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 PUNIMET ELEKTRIKE 
 

 

 
 
      Specifikime elektrike të veçanta 

 
 

Aksesorët (të përgjithshme) 
 

Aksesorët  e  instalimeve  elektrike  do  të  specifikohen  në  mënyrë  të  detajuar  në  pikat  e 
mëposhtme të këtij seksioni. 
Këtu ne po japin kërkesat e përgjithshme dhe kushtet teknike të zbatimit që duhet të plotësojnë 
këta aksesorë dhe në përgjithësi instalimi elektrik. 
Instalimi elektrik  në përgjithësi  duhet  të jetë  i plotë  në të  gjitha  pikëpamjet  (montimi  dhe 
materiale)  siç është treguar në projekte dhe skica, përshkruar me specifikimet ose udhëzimet e 
projektuesit. 
Montimi duhet të përfshijë furnizimin me energji elektrike për të gjitha pajisjet elektrike të 
cilësuara dhe të ofruara, si edhe pajisjet e ofruara dhe të instaluara nga të tjerët. 
Pika e furnizimit të pajisjeve duhet të jetë kutia terminale furnizuese në pajim ose aparati i 
afërt mbyllës (izolues)/hapës. 
Pozicioni i gjithë pikave nëpër skica është i përafërt dhe duhet konfirmuar nga kontraktuesi 
duke iu referuar skicave të fundit të projektit, për gjithë rregullat e ambienteve të veçanta. 
Specifikimi përbën një plotësim të skicave të projektit.  

 
         Percjelles  dhe  kabllo 
 
 

Të gjitha percjellesit dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale 
përkatëse dhe çertifikatën e fabrikës. 
Percjellesit duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluara (veshura) me shtresë teke PVC 
për tu futur brenda tubave dhe linjave.Izolimi i percjellesve dhe këllëfi duhet të jenë me izolim të 
ngjyrosur për të identifikuar fazën dhe nulin. 
Të gjitha rastet kur kabllot PVC përfundojnë në një panel shpërndarës siguresash, pajisje 
elektrike etj, duhet lënë një sasi kablli të lirshëm për të lejuar në të ardhmen, zhveshjen 
e rilidhjes me terminalet pa shkaktuar tërheqje të tyre. 
Kabllot për çdo seksion të instalimit duhet të mbyllen nëpër tuba dhe në sistemin e kutive 
futëse përmbledhëse për atë ndarje të veçantë. Kabllot duhet të instalohen duke përdorur 
sistemin “lak” Zhveshja e izolimit në kabllot e izoluara me PVC duhet të kryhet duke 
përdorur një vegël të përshtatshme për zhveshjen, dhe jo një thikë. 
Telat duhet të jenë të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e 
neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e 
verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues 
fazë. Të njëjtat  ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë 
instalimet. 
Të gjitha kabllot tek duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të kenë në anë etiketën dhe 
vulën e prodhuesit ose prova të tjera të origjinës dhe kontraktuesi duhet të marrë çertifikatat 
e  testeve  të  përhershme  të  prodhuesit  kundrejt  një  urdhri  të  dhënë. 
Numri i kabllove që duhen instaluar në tuba duhet të jetë aq sa të lejojë futjen e lehtë pa 
dëme të kabllove dhe nuk duhet të zërë në asnjë rrethanë më shumë se 40% të hapësirës. 
Instalimi duhet të  përputhet me KTZ në Shqipëri.
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       Kabllo fleksibël (me disa tela shumëfijësh për çdo percjelles) 
 

Të gjitha kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe 
çertifikatën e fabrikës. 
Izolimi  PVC  i  kabllove  duhet  të  durojë  600/1000  V,  shumëtelësh  ose  me  tel  tek  me 
përçues të thjeshtë prej bakri të temperuar të izoluara me PVC dhe me një këllëf PVC je 
përfundimtar të sipërm. 
Të  gjithë kabllot  e futur  nëpër  tuba  duhet  të jenë  të  izoluara  me  polivinil  klorid  dhe  me 
përçueshmëri të lartë. 
Kabllot fleksibël janë të përbërë nga tela shumëfijësh dhe në varësi të tyre kemi: 

•    Kabllo me 3 percjelles, 1 fazë, 1 nul, 1 toka (për sistemin njëfazor) 
•    Kabllo me 4 percjelles, 3 Faza dhe 1 nul (për sistemin trefazor pa tokëzim) 
•    Kabllo me 5 percjelles, 3 faza, 1 nul dhe 1 toka (përsistemin trefazor me tokëzim) 

Kabllot fleksibël duhet ti kenë telat të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret 
për përçuesit e neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e 
kuqe/blu dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të 
njëjtët përçues fazë.  Të  njëjtat  ngjyra  duhet  të  përdoren  për  lidhjet  në  të  njëjtën  fazë 
furnizimi për të gjithë instalimet. 
Asnjë kabëll me seksion më të vogël se 1.5 mm² nuk duhet të përdoret me instalim 
vetëm nëse përmendet në veçanti. Përçuesit e tokës duhet të kenë një masë minimale të 
kërkuar nga rregullorja. 

 

Kanalet dhe aksesorët 
 

Instalime elektrike mund të bëhen në dy mënyra: 
•    Nën suva të futura në tuba PVC fleksibël 
•    Mbi suva në kanaleta PVC  
 Aksesorët e instalimeve nën suva janë: 
•    Tubat fleksibël PVC të dimensioneve të ndryshme në varësi të dimensionit dhe të 
numrit të telave që do të futen në të 
•    Kutitë shpërndarëse (trajtohen në pikën 8.1.5) 
•    Kutitë për fiksimin e prizave ose të çelësave  
Të gjitha këto vendosen para se të bëhet suvatimi. 

Për kryerjen e instalimeve elektrike të futura nën suva duhet të ndiqet rradha e punës si më 
poshtë: 

•  Hapja e kanaleve në mur më dimension të tillë që të vendoset lirshëm tubi fleksibël 
dhe me thellësi të tillë që të mos dalë mbi nivelin e suvasë përfundimtare. 

•    Vendosen tubat fleksibël dhe kutitë prej PVC të cilët provizorisht fiksohen me allçi 
(më vonë mbyllen kanalet me llaç suvatimi) 

•  Pasi është kryer suvatimi, futen telat ose kabllot, me anë të udhëzuesit të tyre, të 
cilat duhet të hyjnë lirshëm dhe të lihet në të dy krahët një sasi e mjaftueshme për 
kryerjen e lidhjeve dhe montimeve. 

Tubat fleksibël duhet të jenë të tipit DL 44 Range (NF Range) për korridoret dhe /ose i tipit 
DL 50 Range (BR PVC Range) për dhoma të prodhuara nga GEWISS ose pranohet një 
tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse të mëposhtme: 

 
•    Përputhja me standartet: CEI 23-32. 
•    Materiali PVC. 
•    (Rezistenca) Qëndrueshmëria e izolimit: 100 MΩ 
•    Shkalla IP:IP40 
•    Qëndrueshmëria ndaj goditjeve:IK08 
•    Temperatura e instaluar: -5/60 gradë celsius 

Kanalet dhe vendosja e tubave fleksibël PVC duhet të bëhet në distancë 0.4 m më poshtë 
nga niveli I tavanit në vijë të drejtë horizontale dhe zbritjet për çelësa ose prizat të bëhen 
vertikale të drejta dhe jo me kënd ose në formë harku.
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       Kutitë shpërndarëse 
 

Kutitë shpërndarëse në varësi të sistemit që do të përdoret janë për nën suvatim ose mbi 
suvatim kështu që mënyra e fiksimit të tyre është ose me allçi ose me anë të vidave me upa. 
Materiali dhe karakteristikat teknike të tyre janë njëlloj si për tubat fleksibël.  
Përmasat  e  kutive  shpërndarëse  variojnë  sipas  rastit  dhe  nevojës.  Ato  janë  në  formë 
rrëthore, katrore ose drejtkëndëshe dhe kapakët e tyre mbyllës janë me ngjyra të ndryshme. 
E rëndësishme është që lidhja e telave/kabllove brenda në kutitë shpërndarëse të realizohet 
me  anë të klemeve bashkuese ose fundore. 

 

 
      Lidhjet fleksible 

 
Lidhjet fleksible përdoren zakonisht në laboratorë dhe konsistojnë në atë që linja elektrike 
shkon deri në afërsi të pajisjes me fund kuti shpërndarëse dhe prej aty deri në pajisjen që 
do të lidhet përdoret një lidhje fleksible jashtë murit. Për këtë duhet që dalja e kabllit nga kutia 
shpërndarëse të jetë stabile, e izoluar dhe brenda kushteve teknike. Kablli vetë të jetë i izoluar 
me  dy shtresa izolimi  dhe të futet në tuba flëksibël. Lidhja e tij më pajisjen të bëhet në 
morseterinë e saj. 

      

      
      Llampat dhe ndriçuesit 

 
Pozicioni i ndriçuesve duhet të jetë si ai i treguar në projekt skicën e Inxhinierit Elektrik.Instalimi i 
ndriçimit do kryhet duke përdorur kabllot e izolimit PVC, tipi NYN, që kalojnë brenda tubit 
fleksibël PVC, në përgjithësi të fshehura brenda suvasë së ndërtesës .Kabllot  duhet  të  jenë  
në  seksion  minimal  1.5  mm²,  për  t’u  përshtatur  me  ngarkesën  e qarkut,  tolerancës  së  
duhur,  të  bërë  për  të  siguruar  limitin  e  rënies  se  voltazhit  për nënqarqet  
përfundimtare. Ne të gjitha rastët një percjelles tokëzues i ndarë duhet instaluar. Nuk 
vendosen më shumë se tre ndriçues në të njëjtin tub. Ndriçuesit duhen fiksuar me siguri në 
tavanin ambienteve, të varur  ose  direkt  në  sipërfaqen  e  tavanit  sipas  llojit  të  ndriçuesit 
dhe  të rekomandimit të dhëna nga prodhuesi. (Neonët bashkë me llampat do vendosen nga 
kontraktuesi). 
Gjatë gjithë pjesëve të tavaneve të varur, ku duhen instaluar neonët, lidhjet përfundimtare te 
çdo  neoni duhen bërë me anë të një kablli fleksibël tre fijësh, me cilësi të përshtatshme për 
të duruar nxehtësinë, nëpërmjet një rozete me fisha, lidhur  me  kutinë ose linjëzimin e 
kabllove.Karakteristikat e pamjes dhe shpërndarjes së dritës së gjithë neonëve duhen 
plotësuar në përputhje  me informacionin e detajuar dhënë në këtë specifikim. Projektimi dhe 
ndërtimi i neonëve duhet të jetë i tillë, që globat dhe mbajtësat nuk janë subjektet e 
temperaturës së tepërt, të rrjedhjes së vazhdueshme të temperaturës, për të cilën ato janë 
projektuar. 

 

   Llampat fluoreshente 
 
 
 
 

Ndriçuesit (plafonierë) drejtkëndore duhet të jenë sipas Direktivës Europiane 2006/95/EC në 
lidhje me voltazhin e ulët, si dhe të përmbushin normat europiane EN 55015:2013, EN 60598- 
1:2008+A11:2009 dhe EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009. 
Ndiçuesit duhet të kenë këto karakteristika: 
a)- Burimi i dritës, llampë fluoreshente lineare FD (T8) 
b)-Sistemi optik, alumin I pastër (LA) 
c)-Shpërndarësi i dritës, direkt 
d)-Voltazhi, 220-240V, 50-60Hz 
e)-Fuqia, 2x36W 
f)-Klasi i mbrojtjes, I 
g)-Dimensionet, (L x W x H) 615 x 290 x 67 mm 
h)-Pesha, 3.3 kg 
i)-Grada mbrojtëse, IP20 
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k)-Numri I llampave, 2 copë 
 
 
 
      Çelësat e ndriçimit 

 

 
Vendodhja e çelësave të ndriçimit tregohet sipas projektit dhe skicave të bëra nga inxinieri 
elektrik projektues. 
Në përgjithësi çelësat e ndriçimit gjatë gjithë ndërtesës duhet të jenë të përshtatshme për 
montim të  rrafshët  (nën  suvatim).  Për  njësitë  e  çelësave  të  rrafshët  brenda  ndërtesës 
ngjyra vendoset sipas arkitektit. Çelësat duhet të jenë të tipit të ndërprerjes së ndadaltë 
“quick  make slowbreak” të projektuara për kontrollin e rrjetit  AC. 
Duhet të kenë një shkallë minimale prej 10 amper. 
Çelsat mund të jenë të tipit “broad rocker”, për të dhënë njësi të fishuara çelësash që nevojitet 
deri sa të ndryshohet  specifikimi.  Çelësat  duhen të  montuara  në  një rrjet  elektrik  për  të 
siguruar, shtrirjen e duhur, kur kutitë e kabllove metalike të përputhen rrafsh me suvatimin e 
murit .Çelësat  mund  të  jenë  edhe  të  tillë  që  mund  të  montohen  mbi  sipërfaqen  e  
suvatuar. Këta  lloj  çelësash  janë  shumë  të  përdorshëm  në  ato  raste  kur  sistemi  i  
shpërndarjes elektrike është më  kanalina.  
Çelësat sipas vendit ku do të përdoren dhe mënyrës së takim-stakimit i ndajmë: Çelësa një 
polësh Çelësa dy polësh Çelësa deviat.Çelësa me llampë sinjalizimi me stakim kohor. 
Çelësat një polësh përdoren zakonisht në ambiente të vogla ku kemi një numër të vogël (1 
ose 2) ndriçuesish. 
Çelësat  dy  polësh  përdoren  zakonisht  në  ato  ambiente  ku  kemi  një  numër  të  madh 
ndriçuesish të cilët mund të takohen edhe në mënyrë të pjesshme psh. Nëpër klasa, ku 
janë  dy  rreshta  me  ndriçues, mund të ndizen të alternuar vetëm njëri rresht ose të dy 
njëkohësisht. 
Çelësat deviat janë të përdorshën në ato ambiente ku kemi dy hyrje/dalje, pasi ata  takojnë 
ndriçuesit në njërën hyrje/dalje dhe mund të stakojnë në hyrjen/daljen tjetër, ose mund të 
përdoren nëpër  korridore. 
Çelësat me llampë sinjalizimi me stakim kohor janë të përdorshëm nëpër shkallë,nëpër 
korridore. Në figurat e mëposhtme tregohen disa tipa të ndryshëm çelësash: 
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      Prizat 

 
Një sistem i kompletuar me njësi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave të bëra 
nga inxhinieri elektrik projektues. 
Të gjitha prizat që do të montohen duhet të jenë të tipit me tokëzim. 
Prizat ashtu si edhe çelësat mund të jenë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim. 
Prizat i ndajmë sipas detyrës që do të kryejnë në:  Priza tensioni njëfazore, dy fazore ose 
trefazore Priza telefoni dhe sistemi LAN,Priza TV. 
Prizat e tensionit njëfazore siç tregohen edhe në figurën e mëposhtme kanë 1 pin për Fazën, 
1 pin për nulin dhe një pin për tokën fig. 1 ose kontaktet e tokës fig.2. 

 
 

 
Fig. 1                                            Fig. 2 Kontaktet e tokës 

Gjithë prizat, derisa të bëhet një tjetër specifikim, duhet të jenë të tipit 16 amper , të dala në 
sipërfaqe dhe me kapak mbrojtes. Ato duhet të kenë montim rrafsh duhet të kenë një 
ngjyrë që të shkojë me paftat e çelësave të ndriçimit. 
Gjithë prizat duhet të jenë një tip i ngjashëm i specifikuar si më poshtë:  Playbus Range, me 
ndarës sigurie 250v, 2P-16A. 
Playbus Range, me ndarës sigurie 250v, 2P-16A.Priza trefazore e mësipërme është 16 A, 380 V 
me tokëzim pra kablli që furnizon atë është 5 dejesh 4 mm  ².  Në rast se parashikohet 
përdorimi I pajisjeve ose makinerive  trefazore më  të fuqishme   atëherë  në  bazë  të  
fuqisë  së  pajisjes   inxhinieri  elektrik   duhet  të  llogaritë dimensionin e kabllit të furnizimit 
dhe Amperaxhin e prizës. 

.                                                           
 
 
 

       Sistemi i tokëzimit 
 

Të gjitha aparatet ose pjesët e tyre të lidhura në mënyrë josolide me togëzimet,  
duhet të jenë të lidhur më një sistem të vetëm tokëzimi, sipas një mënyre të aprovuar nga  
përçues të fuqishëm të siguruar me anën e mengave. Aty ku çdo pjesë e pajisjes është e  
lidhur me një linjë uji, gazi ose lëndë djegëse aparati, duhet të jetë i lidhur me linjën  
duke përdorur shirit bakri  të  kallajisur  20  mm  x  1.5mm   ose   togëzim   me   izolator    
PVC.   Përgjatë   gjithë instalimeve të linjës edhe të gypave një përçues i ndarë  
mbrojtës duhet instaluar, lidhur me një linjë të fundme toke në çdo kuti aksesorësh  edhe  
gypash, dhe të instaluara brenda çdo gjatësie të gypit fleksibël .Megjithatë, pajisja e një  
përçuesi të ndarë mbrojtës, vazhdimësia e instalimit të tubave edhe linjës kryesore, duhet  
të jetë në të njëjtin standart, sikur ata ishin përçuesit e vetëm mbrojtës.Elektrodat  e  tokës   
do  jenë  me  një  profil  L,  të  galvanizuar  çeliku  50x50x5mm  (ose  me elektroda  
togëzimi të zinguara) të futura në një thellësi minimale prej 2 metrash. Numri i  
elektrodave  të togëzimit varet nga lloji I truallit dhe nga ajo qe Rt (rezistenca e  
tokëzimit), e cila duhet të jetë më e  vogel se 4 Ω. Për këtë pas përfundimit të  
vendosjes së elektrodave duhet bërë matje me aparat të Rt dhe të mbahet një proçes  
verbal, I cili duhet t’i paraqitet Supervizorit. Në rast se Rt është më e  madhe 
se 4Ω,atëherë duhet tështohet numriI eklektrodave deri sa të arrihet ajo e kërkuara. 
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Elektrodat vendosën në formë drejtkëndëshi, trekëndëshi apo katrore sipas numrit të tyre. 
Elektrodat lidhen me njëra tjetrën me anë të percjellesit  te tokezimit, me anë të saldimit ose 
me anë të vidave me dado shtrënguese. Pika e lidhjes së elektrodave duhet të jetë bërë me 
lidhje përfundimtare kundra ndryshkut.  

 
 
 Shpërndarja e tensionit të ulët 
 

Rrjeti  shpërndarës  i  tensionit  të  ulët  projektohet  nga  Inxhinieri  elektrik  dhe  duhet  të 
plotësojë të gjitha kushtet e KTZ në fuqi. 
  Shpërndarja  e  TU  bëhet  me  anë  të  percjellesve  ose  të  kabllove,  të  cilët  janë 
përshkruar me lart. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paneli kryesor i tensionit të ulët 

 
Paneli kryesor i TU mund të jetë i tipit mbi suvatim (montohet me vida dhe upa direkt mbi 
mur në lartësi 0.9 m nga dyshemeja) ose nën suvatim. Ai duhet të jetë metalik, i lyer me bojë, 
që I reziston korozionit, si dhe të jetë i mbyllshëm me çelës. 
Përmasat e tij janë në varësi të pajisjeve  elektrike që  do të  montohen,  të cilat  janë në 
varësi të ngarkesës së godinës. 
Paneli kryesor i TU duhet të përmbajë të paktën: 

•    Automatin kryesor trefazor 400 V, amperazhi varet nga ngarkesa 
•  Automatet  trefazor  për  çdo  kat  (sugjerohet  që  në  çdo  kat  të  shkohet  me  tre 

faza në mënyrë që të bëhet një shpërndarje sa më e mirë e ngarkesës dhe siguri 
më të madhe në furnizim) 

•    Sinjalizuesit e fazave me tregim në kapakun e tij 
•    Klemet e tokëzimit që lidhen me sistemin e tokëzimit 

Montimi i tij  dhe i përbërësve,  duhet të bëhet nga specialisti elektrik  .  Të gjitha lidhjet 
e kabllove / telave brenda panelit, duhet të bëhet me anë të klemave bashkuese dhe jo 
me nastroband. 
Në figurën e mëposhtme paraqiten disa tipe klemash të prodhimit GEWISS - Itali. 

 
 

Vetë paneli duke qenë metalik, duhet të lidhet me sistemin e tokëzimit.Në figurat e mëposhtme 
paraqiten disa tipe të ndryshme panelesh të TU. 
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Panelet e shpërndarjes në kate 
 

Panelet   e   shpërndarjes   në   kate   janë   pika   shpërndarje   të   TU,   të   cilat   përveç 
shpërndarjes së tensionit për katin, bëjnë të mundur edhe selektimin e mbrojtjes. 
Këto panele janë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim. 
Panelet  në varësi të  ngarkesës mund  të jenë deri  në  12  elementë për  një  kat dhe  më 
tepër elementë për 2 kate, e kështu me rradhë. 
Këto panele, meqënëse do të vendosen në ambiente publike, duhet të 
jenë të mbyllshëm me çelës për arsye sigurie. 
Elementët e domosdoshëm të këtyre paneleve janë: 

•  Automati kryesor 3 fazor manjetotermik dhe me mbrojtje diferenciale, amperazhi 
varet nga ngarkesa; 

•    Sinjalizuesit e fazave (3 copë); 
•  Automatët manjetotermik njëfazorë të fuqisë (prizave), të cilët në varësi të prizave 

që do të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre; 
•  Automatët  manjetotermik  të  ndriçimit,  të  cilët  në  varësi  të  ndriçuesave  që 

do  të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre; 
Rekomandohet që sistemi i ndriçimit të jetë i ndarë nga ai i fuqisë. 

 

 
Më poshtë paraqitet një panel për montime mbi suvatim me kapak të tejdukshëm. 

 
 
 
 
 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 
Min. temperaturës instalimit       -25 °C 
Max. temperaturës instalimit      60 °C 
IK Kod                                        07 
Testi I ngrohjes së telave          750 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutitë e çelësave automatë 
 

Kutitë  e  çelësave  automatë  janë  panele  elektrike  për  ambiente  të  veçanta,  njëlloj  
si panelet e kateve, me ndryshimin që numri i elementeve është i reduktuar. 
Këto kuti përdoren zakonisht në ambientet e banjo-dusheve, në laboratorët e ndryshëm 
të shkollës,  në sallat e koferencave etj. 
Në ambientet e banjo-dusheve në të cilat janë montuar edhe boilerë, duhet që patjetër 
të vendosen këto kuti dhe në përbërje të tyre të jetë një rele diferenciale, si dhe 
automatë të 
veçantë për çdo boiler dhe për ndriçimin. 
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Në figurat e mëposhtme paraqiten disa tipe të kutive të automateve 

 
Fig.1.                                      
Fig.2. 

 
 
Në figurën 1 paraqiten kutitë e automateve që vendosen nën suvatim dhe në figurën 2 ato 
që vendosen mbi suvatim. 
Montimi i kutive mbi suvatim bëhet me anë të vidave me upa, ndërsa ato nën suvatim fiksohen 
me 
allçi e suvatim dhe s’duhet të dalin mbi nivelin e suvatimit. 

 
      Siguresat (automatet) 

 
Siguresat (Automatet) jane ndarës qarku, të cilat veprojnë në mënyrë automatike në 
raste mbingarkesash  dhe  e  hapin  qarkun  duke  i  ndërprerë  tensionin  ngarkesës.  Për  
këtë  në përzgjedhjen e amperazhit të automatëve duhet të merret parasysh ngarkesa që ai 
mbron. Automatët që përdoren në ambientet publike janë manjetotermik dhe me mbrojtje 
diferenciale. Automatët  janë  njësi  mbrojtje  nga  mbingarkesat.  Ato  vendosen  në  
kutitë  e  çelësave automatë, në panelët e kateve dhe në panelin kryesor të TU. 
Automatët sipas numrit të fazave që ato mbrojnë i ndajmë në: një fazor dhe në trefazor. 
Sipas amperazhit I ndajmë: 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A 
Automatët i ndajmë sipas numrit të poleve: një polësh, dy polësh, tre polësh dhe katër polësh. 
Në figurën e mëposhtme paraqitet një grup automatësh. 

 
 

Tipi MTC 45 - 4500 - C 
Ndarës tensioni manjetotermik 
kompakt 1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P 
   

 • Kapaciteti i ndërprerjes:  4,5 kA 
 • Karakteristika e takim -  C 
 • Tensioni nominal:  230 - 400 V 
 • Frekuenca:  50 - 60 Hz 
 • Tensioni I izolimit:  500 V 

Ndarës qarku kompakt 1P+N C 6 4.5KA 1M  Ndarës qarku kompakt 3P C10 4.5KA 2M 
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Ndarës qarku diferencial një – copësh kompakt 4P C25 4.5KA AC/0.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipi SD - class AC 
Ndarës qarku diferencial 2P - 4P 
Specifikimet teknike 

 
 

 
 
 

  

 • Tensioni nominal:  230 - 400 V 

 • Frekuenca:  50 - 60 Hz 

  
• Tensioni i izolimit: 

  
500 V 

 
Tipi SD - class AS (selektive) 
Ndarës qarku diferencial 2P-4P 
Specifikimet teknike 

 

  

  • Tensioni nominal:  230 - 400 V 

  • Frekuenca:  50 - 60 Hz 

   
• Tensioni i izolimit:   

500 V 

       
 
 
 
 
 Ing.elektrik Raimonda XHAFA 
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