°C 

Jetegjatesia:  50,000 ore pune, me eficence te larte 
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c. Ndriçues per tualetet 1x20W, IP44 
 

 
Figura 29: Ndricues spot LED 1x20W, IP-44 

 

Specifikime teknike te ndricuesit: 

 Montimi:  I montuar ne tavan  

 Burimi i drites : LED; 

 Ushqimi :  220-240 V, 50-60 Hz; 

 Fuqia Instaluar :  1x20W; 

 Fluksi i ndricimit  2200lm; 

 Shkalla e mbrojtjes : IP 65; 

 Dim. (LxWxH) : Ø115mm 

 Siperf.perfunduar :   White RAL 9003 (W03); 

 Indeksi i ngjyres : 80 Ra 

 Ngjyra e tempera:  4000K 

 Jetegjatesia:  40,000 ore pune, me eficence te larte. 

 

I gjithe rrjeti i ndricmit do te behet me kabllo FG7(O)M1 me seksion S=3x1.5mm2. Te gjitha 

urat lidhese ndermjet ndricuesve do te realizohen me kabell FG7(O)M1 me seksion 

S=3x1.5mm2. Vendodhja e çelesave te ndriçimit tregohet sipas projektit elektrik projektues. Ne 

pergjithesi çelesat e ndriçimit gjate gjithe nderteses duhet te jene te pershtatshme per montim te 

rrafshet (nen suvatim). Te gjithe celesat duhet te kene nje shkalle minimale prej 10-16A.  

 
5. Sistemi i Ndriçimit te Emergjencës dhe Avarisë 

 

Rrjeti i ndricimit te emergjencave duhet te realizohet, sic jepet ne projekt, ku  ndricuesit e 

emergjences te daljeve EXIT ushqehen nga UPS , Ndricimi i emergjences eshte projektuar 

plotesisht ne perputhje me standardin europian EN 1838. Sistemi i emergjencës është realizuar 

duke vendosur ne te gjitha korridoret, daljet jashtë dhe ne rruge kalimet  ne rast evakuimi, te 

ndriçueseve te emergjencës për tregimin e drejtimit te daljes. Këto ndriçues janë me bateri, me 

autonomi 72ore.       

              
Figura 27 : Ndricues evakuimi EXIT emergjence dhe kiti i baterisë 
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Specifikimet teknike te ndricuesit te evakuimit 11W: 

 Montimi:   Instaluar ne tavan / instaluar ne mur;  

 Burimi i drites :  LED; 

 Sistemi optik :  Difuzor peciklas; 

 Sistemi i ndricimit: Direkt; 

 Instalimi :    Me kitin e baterise Ni-Cd (Mbrojtje e baterise nga mbingarkesa                                    

dhe  Shkarkimet, tregues karikimi LED); 

 Ushqimi :  220-240 V, 50-60 Hz; 

 Fuqia Instaluar :  1x11W; 

 Bateria Ni-Cd:  10.8V/3Ah   

 Fluksi i ndricimit  30lm/W; 

 Shkalla e mbrojtjes : IP 20; 

 Klasa mbrojtjes mek: IK 07; 

 Pesha ndricuesit : 1.2kg; 

 Dim.diameter:  352 60 x 228 mm ; 

 Autonomia:  3ore; 

 Jetegjatesia:  100,000 ore pune, me eficence te larte. 

 

Për ketë qellim, krahas ndricuesve te ndriçimit qe furnizohet nga rrjeti elektrik, eshte projektuar 

qe nje mase pre 10% e ndricuesve te ushqehen nga grupi i UPS, pe ketë mënyrë eliminohet 

rreziku i panikut dhe ngjarjeve te jashtëzakonshme, ne rastet e ndërprerjes se energjisë elektrike, 

duke siguar ndricimin ne kushte minimale per evakuimin e personave duke pasur parasysh 

kategorine e nderteses dhe rrezikshmerine ndaj jetes se njerezve. 

 

Ndricuesit e emergjences dhe avarise duhet të jene me bateri Ni – Cd dhe mini – invertitorin për 

tuba fluoreshente 1 x 11 W. Vendosja e tyre do të behet në mënyrë të tille që të sigurohet një 

shkalle ndriçimi prej 5lux, kurse pavarësia e funksionimit të tyre për ndërprerjen e rrjetit duhet të 

jete të paktën 1 ore. Ndriçimi i sigurisë (drejtimet e daljeve) do të jene me llamba LED 11 W dhe 

do të ushqehen nga UPS. 

 

 
6. Sistemi i Detektimit te Zjarrit  

 

Sistemi Fire alarm ose mbrojtjes kundër zjarrit është një  sistem që paralajmëron personelin për 

praninë e zjarrit ose të tymit në objekt. Me poshtë jepen referencat e standardeve që janë marrë 

në konsideratë gjatë hartimit të projektit të sistemit të detektimit të zjarrit. 

Këto i referohen: 

 Ligjet dhe normat e aplikuara ne Shqipëri  

 Normat evropiane 

 

EN 54  Sistemi i detektimit dhe alarmit të zjarrit 

ISO 7240 Sistemi i detektimit dhe alarmit të zjarrit, kërkesat e sigurisë 

ISO 8421-3 Mbrojtja ndaj zjarrit 
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BS 5839 Sistemi i detektimit dhe alarmit të zjarrit për ndërtesat 

 

Ky sistem perbehet nga: 

 Centrali i alarmit te zjarrit; 

 Dedektoret e tymit; 

 Pulsantet manual te thirjes se zjarrit; 

 Sirenat e brendeshme; 

 Kabllot e lidhes te loop-eve te detektoreve dhe sirenave; 

 

Pajisjet e kontrollit. Kontraktori duhet te mbuloje, instalimin, testin, lidhjen dhe garanton nje 

cilesi te larte te veprimit te pajisjes sinjalizuese te zjarrit dhe sistemit te alarmit duke perfshire 

dhe autoparlantet, ndriçuesit, pajisjet e alarmit, kontaktet e thyerjes se xhamit, panelet e alarmit 

te zjarrit, karikuesin e baterise, dhe releve te shoqeruar, do sigurohen dhe lidhen ne perputhje me 

specifikimet, sipas pozicioneve te treguara ne vizatime.  

Sistemi i sinjalizimit te zjarrit për te gjithë ambjentet e godines eshte projektuar ne perputhje te 

plote me kerkesat e standardit BS 5891-1, (British Standart-Standarti Britanik i projektimit te 

sistemeve te sinjalizimit te zjarrit) ku: 


 Centrali i alarmit te zjarrit (C.A.Z) eshte me 1 loop-e, i tipit inteligjent i adresueshem, 

kategoria Lz, me modul komunikimi RS-232, me porte interneti, karte konfigurimi, me 

regjistrim ngjarjesh, i programueshem dhe me bateri per 72 ore pavaresi dhe duhet te jete 

i pajisur me ekran LCD. 

 

Në figurën 34 tregohet një central anti-zjarr. 

            
Figura 12 : Central analog i adresuar alarmi zjarri 

 

 Detektoret e tymit do te instaloehn te tipit multi-sensitive inteligjente te adresueshem, me 

modul komunikimi. 

 

        
Figura 13 : Detektore tymi/ multisensitive te adresuar 
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 Pulsantet manual te alarmit te zjarrit jane tipit inteligjent te adresuseshem, te vendosur ne 

lartesine H=+1.4m nga dyshemeja. Pulsant per aktivizimin direkt te alarmit te cilat 

gjithashtu do te jene analog te adresueshme dhe te resetueshme ne raste alarmi. Pulsantet 

duhet te jene IP44 per ambjente te brendshme. 

                 
Figura 14 : Pulsant manual zharri dhe llambe sinjalizuese 

 

 Sirenat e alarmit te zjarrit, me ndricues me llambe vezulluese jane te tipit inteligjent te 

adresuesheme, me intesitet 120 dB. Sirenat e alarmit te zjarrit ne ambjentet e brendshme 

vendosen ne lartesine H=+2.1m nga dyshemeja. 

             

Figura 15 : Sirena alarmi zjarri 

Sirenat e brendshme do te jene analoge te adresueshme ndersa te jashtmet duhet te jene 

konvencional te cialt do te lidhen ne sistemin analog te Loop me nje modul qe konverton linjen 

analoge ne konvencionale. Ky sistem duhet te perdor kabell kundra zjarrit, i kuq me seksion 

2x1.5mm2 dhe duhet te perdoren tuba rigid ne raste instalimesh te jashtme ose tuba fleksibel te 

rende per ato instalime qe jane te brendshme ne mure. 

Sinjalizuesit e tymit. Keto do te veprojne ne menyre qe te mbajne ekulibrin ndermjet dhomes se 

hapur dhe te mbyllur, keshtu kur tymi deperton ne dhomen e hapur ai do te kete kontakt me 

qarkun dhe do te aktivizoje sinjalin. Çdo sinjalizues do te projektohet ne menyre qe te mbuloje 

nje zone prej 100 m2.Te gjithe sinjalizuesit e tymit, te jene instaluar te tilla qe te mund te 

nderrohen me zevendesues. 

Detektoret automatik.  Veprimi detektor ose i pikes se thirrjes, do te filloje si me poshte: 

 Koha e pajisjes se alarmit ose e pikes se thirrjes do te jete e ndriçuar; 

 Adresa e mjeteve, numrat e zones dhe pershkrimi i çdo vendi do te jepet ne njesine e 

kontrollit (  

  

Veprimi i detektrit ose pikes se thirrjes do te filloje si me poshte: 

 Koka e pajisjes se alarmit ose e pikes se thirrjes do te jete e ndriçuar; 

 Adresa e mjeteve, numrat e zones dhe pershkrimi I çdo vendi do te jepet ne njesine e 

kontrollit; 

 Alarmi do te transmetohet ne brigaden e zjarrit ; 

 Autoparlantet e tokes do te tingellojne ne vazhdimesi; 

 Autoparlantet ne te gjitha zonat e tjera do te pulsojne. 
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Zilet e alarmit. sirenate alarmit do te vendosen ne ambientet e korridorit. Vendndodhja do te 

caktohet per te siguruar: 

 Minimumin e nivelit te tingullit prej 120 dB (A) eshte I pranishem ne çdo klase; 

 Defekti i nje airene te mos ndikoje ne nivelin e pergjithshem te sinjalizimit; 

 Te pakten nje zile per çdo zone zjarri, te jete e aktivizuar; 

 Zilet e alarmit do te sinkronizohen nga nje motor;  

 Zilet e alarmit do te prodhojne nje nivel tingulli prej 120B dB (a); 

 Zilet e alarmit do te shkruhen me te kuq dhe do te shkruajne qarte “Zjarr”; 

 

 
7. Sistemi i Data dhe Telefonise 

 

Projekti parashikon montimin e sistemit telefonik dhe ate te IT ne perputhje te plote me detyren e 

projektimit. Mbeshtetur ne detyren e projektimit te gjithe ambientet do te pajisen te jene te 

pajisura me priza interneti RJ45 FTP Cat. 6, si dhe priza telefoni RJ45 UTP Cat.5e, me qellim 

realizimin e nje sistemi komunikimi dhe transmetimit te te dhenave sa me mire qe te jete e 

mundur. 

Te gjithe sinjalet nga prizat e internetit do te mblidhen ne RACK-et, te cilet vendosen ne 

ambientin e dhomes se serverave ne katin perdhe te nderteses, sic tregohet ne projekt. Ne RACK 

do te jete i montuar edhe centrali telefonik i cili do te beje te mundur marrjen e thirjeve 

telefonike, si dhe shperndarjen e tyre sipas nevojave. Te gjithe kompjuterat duhet te jene te 

pajisur me karta standarte rrjeti dhe kabllo me konektore RJ45. Kompjuterat jane me te drejta 

rrjeti te percaktuara nga kompjuteri qendror Serveri. 

 Per shkak te shtimit te posteve te punes, te kerkesave dhe nevojave,qe " KESH sh.a " ka, 

ne projekt eshte parashikuar instalimi i 2 RACK-ve te rinj 19” 42U te vendosur ne 

dhomen e serverave. 

 Cdo post pune do te kete nje dalje prize data RJ45 FTP Cat.6 dhe nje dalje prize telefonie 

rj45 UTP Cat 5.e. Instalimi i prizave te data dhe telefonise do te behet ne lartesine 

h=40cm nga plani i dyshemese. 

 Instalimi i linjave te prizave data do te behen me kabllo rrjeti, tip ftp cat.6, ku cdo dalje 

prize data rj45 do te kete nje linje te dedikuar te panderprere qe vjen nga switch i 

vendosur ne rack ne dhomen e serverave. 

 Instalimi i linjave te prizave te telefonise do behet me kabllo tip utp cat.5e, ku cdo dalje 

prize telefonie, do te kete nje linje te dedikuar te panderprere, qe vjen nga centrali i 

telefonise, i vendosur ne rack ne dhomen e serverave ne katin perdhe.  

 Shtrrija e kabllove te rrjetit data dhe telefonise do te behet duke filluar nga dhoma e 

serverave ne katin e pedhe, duke kaluar neper kanalinen metalike te kabllove te rrymave 

te dobeta e cila shtrihet   ne korridor, dhe degezimet sipas ambientit do te behen me tubo 

pvc fleksibel ø=20mm ne ambientet ku kalojne brenda murit. 

 

 

 

Modeli i RACK 19” 42U do te kete specifikimet e meposhtme: 

 

 Dimensionet (W-gjeresia, D-thellesia, H-lartesia) 600x800x2200mm; 
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 Tip metalik, me dere xhami te armuar dhe me celes; 

 I kompletuar  me te gjithe aksesoret ndihmes; 

 Me drejtues kabllosh, dhe menaxhimin e kabllove hyres dhe dales;  

 Me modulin e ushqimit dhe grupun  ventilimit te inkorporuar 

 2 grupe me 8 priza shuko 230V, 16A, 2P+T. 

 

Kontraktori duhet te instaloje një sistem rrjeti telefonik,  me kabllo dhe kuti shpërndarëse ne 

mënyre qe te krijoje një komunikim telefonik nëpërmjet kabllove nga burimi i linjës dhe dhoma 

e aparaturës ne te gjithë godinën dhe linja te veçanta do te përdoren për te mbajtur sistemin 

telefonik plotësisht te ndare nga shërbime te tjera. 

        
Figura 16 : Detaje te instalimit te posteve te punes per sistemin kompjuterik dhe ate telefonik 

Këto linja montohen se bashku ne kanaline metalike e varur ne koridor. Ne një tub Ø25mm te 

mos përdoren me shume se dy kabllo telefonie. Kur ne te gjitha degëzimet do te përdoren klema 

bakuese te izoluara ne mënyre te mos humbjes se sinjalit data. Si pjese e rrjetit te shperndarjes se 

LAN-se jane edhe prizat fundore, te cilat mund te jene teke ose dyshe. Prizat e rrjetit te LAN 

vendosen ne te njejten lartesi me prizat e tensionit dhe rekomandohen ne lartesi 0.4 m. Ato mund 

te jene te tipit nen suvatim ose te tipit mbi suvatim.  

      
Figura 17 : Kabllo FTP CAT.6 dhe modul prize kompjuterike dhe telefonie RJ-45 
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Figura 18 : Konfigurimi i rrjetet te Data dhe Telefonise 

 

 
8. Sistemi i Vezhgimit CCTV  

Sistemi i vëzhgimit me kamera si një element i rëndësishëm për sigurinë e objektit duhet të 

sigurojë jo vetëm cilësinë në shërbimin që ofron por edhe vazhdimësinë dhe sigurinë në punë. 

Kjo cilësi realizohet nëpërmjet “ Integrated Camera System ”. 

 

Ky sistem perbehet nga: 

1. N.V.R (Network Video Regjistratori )  24kanale :  

2. Monitori 32“ LED : 

3. Kamerat e brendshme  

4. Kamerat e jashtme 

5. HDD Hard Disku per ruajtjen e te dhenave 

6. Switch manaxhimi me 24porta 

7. Kabllimi. 

 

Sistemi i vezhgimit CCTV : 

 

1. NVR 16 kanale  200Mbps Bit Rate Input Max (up to 24-ch IP video), 4 SATA Interfaces, 

alarm I/O: 16/4, 1.5U case 

 

Figura 19. NVR 16kanale 
 

 Dimensione

t : 

(482Wx89Hx49

5Dmm) 2U-19"  

 per instalim ne rack 

 Pesha : 18 kg (48.2 lbs.) with 4 HDDs @ 1TB 

each 

 Burimi i ushqimit  : modul ushqimi  300 W 

 Konsumi i energjise : 135W 

 Paisja ftohese : 4ventilator  
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2. Switch i menaxhueshem me 16 Porta Gigabit Smart POE per asenblimin e te gjithe 

linjave te kamera IP, i pershtatshem per instalim ne RACK. 

3. Kamera te brendshme – 5mpx, 30 metra IR Exir Dome Outdoor IR30 metra, 

2048x1536: 12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4mm, 6mm optional) 

4. Kamera te jashtme 5-MPX resolution, Low illumination, lens: 4mm 3D DNR & 

DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, 

Image Sensor:1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m 

5. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenjuar vecanerisht 

per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se 

nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim) 

6. Monitor  32" LED, per monitorimin e kamerave 

7. Aksesore montimi per kamera te brendshme dhe te jashteme 

 

Kamerat per monitorimin e ambjenteve te brendshme jane vendosur ambientet e korridoreve 

te kateve, ne hyrjen krysore te hollit te nderteses dhe ne ambientet e arkives. 

   
Figura 20: Kamera Full HD me rezolucion te larte, Day/Night per vendosje ne ambient te brendshme 

 

 

Në këtë sistem modern të kontrollit dhe vëzhgimit, në pjesët përbërëse të cilët përfshihen 

kamerat High Resolution, Wide Dinamic Range dhe Day and Night realizohen pamje të qarta 

dhe të qëndrueshme për 24 orë me radhë shtatë ditë në javë. Nëpërmjet teknologjise CCTV, 

këto kamera arrijnë një shpejtësi fotografimi deri 30 imazhe për sekondë me një rezolucion 

deri 3 megapixel.  

 

Ne te gjithe ndertesen jane instaluar kamera me dalje IP kamerave të cilat nëpërmjet rrjetit 

LAN me kabllo FTP CAT.6 apo edhe nepermjet internetit arrijnë kontrollin dhe monitorimin 

e tyre online.  Kontrolli me kamera do të realizohet si kontroll në ambient të brendeshem dhe 

kontroll në ambient e jashtem. Është zgjedhur një vdieo regjistrator rrjeti NVR 24 kanaleshe. 

Furnizimi i kamerave është bere me Kabell FTP CAT.6 ( qe është dhe për sinjal dhe 

furnizim). I gjithë informacioni video dhe imazh nëpërmjet NVR digitale, mund të 

përpunohet nga personeli i specializuar sipas kohës së ruajtjes dhe parametrave të përcaktuar 

më parë. 

 
Figura 2122 : Serveri per ruajtjen dhe depozitimin e informacion dhe regjistrimeve 
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Network storage manager jep mundësinë e ruajtjes së informacionit për kohë të gjatë. I 

zgjerueshëm deri 24TB është praktikisht i pakufizuar në kohë dhe hapësirë. I gjithë 

informaioni i mbledhur për një kohë të caktuar grumbullohet dhe ruhet në storage duke 

siguruar përpunimin e tij dhe përmirësuar shërbimin  sigurisë. I gjithe sistemi do të jete i 

licensuar me normat e Komunitetit Europian 

Karakteristikat e Switch-it me 24 porta: 

Tipi:                                                                                                           Switch  i 

menaxhueshem 24 porta 

Porta PoE 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX) : >= 24 porta 

Porta uplink (bakër/fibër) 100/1000Mbps SFP Slots :                             min. 2 Combo 

Opsionale 
Porta Combo:                                                                                              Opsionale 

Porta Console:                                                                                             RJ-45/RS232 : 1 

Tensioni nominal:                                                                                       100~240 VAC 

Frekuenca:                                                                                                   50/60Hz 

Bandwidth/Backplan:                                                                                  >=48Gbps 

Tabele te Adresave MAC :                                                                         16k 

Fan:                                                                                                               Opsionale 

 

Mbeshtetur ne Standartet: IEE 802.3 10Base - T > | IEE 802.3u - 100 Base-T | IEE 802.3ab – 

1000Base-T | IEE 802.3z – 1000Base-X | IEE 802.3af- PoE, etj. 

 

 
9. Sistemi i Akses Kontrollit 

Sistemi i akses kontrollit të aksesit eshte projektuar qe te beje te mundur manaxhimin e 

hyrjeve dhe daljeve të personelit në ambjentet e hryjes te reaminacionit. I gjithe informacioni 

i sistemit te akses kontrollit, do te asenblohet nga Paneli Qendror i Akses Kontrollit, dhe me 

pas informacioni do te menazhohet nepermjet software-rit per menazhimin e akses kontrollit, 

ku cdo hyrje dhe dalje e stafit, vizitoreve dhe automjeteve do te kontrollohet, dhe do te ruhet 

ne server.  

Elementet krysore te sistemit te akses kontrollit do te jene : 

 Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar 

me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem 

 Porte per hyrjen/daljen me akses te kontrolluar te stafit dhe vizitoreve, me 2 lexues 

karte, instaluar tek hyrja kryesore e hollit, me te gjitha aksesoret e nevojshem te 

instalimit. 

 Lexues karte digital i kompletuar me te gjithe aksesoret 

 Software per menazhimin e sigurise se akses kontrollit 
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Hapja me forcë e dyerve do të sinjalizohet me alarm akustik. Dyert qe do te jene me akses 

kontroll, jane te treguar ne projekt (sistemi i akses kontrollit.dwg). Cdo paisje me akses 

kontrolli do te kete 2 linja te dedikuara, ku nje linje te dedikuar komunikimi me kabllo 

komadimi RS-485 dhe nje linje furnizimi fuqie FG7(O)M1, me seksion S=3x1.5mm2,  

10. Sistemi i Thirrjes se Infermierit 

 

Ky sistem sherben per te bere realizuar sinjalizimin e infermierit dhe mjekut, ne rat te 

komplikacioneve dhe problemeve te pacienteve 

Elementet krysore te sistemit te thirrjes se infermierit do te jene : 

 Panel Qendror i Sistemit te thirrjes se infermierit,  

 Panel lokal per thirrjen e infermierit i pajisur me:  

1.llambe sinjalizuese, 2.buton silencion 

3.thirrje infermieri, 4.alarm i shpejte  

 Ndricues i vendosur ne kuti plastike brenda murit, mbi dere ne korridor me 3 llamba 3 

W - 230V me opsionet: 

-1.Bardhe (gadishmeria e infermierit) 

-2.Jeshile (qetësi, normal) 

-3.Kuqe (thirrje infermieri)  

 Ore digitale me tregues ne te dy anet e instaluar ne korridor 

 Çeles emergjence me litar me terheqje, tek koka e krevatit per thirrjen e infermierit 

 Çeles emergjence me litar me terheqje, ne tualet per thirrjen e infermierit 
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D.Punimet Hidroteknike- Mbrojtia Ndaj Zjarrit-GAZIT MJEKSOR 
 

GJENDJA EKZISTUESE E IMPIANTEVE TE FURNIZIMIT ME 

UJE,IMPIANTEVE TE SHKARKIMEVE  ZEZA DHE IMPIANTI I MBROJTJES 

NDAJ ZJARRIT DHE SHPETIMIT , DHE SISTEMI I SHPERNDARJES SE GAZIT 

MJEKSOR 

 

Impianti i furnizimit me uje te ftohte, te ngrohte dhe impianti i shkarkimeve te ujerave te zeza 

jane ne gjendje shume te degraduar. Uje saniatar i ftohte dhe i  ngrohte nuk sigurohet ne te 

gjitha pajisjet qe ndodhen ne tualete, si pasoj e degradimit te rrjetit te furnizimit me uje .n 

Menyra e shperndarjes se linjave te furnizimit me uje sanitar i referohet metodave te klasike 

te cilat nuk jane aspak te pershtatshme per ambiente publike, pasi menyra e tyre e 

shperndarjes nuk siguron prurje konstante tek cdo konsumator te nyjeve. 
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1. SISTEMI I FURNIZIMIT TE UJIT SANITAR (I FTOHTE DHE I NGROHTE ) 

 

1.1 Furnizimi me uje 

 

Aparatet hidrosanitare per te gjitha Godinen furnizohen nga nje grup pompimi i cili 
garanton nje prurjen e duhur  

Humbjet e presionit ne rrjet jane llogaritur duke patur parasysh lartesite e godines, 
humbjet gjatesore si dhe humbjet lokale te presionit, si edhe garantimin e nje 
presioni perdorimi ne aparatet hidrosanitare prej 5m.c.a (0.5 bar). 

Magjistralet e ujit sanitar jane realizuar parashikuar ne projekt prej tubacionesh PE 
HD (norma UNI 7611) ose PP (norma UNI 8318) por mund te realizohen edhe prej 
tubacionesh me celiku te zinkuar te izoluara duke shmangur kondensimin ne 
siperfaqen e tyre. Tubacionet e perdorura ne kete rast duhet te jene ne perputhje me 
normen UNI 8863. Uji i ngrohte sanitar sigurohet nga 1 rezervuare uji me kapacitet 
total 80 litra te vendosur banjo , dhe frurnzizohen me ngrohje nga rezistencca 
elektrike.. Boiler i sherben banjove ne cdo ambjen nyje hidrosanitare. 

 

Shperndarja e ujit ambjentet banjo behet me nje sistem shperndarje me ne muret 
anesore 

 

 

 

 

APARATET UJI I FTOHTE [L/s] UJI I NGROHTE [L/s]

LAVAMAN 0.1 0.1

BIDE 0.1 0.11

GABINE DUSHI 0.15 0.15

VASKE 0.2 0.2

LAVAMAN KUZHINE 0.2 0.2

LAVATRICE 0.1

LAVASTOVILE 0.2

PRURJET NOMINALE PER PERDORIMET SANITARE
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Skema Funksionale e Sistemit te ujit te ngrohte Sanitar 
 

 

Rrjeti I brendshem per sistemine ujit te ngrohte dhe te ftohte sanitar 
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1.2 Uji i ngrohte sanitar  
 

Uji i ngrohte sanitar eshte i kompozuar te realizohet prej prodhuesit te energjise termike qe ne rastin 

tone do te jene boilera elektrike si dhe tubacioneve te tjera per furnizimin dhe rregullimin  tij. 

 

Boiler elektrik ( shkembyesi i nxehtesise )   

 

Prodhuesi i ujit te ngrohte sanitar eshte perzgjedhur per te siguruar furnizim gjate gjithe dites. 

Madhesia e tij eshte kalkuluar ne fuksion te nevojave per uje sanitar dhe karakteristikat e tij duhet te 

jene percaktuar qarte ne çertifikaten e kualitetit leshuar nga prodhuesi.  

Karakteristikat teknike kryesore jane  praqitur ketu me poshte:   

 

Tipi :                        Boiler horizontal  / vertikal i termoizoluar me shkembyes inoksi te zmontueshem;   

Izolimi :                     Shtrese fleksibile shkume polyuretan 50 mm trashesi;  

Veshja e jashtme :   Çeliku me karbon, i mbrojtur me nje shtrese epoxidi ne ngjyre te bardhe e  

                                 polimerizuar;  

Mbrojtja :                  Sistemi i mbrojtjes katodike, anode magneze e thjeshte;   

Kapaciteti :               80/15 lit; 

Fuqia e rezistences   2 /1 1/5 kW 

Kondita e punes :     Pmax 8 bar, Tmax 95 
0
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             “6D-PLAN” sh.p.k. 

                             NIPT: L62717405H 

                             Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla 3, Kati i Parë, Njësia Nr.7, Tiranë 

                             E-mail: 6d.plan@gmail.com, Nr tel : + 355 456 29 711, Mob +355 69 60 66 450 

 

  

 

2.0  IMPIANTI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT DHE SHPETIMIT 

 

 

Kjo projekt-ide përfshin ndërtimin sistemit  të mbrojtjes nga zjarri si dhe pajisjet që do të 

përdoren në të. Investitori duhet të sigurojë çertifikatën e sigurisë ndaj zjarrit nga Autoritetet 

lokale të Shërbimit të mbrojtjes ndaj Zjarrit PMNZSH-se . Të gjitha pajisjet e sistemit 

duhet të marrin miratimin e Autoriteteve. Projekti i sistemit të marrë miratimin e specialistëve 

përkatës të MNZSH. 

 

2.1 Të përgjithshme 

Për sistemin MNZSH të objektit, është parashikuar ndërtimi i një sistemi  për shuarjen e 

zjarrit dhe Shpetimit, per Ambientet e Reanimacionit ne Spitalin Vlore, nje ndertese 

Egzistuese 3 kateshe., i cili ka elementët e mëposhtëm përbërës: 

 

 Dikti i antizjarrit 

 Plani i evakuimit 

 Shuarset e zjarrit potabel ( dore) me Pluhur per elemtente sipas kategorive. 

 

Llogaritjet për sistemin e Mbrojtjes Ndaj Zjarrit me hidrante UNI 45 janë bërë duke marrë 

parasysh funksionimin në mënyrë të njëkohshëm të 3 (tre) hidranteve të zjarrit tip UNI 45. 

Duke qene se ndertesea eshte egzistuese dhe investitori , nuk mund te bej nderyhrje per nje 

rrjet hidrik me fikje me hidrante me zorre. 

Fikse zjarri Dore 9kg, 

Fikse zjarri 6 Kg 

 
Fikse Zjarri me pluhur sipas Standarteve europiane 
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Plani i evuakumit ne rast emergjence 
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Sistemi i shuarjes se zjarrit me fikse Dore, pozicionuar sipas standarteve dhe hapsirave te mbulimi 

 

 

 
2.2  Klasifikimi i zjarreve   

 

Per te perdorur agjente shuares te pershtatshem gjate procesit te mbrojtjes nga zjarri, ne funksion te 

materiave qe mund te marrin flake, duhet te merren patjeter ne konsiderate klasa e zjarrit.  

Ne baze te normave / standarteve bashkekohore, pajisjet shuarese te zjarrit jane klasifikuar ne pese 

klasa.  

Standarti europian DIN EN2 per keta shuarsa dallon klasat e meposhtme:  

Klasa  A   Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve te ngurte 

                            sikurse derrase, leter, plastik, tekstile,etj. 

Klasa B   Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve telengshem   
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                           sikurse benzene , benzole , nafte , alkol , vajra etj. 

Klasa C   Perdoret per pajisje elektrike qe jane nen tension.  

 

Klasa D  Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve metalike sikurse  

                          alumin,magnesium, sodium, etc. 

Klasa  K  Perdoret per zjarre qe e kane origjinen nga vajrat ne kuzhine. 
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3.0 SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZAs 

 

3.1 Dimensionimi i tubacioneve te shkarkimeve 

 

Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza behet me gravitet deri ne lidhjen me rrjetin 
punblik te shkakrimit te ujrave te zeza. Sistemi eshte dimensionuar ne menyre te tille 
qe ujrat e shkarkuara te mos okupojne te gjithe seksionin e tubacioneve te 
shkarkimit. Sasia e ujrave te shkarkuara (ne njesi shkarkimi US) eshte llogaritur duke 
konsideruar aparatet hidrosanitare te kategorise 3. Dimensionimi dhe projektimi i te 
gjithe komponenteve te sistemit te shkarkimit  te ujrave te zeza  eshte bere duke 
marre ne konsiderate: 

- skemen e shperndarjes dhe shkarkimet e brendeshme te pajisjeve H/S; 

- fluksin nominal te shkarkimeve per çdo pajisje H/S; 

- shpejtesise se qarkullimit dhe pjeresise se tyre etj.  

 

3.2  Tubacionet dhe rakorderite e shkarkimit te ujrave te zeza 

 

Per impjantin e shkarkimit te ujrave te zeza jane perdorur tuba prej polietileni te 
densitetit te larte HD-PE PE sipas karakteristikave te percaktura nga normatives UNI 
8452. 

Keto tuba duhet te sigurojne rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te 
lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te thjeshte dhe te shpejte si 
dhe jetegjatesi mbi 30 vjet.  

Lidhja e tubave te shkarkimit duhet te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 
45 ose 60 grade.  

Per lidhjen e tubave te shkarkimit me njeri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo 
grupet e tyre do te perdoren rakorderite perkatese me material plastik prej polietileni 
te densitetit te larte. Keto rakorderi (pjese bashkuese) duhet te sigurojne rezistence 
ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te 
thjeshta riparimi, transporti dhe instalim te thjeshte dhe te shpejte. 

Diametri i rakorderive duhet te jete i njejte me diametrin e tubit te shkarkimit ku do te 
lidhet dhe ne asnje menyre me i vogel se tubi me i madh i dergimit te ujrave te 
ndotura qe lidhet me te. Ne rastet e ndryshimit te diametrit te tubave te shkarkimit 
dhe te dergimit, rakorderite duhet t’i pershtaten secilit prej tyre.   

Provat e impjantit te shkarkimit do te realizohen ne perputhje me normen UNI 7615. 
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3.3 Shkarkimi i ujrave te bardha  

 

Impjanti i mbledhjes dhe largimit te ujrave te bardha do te parashikoje mbledhjen 
dhe largimin si te ujrave nga tarracat e objektit, ashtu edhe ato te sheshit te shkolles, 
trotuareve dhe rrugeve lidhese. Impjanti i grumbullimit dhe largimit te ujrave te 
bardha do te jete i vecante nga ai i ujrave te zeza deri ne kufijte e prones.  

Lidhja e lidhjes se rrjetit te jashtem me rrjetin publik do te saktesohet ne projektin e 
zbatimin, ne piken e percaktuar nga autoritetet lokale pergjegjese. 

Cdo ndyshim ne drejtimi i tubaciove do te realizohet me puseta inspektimi. 

 

3.3.1 Dimensionimi i tubacioneve te shkarkimit te ujrave te bardha  

 

Dimensionimi i impjantit te mbledhjes dhe largimit te ujrave te bardha eshte 
projektuar bazuar ne te dhenat e meposhtme: 

- te dhenat klimaterike ne lidhje me sasine maksimale te rreshjeve ne 10 vitet e 
fundit; 

- te dhena klimaterike ne lidhje me presionin e eres ne zonen e kompleksit; 

Sasia e rreshjeve ne njesine e kohes (mmH2O/h) ose intensiteti i rreshjeve 
(l/sec/m2) jane perdorur si e dhene baze ne permasimin e kolektoreve vertikale. 
Kolektoret vertikale do te jene prej materiali PVC-U SN 8 me permasa 11cm; ato do 
t’i sherbejne nje siperfaqe prej 90 deri ne 100m2.  

Impjanti i jashtem i largimit te ujrave te bardha eshte i perbere nga: 

- sistemi i pendencave; 

- sistemi i pusetave mbledhese; 

- sistemi i kolektoreve horizontale. 

Permasimi i kolektoreve te jashtem te mbledhjes dhe largimit te ujrave te shiut eshte 
bazuar ne te dhenat e meposhtme: 

 

3.3.2 Materiali i tubacioneve te mbledhjes dhe largimit te ujrave te bardha  

Per impjantin e shkarkimit te ujrave te bardha jane perdorur tuba prej poliklorur vinili 
PVC sipas karakteristikave te percaktura nga normativen UNI 7447 “Tubi di 
policlorure di vinile (PVC) rigido per condotte e scarico interrate” si dhe ne perputhje 
me Standartin ISO 9002 (UNI EN 29002).   

Karakteristikat kryesore qe duhet te plotesojne keto tubacione sipas UNI 7443 (ne 
 

- densiteti nga 1.37 deri 1.47 g/cm3; 

-  
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-  

- moduli i elasticitetit ≈3000 Mpa; 

- percjellshmeri termike ≈0.15 W/mK 

- koeficienti i zgjatimit termik linear nga 60 ne 80 MK –1 

Te njejtes norme do ti referohemi edhe per provat e ketyre tubacioneve. 
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4.0 Sistemi i gazit mjekësor 

4.1  Shërbimi i zonës - Njësia e valvolave të zonës për 3 gazra O2, Ac, VAC 

ASVU janë të pajisura me të gjitha shërbimet mjekësore dhe me vakum në një 
pozicion të shquar dhe të arritshëm në 

hyrja në reparte, kujdesi intensiv, dhomat e shërimit sipas ISO 7396-1: 2002. 

Njësitë e ASVU përbëhen nga: 

- Kuti gjysmë të ngulitur prej 1.5mm të pikturuar 

fletë galvanizuar. Dera e përfundimit me kornizë të pikturuar, 

me çelësin e kyçur të operuar dhe dritaren për presionin e leximit 

matës dhe matës vakum 

- Të gjitha llojet e valvulës së topit për presion 40 bar sipas kutisë 

pozitë 

- Sensorë 4-20mA 

4.2  BHU Njësia e kokës së krevatit për një shtrat duke përfshirë 3 dalje të gazit 
për krevat O2, Ac4, Vac, priza elektrike, 

Drita e përgjithshme, drita e emergjencës, foleja e telefonatës infermiere etj. 

Muri i montuar Kreu Kreu Kreu është instaluar jashtë në mur mbi shtratin e pacientit 
ose tavan 

pezulluar. Njësia kreu krevat është prodhuar nga një profil i veçantë prej alumini dhe 
i veshur me 

ngjyra boje elektrostatike RAL 9016 ose anodized gri. Kjo njësi duhet të jetë në 
përputhje me standardet EN ISO 

EN ISO 14971, EN ISO 11197, EN 793, EN 60101-1, EN 60598-1, EN 60598-2-25 
(ndriçimi) dhe 

EN 12464-1 

Ato përbëhen nga 

- Priza të gazit 

- bazat elektrike, të furnizuara nga 

gjenerator (ngjyrë jeshile) ose 

furnizuar nga UPS (ngjyra e kuqe) ose 

nga furnizimi normal (ngjyra e bardhë) 

- Bazat e ekuitetit EQ DIN 

- Telefoni celular i infermiereve 

- Lidhjet e terminalit për tension të lartë dhe të ulët 

- Ndriçimi i përgjithshëm, Ndriçimi i leximit, Ndriçimi i natës 
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4.3 Tubat e Bakrrit 

Tubi i Bakrrit për shpërndarjen e gazit mjekësor duhet të plotësojë kushtet atje: 

- bakri standard deoxidizuar i bërë nga bakri i pastër (Cu), dmth. Përmbajnë bakër 
99,99% që është 

hiqen si oksigjen dhe 0.04% fosfor maksimal (P) si një antioksidant. 

- arsenik falas, 

- pa naftë, 

- mbrohen në skajet e tyre, 

- karakterizohet sipas rregullave për përdorim në instalimet e gazrave mjekësore që 
përdorin argjend 

saldimi me përmbajtje 40% në argjend në mjedisin e gazit neutral (N 2) 
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Fig. skema e shperndarjes se tubacioneve 
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E.  SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR PER AMBIENTET E REANIMACIONIT 
 

Sistemi i ajrit te kondicionimit te Propozuar Mulizonal me VRF 

 
Zhvillimet e reja qe kane shoqeruar situaten e re teplanetit tone, Tokes, con 
vemendjen tone nekujdesinqeduhettetregojme ne kontributin e permiresimit te 
situates se planetitsidhe ne permiresimin e konditavetejetes tone.  
Ne menyre globale rritja e nivelit te dyoksidit te karbonit ka cuar ne rritjen e 
temperatures mesatare rajonele e cila ka impakte ne natyren dhe ne jeten civile. 
Ne kete kuptim sistemet VRF (sisteme me prurje variabel e gazit ftohes ne ciklin 
termodinaik) paraqisin teknologjite e ngrohje/ftohjes me konsumin te energjise 
minimale absolute dhe komfortin e balancuar ideal multifunksional. 
Këto sisteme janë të klasifikuara si “built-on-site systems” pra, sisteme ku paisjet e 
jashtëme dhe të brendëshme janë të kombinuara sipas prodhuesit të tyre si në 
numër, kapacitet, tuba ftohësish dhe distancash të lidhjes së tyre. 
 

 
Fig. 1 Sistem VRF tipologji 

 
Sistemet VRF si sisteme te klasifikuara multizonale paraqesin nje sistem qendror qe 
funksonon per disa zona te ndryshme komforti termik. Karateristike e ndertesave 
multifunksionale komforti dhe kohe funksionimite ndryshme eshte se, ato kerkojne 
sistememe panvaresi funksionimi komforti dhe kohe qe,ne kapacitet maksimal 
funksionojne jo me shume se 10% te kohes sezonale te funksionimit. Sistemet VRF  
jo vetem qe kane eficence te larte ne kapacitet maksimal (COP) nga 3.7 deri 
4.52por, ato kane eficence absolutisht te larte ne funksionimin e ngarkeses parciale 
qe, shkon nga 5.6 deri ne 6.4  e cila i ben keto sisteme absolutisht me kursimtaret ne 
energjine e konsumuar. 
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Fig.2 Performanca energjitike e sistemit VRF 

 
1.0  Pershkrimi i sistemit 
Sistemi i ngrohjes dhe i ftohjes se te pjeses se nderteses te rikonstruktuar 
ambienteve te Spitalit te \vlores , zona e Reanimacionit  , Bashkia Vlore,duke marre 
parasysh pozicionin e godines dhe strukturen e saj me pozicione ne fasaden e 
jashteme dhe ambinetet ne berthamen e nderteses qe imponojne ngarkesa termike 
te ndryshme vjetore dhe ditore imponon ndarjen e saj qe marin parsysh kete situate. 
Duke pasur parasysh keto dhe specifika te mjediseve te godines universitareeshte 
parashikuar teknologjia e ajrit te kondicionuar , VRF. Keshtu do te kemi1grup 
sistemesh VRF 2-tubesh me gaz ftohes R 410 A e kombinuar me ajer primar dhe 
ventilim, te vecanta per secilen zone. 

 
Fig. 3 Pozicioni i i pasijeve te jashteme ne tarace 
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Sistemi VRF 2- tubesh 
Sistemi perbehet nga paisja e jashteme, sistemi i tubacineve te ciklit ftohes, paisjet e 
brendeshme me valvolat dy kalimshe dhe sensoret e temperaturave (Fig.4).  

 
Fig.4Skema pricipiale e sitemit VRF 

Sistemi i tubacioneve (tubat e bakrit per ftohje, tubi i lengut dhe tubi gazit) nga paisja 
e jashteme ne tarace zbresin ne kanalet vertikale nepjesene brendeshme te 
nderteses dhe futen ne korridore prej nga futen ne cdo dhome per t’u lidhur me 
paisjen e brendeshme (tip kasete ne tavane.Fig. 5 
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Fig.5 Skema pricipiale e degezimit te tubave ne koridore e sitemit VRF 
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Fig.7 Skema principiale e shpendarjes se paisjeve te brendeshme e sitemit VRF 

Te gjitha paisjet kasete jene silencioze si dhe te gjithe paisjet e kanalizueshme 
realizohen ne instalim me nivel te ulet zhurme sipas destinacionit te parashikuar. 
Cdo Auole komandohet ne menyre te pavarur ne funksionin on/off, nivel temperature 
dhe shpejtesie ajri. 
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Tabela e te dhenave Termike per çmabient 

2.0 Perberja e sistemit  
Sistemi perbehet nga keto paisje te jashteme dhe te brendeshme: 
 
   Paisje te jashtme 

Paisje e jashtme VRF, Heat Pump, 33 kW Ftohje, 37 kW Ngrohje, e kompletuar me 
sistemin e mbeshtetjes, -  2 cope  

 
Paisje te brendshme 

Paisje e brendshme VRF bashke me komandenindividuale,  Kasete1.75 (kW) Ftohje, 2.0( 
kW) Ngrohje, Ajer max/min: 800/680 (m3/h).- cope 1 

Paisje e brendshme VRF bashke me komandenindividuale,  Kasete2.8 (kW) Ftohje, 3.2 ( 
kW) Ngrohje, Ajer max/min: 800/680 (m3/h).- cope 5 

Paisje e brendshme VRF bashke me komandenindividuale,  Kasete3.2  (kW) Ftohje, 4.0 ( 
kW) Ngrohje, Ajer max/min: 930/790 (m3/h).- cope 5 
 
Paisje e brendshme VRF bashke me komandenindividuale,  Kasete 4.5 (kW) Ftohje, 5.0 ( 
kW) Ngrohje, Ajer max/min: 930/790 (m3/h).- cope 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. KATI AMBIENI SIP [m2]

Kapaciteti termik 

Ftohje [W]

Kapaciteti termik 

Ngrohje[W]

Nr 

Paisje  

Kapacitet 

Paisje

1 Reanimacioni z. Personeli 16 2,400                         1,760                         1 2,880       

2 Reanimacioni Ish. Sterilizimi 20 3,000                         2,200                         1 3,600       

3 Reanimacioni dh. Mjeku Shefi 20 3,000                         2,200                         1 3,600       

4 Reanimacioni Dhome Paicientesh 167.5 26,800                       18,425                       6 5,360       

5 Reanimacioni Dhome Monitorim 11.6 1,392                         1,276                         1 1,670       

6 Reanimacioni Garderobe personeli 18.7 2,805                         2,057                         1 3,366       

7 Reanimacioni Dhome Mbledhje 9 1,350                         990                             1 1,620       

8 Reanimacioni korridore 64.1 7,051                         7,051                         3 2,820       

9 Reanimacioni Dhome Krye Infermieri 21.8 3,270                         2,398                         1 3,924       

10 Reanimacioni Dhome mjeku 18.7 2,805                         2,057                         1 3,366       

11 Reanimacioni Dhome Infermieri 9.5 1,425                         1,045                         1 1,710       

12 Reanimacioni Holl pritje 15 2,250                         1,650                         1 2,700       

57,548              43,109              19AMB. REANIMACIONI TOTAL

TABELA TERMIKE
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4.0 Kolaudimi dhe provat 

Kolaudimi do te perfshije tre grupe operacionesh: 

1. Verifikimin cilesor dhe sasior nepermjet se cilit qartesohen nese materialet e 

furnizuara i pergjigjen nga pikepamja sasiore dhe cilesore pershkrimeve te 

projektit dhe detyrimeve te kontrates. 

2. Provat paraprake te cilat perfshijne proven nen presion gazi per kotroll 

rrjedhjes. Mbajtja nen kete presion do te behet per te pakten 6 ore 

panderprerje. Vlera e presionit te proves duhet te mbetet e pandryshueshme 

per gjate gjithe periudhes se proves, pa nderhyrje. Rezultati do te 

konsiderohet pozitiv kur nuk verifikohen humbje apo variacione permanente te 

vleres se presionit. 

3. Kolaudimiperfundimtardheefikasiteti i funksionimit te impiantitdhe te 
pjeseveqe e perbejneduhetkryer pas mbarimit te punimeve. Ky koladudim do 
te perfshije: 
 

a) Verifikimin e performances se sistemit me qellim te kontrollit te parametrave 

te brendeshme te kerkuarangaprojekti ne cdomjedisnepermjetmatjes se 

temperatures, nivelit te zhurmesdhepamjesestetike te cilatduhet te jene te 

miratuarangesupervizori. 

b) Testimi duhet te realizohet per funksionimin ne te dy stinet e vitit. 
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