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1. HYRJE 
Roskoveci eshte nje qender e vjeter, e banuar, e njohur fillimisht per nje kohe te 
gjate si "pazar". Ditet e diela aty grumbulloheshin shites dhe bleres nga krahina 
te aferta dhe te largeta per te tregtuar mallra te ndryshem duke filluar nga gjeja 
e gjalle e deri tek produktet me te imeta bujqesore e artizanale. Per ti sherbyer 
ketij pazari dhe njerezve te fshatrave perreth ishin ngritur dhe shume dyqane 
zanatçinjsh, kryesisht ne rrugen qe te çon ne juglindje te qytetit (rruga per ne 
Kurjan). Pjesa derrmuese e zanatçinjve dhe tregtareve te vendosur ne qytet 
kishin ardhur nga Berati. Po ashtu qyteti kishte dhe nje hotel ku strehoheshin 
pazaraket nga vendet e largeta por dhe udhetare te rastesishem qe leviznin midis 
Fierit dhe Beratit. Roskoveci u titullua "qytet" ne vitin 1968, ne baze te kritereve 
te asaj kohe (Nese kalohej nje numer i caktuar qytetaresh qe punonin ne 
industri qendra e banuar behej "qytet"). 
 
1.1 ZONA E NDËRHYRJES 
 
Zona e nderhyrjes, ku do te ngrihet godina e re e Bashkisë ndodhet ne pjesen 
qendrore te qytetit, ne te cilen bashkia eshte duke punuar per te implementuar 
nje hapsirë urbane te munguar per qytetaret e saj.  

 

 
                                Figura 1Sheshi i ndertimit bashkia e re 
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Qyteti i Roskovecit aktualisht ka nje godine bashkie e cila  si pasoje e reformes 
territoriale nuk ka ambjente te mjaftueshme per te ushtruar aktivitetin e saj. 
Godina egzistuese e Bashkise do te kthehet ne muze dhe hapsira ekspozimi per 
qytetare.  
Permes këtij projeti synohet te perfitohen koncepte te reja dhe sa me origjinale 
per godinen e re dhe nje pamje tjeter e zyrave te administrates publike e cila do 
jet shtylla kryesore e rigjallerimit te qytetit. 
 
 

 
 
Pamjte te bashkisë Ekzistuese Roskovec 
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 Pamjte te vendodhjes ku do te ngrihet godina e re 
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Pamjte te vendodhjes ku do te ngrihet godina e re. 
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POZICIONIMI, PLANVENDOSJA 
 
Caktimi i pozicionimit te bashkise se re u propozua  nga vete Bashkia aktuale  
dhe konkretisht ne pjesën qendrore te qytetit ne të cilën bashkia eshte duke 
punuar per te implementuar nje hapësire urbane te munguar per qytetaret e saj.  
 
 

 
 
                                 Figura 1Planvendosja Bashkia e re 
 
Orientimi i godines se Bashkise 
Shfrytezimi i drites natyrore eshte shume e rendesishme per krijimin e nje 
hapsire te pershtatshme per kete godine. 
Objekti eshte orientuar ne menyre te tille qe zonat e hapsires se jashtme te 
marrin min 3ore diell ne diten e solcitetit te dimrit. 
Një nga strategjitë më të rëndësishme të pozicionimit dhe projektimit është për të 
mundesur lidhjet e objektit me hapsiren që e rrethon. Kjo u arrit me anë te 
formes dhe arkitektures se objektit. 
Fasadat jane dizenjuar të hapura dhe transparente përgjate rrugëve të 
kembesoreve, rrugës lidhese për komunitetin. 
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                                            Figura 2 
 
 
FORMA ARKITEKTURALE 
 
Dizajni i përgjithshëm, forma arkitekturale dhe zgjedhja e materiale do te  
respektojne të kaluarën njekohesisht dhe objektet qe i rrethon. U përdoren 
materiale si gure, tulla dekorative, travertine, materiale te eksportit vendas dhe 
te huaj duke u përfaqësuar si një qendër estetike qytetare. Qëndrueshmëria 
eshte një kriter i rëndësishëm për të përmirësuar ndërtimin e ciklit të jetës. 
Forma e dizenjimit e nje katrori te propozuar dhe pozicionimi te inkurajon 
lidhjen e komunitetit dhe shfrytëzimin e levizjes se këmbësorëve nga rrugët 
urbane duke i orientuar ne  një oborr qendror në zemrën e saj.  
Sheshi qe krijohet para godines se re te Bashkise i jep qytetarëve të Roskovecit  
një destinacion ku behet bëhet qendra e komunitetit. Kjo godine nuk është 
vetëm një reflektim i këtij komuniteti, por edhe i  shërben nevojave të saj. 
 
Me poshte jepet zgjidhja konceptuale mbi strukturen 
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Figura 3 Skema e levizjes 
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Figura 4 
 
Struktura ngrihet 3kate dhe një kat nëntoke për funksion parkimi dhe sherbimi. 
 
 
                                         

 
                                               

Figura 5 
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 PLANIMETRIA E KATIT NENTOKE KUOTA -2.80 
 
 

 
Figura 6 Planimetria e katit nentoke 

 
 
Kati nentoke ka nje siperfaqe prej 536m². 
Ketu jane parashikuar ambjente teknike elektrike, mekanike, depo, ambjent për 
Arshiven, parkim si dhe dhoma per mirembajtesit dhe pastrimin. 
 
Qendra e grumbullimit te materialeve ose arkiva: 
Kjo hapësirë eshte konceptuar per  ruajtjen dhe grumbullimin e  materialeve ne 
përdorim. Hapsirat e magazinimit nuk kerkojne pozicionim te nevojshem per 
shfrytezim te drites natyrale, per kete eshte vendosur ne katin nentoke. Ka 
ventilim, mobilim ne varesi te sip se llogaritur. 
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 PLANIMETRIA E KATIT PERDHE KUOTA -±0.00 
 

 
Figura 7 Planimetria e katit perdhe 

 
 
Kati perdhe ka nje siperfaqe prej 536m².  
 
ORGANIGRAMA E KATIT PERDHE 
 

• Salla e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë 
• Zyra e kryetarit te keshillit 
• Sekretari i kryetarit te keshillit 
• Salla e pritjes së qytetareve (holli qendror) 
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• Zyra e informacionit 
• One stop shop /mardhenia me publikun 
• Zyra e gjëndjes civile  
• Zyra e ndihmes ekonomike+arkiva 
• Portokolli/arkive 
• Specialist teknologjie dhe informacioni 
• Policia bashkiake 
• Pashaporta 
• Nyje sanitare 
• Shkalle sherbimi dhe emergjente 
• Hyrje dytesore 

 
Kati perdhe do te zhvillohet i ngritur ne kuote 1.54 m nga kuota e trotuarit te 
sistemuar. Ndarja funksionale e katit perdhe fokusohet ne ndarjen e sherbimeve 
qe iu ofrohet drejtperdrejte komunitetit (On Stop Shop), Salla e Keshillit me 
ambjent ndihmese te saj, si dhe korpusin qendror te shkalleve qe ben lidhjen 
fizike midis kateve. Hyrja kryesore eshte e pozicionur ne qender te volumit te 
godines, ku prezantimi i saj behet me hollin qendror te BASHKISE se bashku me 
korpusin qendror te shkalleve. Pozicionimi i shkalleve ne kete forme, dizenjimi 
dhe njekohesisht krijimi i atriumit i jep godines nje fryme te re konceptuale dhe 
moderne duke plotesuar te gjitha parametrat per objekte institucionale te ketij 
karakteri. 
 
Qarkullimi kryesor ku perfshihen holli kryesore do te shërbejne si një hapësirë 
orientuese dhe si nje hapsire lidhese me sherbimin e kerkuar. Dhe si e tille  ajo 
eshte konceptuar si një rrugë apo nje galeri. 
Keto hapsira jane dizenjuar qe të jene ekonomike ne konceptim dhe modelim, 
gjithashtu duke eliminuar qoshet në rrugët e qarkullimit në masën e 
mundshme.  
Disa nga elementet qe e pershkojne godinen jane: 
 
SALLA E KËSHILLIT  
 
Salla e keshillit ka nje sip prej 102m². Kjo salle do te sherbej jo vetem per 
mbledhjet e Këshillit Bashkiak por dhe per aktivitete te tjera ne sherbim te 
komunitetit, prandaj dhe dizenjimi eshte bazuar mbi kete teori. 
 
On Stop Shop ka nje sip prej 185m² dhe eshte e pozicionur ne pjesen verilindore 
te godines, me hyrje te vecanta, dhe konkretisht me hyrjen kryesore te nga pjesa 
veriperendimore, hyrje per gjendje civile, hyrje per polici bashkiake dhe aplikim 
per pashaporte.  
Në përputhje me kërkesën specifike të detyrës së projektimit si dhe në zbatim të 
përcaktimeve të VKM nr.1503 Nr.1503, datë 19.11.2008 Për miratimin e 
Rregullores "PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE NGA ANA E PERSONAVE ME 



 
 
 
HARTIMI I PROJEKTIT PER NDERTESEN E RE TE BASHKISE                                                RELACION TEKNIK 

12 
AGMA studio  

AFTËSI TË KUFIZUAR" në fazën e projektimit të objektit GODINA E RE BASHKIA 
ROSKOVEC, janë parashikuar të gjithë elementë për kapërcimin e pengesave 
arkitektonike nga personat me aftësi të kufizuar. Për këtë qëllim është 
parashikuar një rampe me pjerresi 12% që lidh kuotën ±0,00 të objektit me 
kuotën -1,54 të trotuarit, është vendosur një ambjent sanitar ne katin perdhe 
me përmasat dhe pajisjet e përshtatshme për përdorim nga këta persona si dhe 
ashensorin që lidh të gjitha nivelet, nga kati -1 deri në katin e dytë, duke 
plotësuar standardet për përdorim nga personat me aftësi lëvizëse të kufizuar. 

 
 
 
 

 PLANIMETRIA E KATIT TE PARE KUOTA +4.025 
 
 
Kati i pare ka nje siperfaqe prej 605m².  
 
ORGANIGRAMA E KATIT TE PARE 

 
Kabineti 

• Zyra e Kryetarit të Bashkisë 
• Paradhoma / sekretari 
• Zyra e Nënkryetarit 1 
• Zyra e Nënkryetarit 2 
• Zyra e Nënkryetarit 3 
• Administratori i pergjithshem 
• Drejoria ekonomike 
• Drejtoria juridike 
• Drejtoria e investimeve 
• Salle mbledhje 
• Dhoma server 
• Nyjet higjeno-sanitare 

 
Kati i pare eshte kati ku do te zhvillohet infrastruktura me e rendesishme e 
Bashkise. 
 
Zyrat 
Shperndarja funksionale qe eshte bere zyrave i jep prakticitet dhe produktivitet 
Bashkise. Zyrat jane mobilur ne baze te personelit dhe projektuar me 
fleksibilitet.  
Disa nga objektivat gjate projektimit ishin; 
• Te mundesojne rritjen e cilesise dhe performances se punes . 
• Fleksibel 
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• Arritja e konsistencën e cilësisë së punës 
• Mjedise të sigurta të punës 
 
 

 
 

Figura 8 Planimetria e katit te pare 
 
Sigurimi i dritës natyrale ne zyra  
 
Perdorimi i drites natyrale dhe minimizimi i drites artificiale ishte nje nga sfidat 
në krijimin e hapsirave gjate fazes se projektimit. Pozicionimi sa me efikas i 
zyrave kundrejt drites natyrale rrit eficencen. 
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Nyjet sanitare  
Ambjente sanitare jane  projektuar të përshtatshme dhe të mjaftueshme për çdo 
kat. Eshte siguruar ujë i vazhdueshëm dhe i ngrohtë në lavamanë, duke 
instaluar bolier. Banjot dhe parabanjo janë të ajrosura, të ndriçuara dhe të 
ventiluara. Ne nyjet sanitare pa dritare eshte vendosur impiant ajrimi dhe 
ventilimi. Kollonat e shkarkimit janë të shkëputura nga kanalet e ventilimit, dhe  
ajrimit në terrace, shkarkimet janë të kontrollueshme. 
 
Rifiniturat e mureve 
Jane rekomanduar bojra jo-toksike dhe në përputhje me standardet për "Bojra", 
e cila përfshin përmbajtjen VOC në kufijtë e 50 gram për litër (të sheshtë) dhe 
150 gram për litër (jo të sheshtë), si dhe kufizime në përbërësit e dëmshëm. Këto 
përcaktime behen dhe ne baze te ligji i banesave të Zhvillimit Urban. 

 
Shtresat 
Ne te gjitha ambjentet e zyrave holli, koridoret lidhese do te shtrohen me pllaka 
gres porcelan importi se bashku me shtresat perkatese si ne vizatim. Ngjyrat e 
pllakave te jene te hapuar.(per paqartesi te pyetet arkitekti). Ne ambiente te 
vecanta eshte projektuar parket laminat (Zyra e kryetarit). 
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Tavanet 
Perdorimi i tavaneve eshte bere ne katin perdhe dhe ne koridoret lidhese ne 
katet e mesiperme nje konbimim midis pllakave te gipsit 60x60me vete gips 
kartonxhes. Projektimi eshte bere i thjeshte ne menyre qe reflektimi i drites te 
jete 80% min dhe me nje kombinim te mire të ndricuesve. 
 
 

 
 
 
 

 PLANIMETRIA E KATIT TE DYTE KUOTA +7.175 
 
 
Organigrama e katit te dyte 
 
Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit te territorit 

• Drejtor drejtori 
• Pergjegjes sektori 
• Zyra e ubanistikes 
• Arkiva e ubanistikes 
• Regjistrimi i pronave 
• Specialist burime njerezore 
• Drejtoria e Bujqesise dhe Zhvillit Rural 
• Sektori i pyjeve 
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• Drejtoria e pastrim gjelberimit 
• IMT 
• Veranda 
• Nyje sanitare 
• Dhome teknike 
• Dalje emergjente 
• Ambjent clodhje 

 

 
 

Figura 9 Planimetria e katit te dyte 
 
Korimanot 
Ne kafazin e shkalleve te brendshme, parapetet jane metalike me korimano druri 
3cm, ndersa ne shkallet e sherbimit dhe emergjences konfigurimi eshte i njejte 
por pa korimano druri. 



 
 
 
HARTIMI I PROJEKTIT PER NDERTESEN E RE TE BASHKISE                                                RELACION TEKNIK 

17 
AGMA studio  

Konfigurimi i parapetit eshte strukture metalike me Lama me dimensione 
50x10mm (konfigurimi i te cilave jepet ne projekt) fiksohen ne dysheme dhe ne 
mure me ane te vida me upa metalike. Ngjyra e struktures metalike 
rekomandohet ngjyre gri e erret. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kalimet e emergjencës. 
 
Projektuesit tanë kane parashikuar kalimet e emergjencës (shkallët dhe 
koridoret), me dyert zjarr duruese. Numri dhe gjerësia e kalimeve të emergjencës 
eshte projektuar per  largimin sa më të shpejtë vend të sigurt jashtë ndërtesës 
me rrugën më të shkurtër të mundëshme. Kjo eshte bere nga projetuesit 
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(specialistet e mbrojtes nga zjarri) vendosjen e sinjalizuesve, tabelave, te dhena 
dhe detaje qe jepen ne projekt. 
 
Siguria 
Sistemi i sigurisë elektronike, përfshin alarmet, kamera dhe pajisje, montuar në 
dhomen teknike. Hyrja rekomandohet e kontrolluar dhe në mënyrë elektronike 
përmes kartave hyrese ose me dore, dhe pikerisht tek dera e hyrjes se personelit. 
 
Dritaret 
 
Drita natyrale e brendshme, dhe qasja vizuale nga brenda jashte ndërtesës, janë 
të gjithë të rëndësishme per hapsirat e kesaj godine. Lartesia, shkalla e 
vendosjes se dritareve, llojii i xhamit, pamja e qarte, kontrolli i drites ndikimi i 
Vlerësimit të Rrezikut dhe faktorët e sigurisë të gjithë u peshuan duke i ardhur 
gjithmone ne ndihme dhe formes arkitekturale. Per kete jemi munduar për të 
siguruar një pamje te jashtme me dritare për çdo zyre. Dhe kjo do te shihet dhe 
ne sasine e diellezimit qe futet ne zyre. Ngjyra e duralumit tek Dritaret do te jetë 
RAL gri e erret dhe gjithashtu me xham me ngyre gri me kanata te hapshme dhe 
supraluce per ajrim.(detaje te dhena ne vizatimet arkitektonike) 
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MBULESA E OBJEKTIT  
 
Tarracat e objekteve ne kuoten +10.325 jane te pashrytezueshme, ndersa ne 
kuoten +7.125 ato jane te shfrytezueshme. Parapetet mbi soleten b/a jane b/a 
15cm me lartesi 90cm. Pjerrsia per shkarkimin e ujrave te shiut realizohet me te 
anë të shtresesh b/a C7/10. Hidroizolimi duhet shtruar në një sipërfaqe të 
thatë, të niveluar më parë duke përfshirë dhe parapetet vertikale. Mbi këtë 
vendosen dy fletë katramaje, secila me trashësi min 4 mm, e ngjitur me flakë, 
me membrana të vendosura në këndet e duhura mbi njëra - tjetrën, në sipërfaqe 
të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar se mbulesa e elementeve të bashkuara 
të jetë 12 cm. Parapeti  b/a me kanale kulluese  te vishet me kornize llamarine 
xingat. Mbi shtresen e hidroizolimit te vendoset nje shtrese prej 5cm rere-
cimento. Shtresa e llaçit do të realizohet në formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 
2 cm. Ulluqet vertikale për shkarkimin e ujrave të tarraces  përgatiten  me PVC 
HDPE PE80. Ullukët jane vendosur në pjesën e brendshme dhe te jashtme të 
ndërtesës me anë të qaforeve përkatëse prej çeliku të xinguar, të fiksuar çdo 2 
m. Ujrat e taracës që do të kalojnë në tubat vertikale duhet të mblidhen 
nëpërmjet varangave. Pjesa fundore e ulluqeve duhet të mbërthehet fort me 
ganxha hekuri si dhe poshtë duhet të kthehet me bërryl 45 gradë. 
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FASADAT 
 
Duke qene se godina Bashia Roskovec ne rendesine qe mbart si nje pike kyqe 
per qytetin, ben qe arktektura qe e perfaqeson, forma dhe materialet duhet te 
jete moderne dhe te qendrueshme, ne harmoni me te gjitha objektet qe e 
rrethon. Kjo shihet tek propozimi i materialeve veshese te fasades me terracote, 
travertine dhe suvatim dekorativ grafiato. Kombinimi i ketyre veshjeve me 
vetratat ngjyre gri te erret e bejne godinen unike ne llojin e saj. Ne te gjithe 
perimetrin e godines ne te gjitha katet eshte bere e mundur veshja e saj me 
material termoizolues kapot termike, duke sjelle eficence ne perdorimin e 
energjise elektrike. Pas veshjes me kapot termike behet veshja me terracote, 
veshja me travertine dhe suvatim grafiato, (detaje dhe hollesi te dhena ne 
projekt). 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10 Pamje nga Veri-Perendimi 
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Figura 11 Pamje nga Veri-Lindja 
 

 

Figura 12 Pamje nga Jug-Lindja 
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Figura 13 Pamje nga Jug-Perendimi 
 

Pllakat e travertines jane me permasa 40 x 80 cm spesor 3cm te stukuara. 
Nepermjet ketyre veshjeve behet e mundur evidentimi i qarte i volumeve te 
pastra te struktures. Gjithashtu perdorimi i elementeve arkitektonike te 
dritareve te gjata bejne te mundur qe fasada te kete nje gjuhe arkitektonike mjaft 
ritmike, te rregullt te paster e racionale. Keto dritare nga ana tjeter mundesojne 
ndricimin dhe ajrimin e ambjenteve te ndryshem duke plotesuar te gjitha 
parametrat. 

 

 

Figura 14 Pamje Panoramike 
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Figura 15 Pamje Panoramike 
 

 

 

 

Figura 16 Pamje Panoramike 
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1.	HYRJE	
 
Kjo godinë  do të  ndërtohet në  qytetin e Roskovecit. Destinacioni i saj është Bashkia 
Roskovec. Godina do të  vendoset në  një  terren me pjerrësi të  lehtë . Ajo ka 1 kat nëntokë  
dhe 3 kate mbi tokë . Kati i nëntokës do të  shërbej për parkim dhe ambiente teknike. Katet e 
tjera janë  zyra.Themeli i godinës është  pllakë  beton arme. Elementët vertikalë  të  skeletit 
janë  kollona dhe mure beton arme. Soletat dhe shkallët janë  monolitë  beton arme.Të dhë- 
nat e raportit gjeologjigj dhe mikrozonimit sizmik nuk kanë  qenë  të  disponueshme në  
hartimin e këtij projekti. Toka është  marrë  kategoria II. 
Intensiteti sizmik 8.5 ballë  sipas KTP NR 2-89 
 
 
 
 
 
 
 

2.	KODET	DHE	REFERENCAT	PËR	STRUKTURËN	E	RE	
 
Në  hartimin e projektit konstruktiv grupi i projektimit është  bazuar në kushtet teknike 
ekzistuese shqiptare (KTP N2-89), në  EUROCODE 2 (pr.EN 1992-1-1 Dec.2003), në  
EUROCODE 8 (pr.EN 1998-1 Dec.2003). 
  
 
 

3.MATERIALET	
	 3.1.	BETONI	

 
 Themelet klasi     C25/30. 
 Kollona klasi     C25/30 
 Trarët klasi     C20/25. 
 Soleta klasi     C20/25 

 
	 3.2	ARMATURA	E	HEKURIT	

 
      Çelik me duktilitet të  lartë  

 Rrjethshmeria   400N/mm² ≤ fyk ≤ 600N/mm². 
 Zgjatimi relative   єuk > 7.5%. 
 Raporti këputje/rrjethshmëri 1.15 ≤ ft/fy ≤ 1.35 
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4.ANALIZA	DHE	LLOGARITJA	KOMPJUTERIKE	
 
Modelimi  hapësinor i strukturës është  kryer bazuar në  Metodën e  Elementëve të  Fundme. 
Në  formulimin e ngurtësisë  së  strukturës janë  marrë  në  konsideratë :   

 Ngurtësia e elementëve të  skeletit hapësinor (kollona, trare) modeluar nëpërmjet 
elementit të  ramës hapësinore. 

 Ngurtësia e elementëve solete modeluar nëpërmjet elementit të  përgjithshëm “Shell”. 
 Ngurtësia e disa prej rampave të  shkallës, që  janë  gjykuar të  nevojshme për një  

formulim më  të  drejtë  të  deformimit të  strukturës në  zona lokale të  saj. 
Në  formulimin e masës së  strukturës janë  marrë  në  konsideratë : 

 Pesha vetiake e strukturës. 
 Ngarkesat e përherëshme që  veprojnë  në  strukturë . 
 Ngarkesat e përkohshme. 

Llogaritja e strukturës është  kryer nëpërmjet programeve   ETABS dhe SAFE. 
 
 

5.	NGARKESAT	LLOGARITËSE	NË	PROJEKT	
 

	 5.1.	Ngarkesat	e	përherëshme	(DL)	
 Soleta  (shtresa dhe mure tulle të lehtësuar)    4.0 KN/m². 

(uniformisht e shpërndarë ) 
 Soteta e terracës           3.0 KN/m². 

 
 

	 5.2.	Ngarkesat	e	përkohëshme	(LL)	

 Soleta e ndërkatit          3.0 KN/m². 
 Soleta e terracës         2.0 KN/m². 

 
	 5.3.	Ngarkesat	sizmike.	(EL)	

Duke iu referuar makrozonimit të  zonës ku do të  ndërtohet objekti,janë  marrë  në  
konsideratë  këta parametra sizmikë (Sipas KTP.N2.1989) 

 Kategoria e truallit        e dytë. 
 Koefiçenti i sjelljes së  strukturës      q=3.3 
 (Sistemi i strukturor i godinës është  konsideruar “Frame system”) 
 Objekti është  projektuar sipas kërkesave të  duktilitetit mesatar. 
 Sizmiciteti i zonës        8.5 balle MSK-64 
 Koefificienti i sizmicitetit        KE =0.29 
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6.	KRITERET	E	PROJEKTIMIT	
 

	 6.1.	Kombinimi	i	ngarkesave	
 Përcaktimi I aftesisë  mbajtëse të  strukturës (SLU) është  kryer duke kombinuar 
ngarkesat vepruese në  strukturë  sipas kombinimit të  ngarkesave që  përcaktohen në  
EUROCODE (*) 

 1.35 DL 
 1.35 DL + 1.5 LL 
 DL  ± 1.00 EL 
 DL + 1.5x0.3 LL ± 1.00 EL  
 
 1.35 DL±1.5Ë L 
 1.00 DL±1.5Ë L 
 DL  ± 1.00 EL 
 1.35DL + 1.35 LL ± 1.35 Ë L  
 

Elementët e strukturës janë  kontrolluar edhe në përputhje me deformimet e lejueshme që  
shkaktohen në  ta nga veprimi i ngarkesave normative . Në  këto llogaritje koeficentet e 
kombinimit të ngarkesave janë pranuar njësi. 
 
 

	 6.2.	Efekti	i	përdredhjes	aksidentale	
 Ky efekt është përfshirë  në  llogaritjen e godinës duke u inkorporuar automatikisht 
nga programi llogaritës në  nivelin e forcave sizmike. Jashtë qëndërsia e veprimit të  forcave 
sizmike për çdo kat është  pranuar  5% e dimensionit të  godinës përpendikular me drejtimin 
sizmik në  studim. 
 

	 6.3.	Faktori	i	rëndësisë		sipas	kategorizimit		
 Në  përputhje me kategorizimin e bërë  në  EUROCODE 8 godina në  studim është e klasit 
III per te cilën faktori i rëndësisë është  γI=1.0 
 

	 6.4.	Spostimi	I	ndërkatit	(drifti)	sipas	të	dy	drejtimeve	
 Spostimet e ndërkateve të  godinës sipas të dy drejtimeve të eksitimit të  strukturës kanë  
rezultuar brenda kufijve që  përcaktohen në  EUROCODE 8 për stukturat elementët 
jostrukturorë të  të  cilave nuk do të  jenë  duktile. Për këto struktura kufiri i lejuar për 
zhvendosjet e ndërkatit rezulton në  rendin 0.0030. Nga llogaritjet  zhvendosjet maksimale të 
ndërkateve sipas të  dy drejtimeve të  eksitimit kanë  rezultuar : 

 Per drejtimin sipas aksit “1” 0.00241 
 Per drejtimin sipas aksit “A” 0.00187 

 
	 6.5.	Spektri	I	sjelljes	elastike	

Per lekundjen horizontale te truallit eshte percaktuar sipas KTP N2-89 per troje te kategorise 
se II-te , ku koeficenti dinamik β eshte marre: 
                                     0.65≤ β=0.8/T ≤2 
Per lekundjet vertikale ne perputhje me rekomandimet e KTP N2-89 eshte pranuar βv=2/3β. 
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	 6.6.	Spektri	llogaritës		

Spektri llogarites eshte perftuar nga faktorizimi i spektrit te sjelljes elastike me faktoret qe 
konsiderojne reagimin dinamik te struktures. Keta faktore te shkallezimit te spektrit nga 
llogaritjet kane rezultuar: 

 0.90 per lekundjet horizontale. 
 0.60 per lekundjet vertikale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.	ANALIZA	STATIKE	DHE	DINAMIKE	
 

	 7.1.	Përshkrimi	I	strukturës	
Themeli i struktures eshte realizuar i tipit pllakë betonarme. Kollonat, trarët janë prej betoni 
të armuar. Soletat janë monolite prej betoni të armuar të mbështetura në të dy drejtimet. 
Shkallët janë realizuar prej betoni të armuar monolite. 
 
  
 

	 7.2.	Analiza	sizmike	e	godinës		
Në  përputhje me rekomandimet e EUROCODE 8 shtangësia e elementeve strukurorë   
është  modeluar duke marrë  për bazë  shkallën e plasaritjes së  elementëve. Bazuar në  kë 
rkesat e EUROCODE 8 karakteristikat e ngurtësisë  që  pasqyrojnë  deformacionet nga 
forcat prerëse dhe ato te momentit përkulës janë  marrë  të  modifikuara . Po kështu në  
formulimin e ngurtësisë  së  strukturës është  marrë  në  konsideratë  efekti i pjesëve 
plotesisht të  ngurta në nyjet trare kollonë . Soleta është  konsideruar e padeformueshme në  
planin e saj. 
Perioda e tonit të  parë  të  lëkundjeve ka rezultuar T=0.7017sek. 
 

	 	 7.3.1	Format	modale	më	të	rëndësishme		
Për të  pasqyruar sa më saktë karakteristikat dinamike të  strukturës janë  marrë  në  
konsideratë  9 forma bazë  lëkundjesh. Kjo ka sjellë  si rezultat përfshirjen në  lëkundje të  
pothuajse gjithë  masës së  godinës. 
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8.	THEMELET	
 
 Ngarkesat normative mesatare në  themel kanë rezultuar të rendit 7.9 T/m².Duke 
patur parasysh zonën ku do të bëhet ndërtimi është  llogaritur aftësia mbajtëse e tokës në  
kuotën e vendosjes së themeleve. Kjo aftësi mbajtese ka rezultuar mbi  10T/m²  
Pra sforcimet në tokë janë  brenda vlerës së sforcimeve të lejuara. 
Uljet e objektit janë funksion i ngarkesave që veprojnë në themel dhe i karakteristikave të  
deformimit të  masivit të  dheut nën tabanin e themelit (koeficenteve të sustave). Këto 
koeficentë nga ana e tyre janë funksion i presionit nën taban dhe i uljeve të themelit. 
Llogaritja e saktë e këtyre koeficentëve kërkon një proces interaktiv. Nga kryerja e një  
procesi të tillë duke patur parasysh edhe shkallën e besueshmerisë së parametrave 
gjeologjikë është  pranuar Ks =1200T/ m² 
 
 
 
 
 

9.LLOGARITJA	E	ELEMENTËVE	STRUKTURALË	
 
Rezultatet e këtyre llogaritjeve janë renditur në fletët e mëposhtëme. 
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10.MOMENTET	NË	PLLAKË		M11	
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11.	MOMENTET	NË	PLLAKË		M22	
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12.PLANI	I	STRUKTURAVE	KUOTA	+0.00m	
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13.PLANI	I	STRUKTURAVE	KUOTA	+4.025m	
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14.PRERJE	TËRTHORE	E	RAMËS	KRYESORE	

 

	

15.ARMATURA	GJATËSORE	E	RAMËS	KRYESORE	
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16.ARMATURA	TËRTHORE	(STAFAT)	E	RAMËS	KRYESORE	
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Enton  Kristo 
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TE PERGJITHSHME

Rregullat  dhe Standartet.
Instalimet Elektrike do te realizohen ne perputhje me te gjitha normat elektrike
(DIN VDE, IEC, EN).

Materialet duhet te jene ne perputhje me normat elektrike
(DIN VDE, IEC, EN) .

Art. 1 - OBJEKTI I PUNIMEVE

Punimet qe permbahen ne projekt i perkasin  furnizimit dhe venies ne pune te impianteve
elektrike te nevojshem dhe realizimin e instalimeve elektrike dhe atyre DATA te objektit.

Objekti i ketij relacioni teknik jane dhe normat dhe pershkrimet qe lidhen me furnizimin dhe
venien ne pune te pjeisjeve dhe aksesoreve te nevojshem, per realizimin e ketyre impianteve
te ndara si me poshte:

 Impianti i furnizimit me energji elektrike.
 Kuadri elektike.
 Impianti i furnizimit te kuadrit.
 Impianti i sinjalizimit kundra zjarrit
 Internet, telefoni, kamera.

Art. 2-KONFIGURIMI I IMPIANTEVE

Konfigurimi i impianteve eshte ofruar nepermjet:

 Vizatimeve te projektit dhe planimetrive te plota ne seksione dhe ne shkalle
 Skemat elektrike te plota te impianteve te kontrolluara sipas normave
 Kuadri elektrik
 Relacioni teknik

Eshte e rendesishme te theksohet qe parashikimi i zgjedhjes dhe llogaritjes se
pajisjeve te perdorura ne kete projekt eshte bere duke u mbeshtetur ne normat CE.

Eshte respektuar ne menyre rigoroze mobilimi ne baze te cilit jane vendosur pajisjet
elektrike, te cilat ne vizatim jane paraqitur me simbolet perkates (prane tyre jane vendosur
numurat te cilet kane lidhje me linjen e furnizimit me energji elektrike dhe po ashtu eshte bere
dhe tregimi i vendosjes se lartesise se montimit  te pajisjeve elektrike sipas normale CE.
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Ne veçanti eshte bere kujdes gjate projektit ne zgjidhjen korrekte e ne menyre
funksionale dhe ekonomike te te gjitha pajisjeve elektrike te vendosura ne secilin prej
ambienteve te nderteses.

Panelet 0,4 KV  duhet te plotesojne kushtet teknike ICE, VDE ose ato italiane CEI-17-13/1
(botimi i dyte) dhe CEI-64-8.
Karakteristikat Elektrike dhe Mekanike te Kuadrove Kryesor TU (Ardhja TR dhe Ardhja
Gjenerator):
Materialet e paneleve do te jene metalik te lyer me boje  sipas normes CEI EN 50102
Shkalla Izolimit  IP 40
Kuadrot do te jene me lartesi 2200 H x 1000 TH x 950 GJ.
Tensioni nominal me mbajtje impulsive ne 8 kV
Rryma nominale Icc me veprim te menjehershem deri ne 105 kA
Rryma maksimale e pikut Ipk deri ne a 254 kA
Kuadrot do te jene te plotesuar me te gjithe aksesoret :
Dyer anesore me grila ajsri te plota,
Dyer xhami kristal, me celes,
Kit per instalimin e automateve dhe pajisjeve te ndryshme,
Kit shin DIN te perbere nga profile te parafabrikuara alumini,
Pistrat fundore, anesore dhe ballore
Forma 4A dhe 4 B.

Rrjeti ushqyes kabllor duhet te realizohet ne perputhje me normat CEI me kabllo bakri
fleksibel te izoluar me gome etilenpropileni qe jo vetem nuk perhapin zjarrin, por kane edhe
emetim te kufizuar te gazeve korrozive.

Keto kabllo jane te tipit 0,6/1 kV FG7(O)M1 ose FG7M1 0,6/1 kV  dhe 0,6/1 kV FTG10(O)M1
ose FTG10M1 0,6/1 kV dhe jane te miratuar per tu shtrire apo instaluar ne ambiente me
numer te larte njerezish.
Te gjithe kabllot per sistemet speciale do te jene me karakteristiken LSOH dhe sipas seksione
te nevojshem qe do te kerkoje cdo sistem special te cilat do te reflektohen gjate zbatimit.

Lidhjet kabllore nga TR sekondar – Paneli kryesor Power Center : Kabllo FG7  , 0.6/1 kV, 90 °
C.
Lidhjet kabllore nga GJ . – Paneli kryesor Power Center : Kabllo FG7  , 0.6/1 kV, 90 ° C.
Lidhjet kabllore nga UPS – Paneli kryesor Power Center : Kabllo FTG10  , 0.6/1 kV, 90 ° C.
Lidhjet kabllore nga Panel Primar Sekondar – Panele zonale rrjet Normal : Kabllo FG7 , 0.6/1
kV, 90 °C.

Norma: CEI EN 60439-1 e 2
Temperatura : 40 °C
Shkalla e izolimit: IP52/IP55
Spesori i jashtem i karkases: 0,9 mm;
Numri i percjellesve : 4 me te njejtin seksion 3L+N
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Materiali “qe nuk perhap zjarrin” sipas normes EN 60332-3

Art. 3-CILESIA E MATERIALIT DHE VENDI I INSTALIMIT

Te gjithe materialet dhe aparatet qe do te perdoren ne impiantet elektrike duhet te
pershtaten me ambientin ku jane instaluar dhe duhet te kene karakteristika te tilla qe tu
rezistojne veprimeve mekanike, gerryese, termike ose lageshtise dhe agjenteve te tjere ndaj
te cileve mund te ekspozohen gjate punes. Te gjithe materialet dhe aparaturat duhet tu
pergjigjen Normave CE.

Rekomandohet ne zgjedhjen e materialeve, preferenca e prodhimeve europiane. Te
gjitha materialet duhet te kene te dhenat targen dhe instruksionet e mundeshme te perdorimit
qe perdorin simbolet e CE.

Art. 4-TUBAT MBROJTES – PERSHKRIMI I TUBAVE- KUTITE E DEGEZIMIT

Percjellesat perveç rasteve kur flitet per instalimet ajrore duhet te jene gjithmone te
mbrojtur dhe te mbuluar mekanikisht.Keto mbrojtje mund te jene ; tuba, kanale mbajtes
kabllosh, kalime, tubacione ose gropa ne strukturat e ndertimit etj. Ne impiantet dhe ne
godinat civile duhen te zbatohen keto rregulla:

Ne impiantin e parashikuar per realizimin e shenuar, tubat mbrojtes duhet te jene me
material termoplastik te serise se lehte per kalimet ne vendet qe mund te te preken, me
material termoplastik te serise se rende per kalimet e dyshemese; diametri i brendeshem i
tubave duhet te jete te pakten 1,3 here diametrin e rrethit te jashteshkruar tufes se kabllove te
futura ne te dhe nuk duhet te permbaje kabllot data dhe te telefonise.Ky koefiçient i zmadhimit
duhet te rritet deri ne 1,5 kur kabllot jane te tipit te plumbuar  ose me veshje metalike;diametri
i tubit duhet te jete aq i madh sa te futen e te rifuten me lehtesi ne te kabllot  ne menyre qe te
mos demtohen as kabllot as tubat. Megjithate diametri   brendeshem nuk duhet te jete me i
vogel se 10.5mm;

Gjurma e tubave mbrojtes duhet te lejoje nje pershkim te drejte horizontal ( me
pendence minimale per te lejuar shkarkimin e kondesimeve te mundeshme) ose vertikale.
Kurbat duhet te kryhen me rakordime ose me pendenca qe nuk demtojne tubat ose bllokojne
kalimin e kabllove;

Ne çdo kthese te forte eshte e nevojshme struktura murale e lokaleve dhe per çdo
devijim nga vija kryesore dhe sekondare ne çdo lokal qofte tubi duhet te nderpritet me kuti
degezimi, bashkimet e percjellesave duhen te kryhen ne kutite e degezimit duke perdorur
morsetat shtrenguese.

Kutite e degezimit duhet te jene te tilla qe gjate instalimit te mos jete e mundur
nderhyrja e trupave te huaj dhe te kryhet shperndarja e nxehtesise qe prodhohet ne to.
Mbulesa e kutive duhet te jete e garantuar me fiksim dhe e hapshme vetem me vegla te
posaçme.

Tubat mbrojtes te percjellesave elektrike te vendosur ne ulluk, qe nuk kalojne ne
kanalizime te tjera duhet te vendosen ne menyre qe te mos jene subjekt i influencave
demtuese qe kane te bejne me  mbingrohjen, lageshtiren dhe formimin e kondesimit, etj.
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Art. 5-KABLLO DHE PERCJELLESA

Per te realizuar impiantet  elektrike  ne ndertimet publike jane zgjedhur tipet e
meposhtme  te kabllove (percjellesave ne degezime)

Ne brendesi te nderteses :

N07V-K:                   percjelles njepolar i izoluar me pvc.

FROR 450/750V;     percjelles shumepolar me izolim e guaine pvc.

FG7R 0,6/1kV; percjelles njepolar, ose shumepolar, i izoluar me gome te kualitetit G7
me guajne me pvc;

Izolimi I Kabllove

a) Kabllot e perdorur ne sistemet e kategorise se pare duhet te jene te pershtatur me
tension nominal kundrejt tokes dhe tension (Uò/U) jo me te vogel se 450/750V,
ndersa ato qe perdoren ne sistemet e sinjalizimit dhe te komandes jo me te vogel se
300/350
Uò =tensioni nominal ndaj tokes
U  tensioni nominal

b) Ngjyrat dalluese te kabllove

Percjellesat qe perdoren ne realizimin e impianteve elektrike duhet te shenohen me
ngjyrat e parashikuara ne tabelat unifikuese. Ne veçanti  duhet te perdoret dyngjyreshi
jeshil-i/gjelbert per percjellesit e mbrojtjes e ekuipotenciale, dhe blu i hapur per
percjellesin  e neutrit. Norma nuk percakton ngjyrat e veçanta per percjellesit e fazes
por ato duhen shenuar ne menyre te njejte per te gjithe impiantin nga ngjyrat e  zeze,
gri  dhe  kafe.

c) Seksionet minimale dhe renia e lejuar e tensionit

Seksioni i percjellesave llogaritet ne baze te fuqise dhe gjatesise se qarkut (duhet qe
renia e tensionit te mos kaloje 3% te vleres se tensionit ne boshllek). Seksioni i
percjellesit zgjidhet ndermjet vlerave te unifikuara. Ne çdo rast nuk duhet te kalohen
vlerat e dhena te rrymes se lejuar, per tipe te ndryshem percjellesish, nga tabelat e
unifikimit seksionet minimale te lejuara jane:

0,75mm²  per qarqet e sinjalizimit  dhe te telekomandes
1,5  mm²  per qarqet  e ndriçimit baze, aparate te ndriçimit dhe aparate me fuqi me

te vogel ose te barabarte me 2.2kW:
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2,5mm²    per qarqet fuqia e te cilave eshte me e vogel ose e barabarte me 3kW:
4mm²    per linjat e veçanta qe ushqejne aparate te veçante me fuqi nominale me te
madhe se 3 kW:

d) Seksioni minimal i percjellesave te neutrit

Seksioni i percellesit te neutrit nuk duhet te jete me i vogel se ai  i percjellesave
korrespondues te fazes. Per percjellesa te qarqeve me shume faze, me seksion me te
madh se 16mm² (per percjellesa bakri ) duhen kenaqur kushtet e normale CE.

e) Seksioni i percjellesave te tokes dhe te mbrojtjes

Seksioni i percjellesave te tokes dhe te mbrojtjes, pra te percjellesave qe lidhin me
impiantin e tokezimit pjeset qe duhet te mbrohen nga kontaktet direkte, nuk duhet te
jete me i vogel se sa tregohet ne normen CEI 64-8: seksioni minimal i percjellesit te
tokes duhet te jete jo me i vogel se ai i percjellesit te mbrojtjes me keto minimume
perkatese:

I mbrojtur nga gerryerjet por jo mekanikisht             16(CU) 16(FE)
I pa mbrojtur nga gerryerjet                                       52(CU) 50(FE)

Si alternative per kriteret e sipertreguara eshte lejuar llogaritja e seksionit minimal te
percjellesit nepermjet metodes analitike te treguar ne paragrafin A) Te normes   CE 64-8.
Tabela N-KAB Numri maksimal i kabllove njepolare qe mund te futen ne tubat mbrojtes

Diametri i
Jashtem
(mm)

Diametri i
Brendshem
(mm)

Seksioni i percjellesave ne mm²
(1)  1,5  2,5  4  6  10  16

20 14,1 (9)      7     4  4  2
25 18,3 (12)    9         7  7   4     2
32 24,3 12     9  7 7   3

Qarqet me seksion 1,5mm² jane te mbrojtura nga mbingarkesat nga nje automat me
rryme nominale 10A ,  ndersa qarqet me seksion 2,5mm² jane te mbrojtura me nje automat
me rryme nominale 16 A, ato me 4mm² me automat 20A.

Linjat, duke qene te mbrojtura nga mbingarkesat, jane gjithashtu te mbrojtura edhe per
nje lidhje te shkurter ne fund te se njejtes linje. Duke mbajtur parasysh tipin e percjellesit te
perdorur, seksionin e tij, nivelin e rrymes se lidhjes se shkurter dhe karakteristikat e
automateve te perdorur normalisht ne ndertimet publike, linjat jane gjithashtu te mbrojtura
edhe nga nje lidhje e shkurter ne  fillim te linjes.

Eshte e rendesishme qe rryma nominale e automatit mbrojtes te mos kaloje rrymen
nominale te prizave e spinave.

Art. 6-RENIA E TENSIONIT
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Seksioni i percjellesave i llogaritur ne funksion te fuqise se punes dhe nga gjatesia e
qarkut (ne menyre qe renia e tensionit te mos kaloje 3% te tensionit ne boshllek)  duhet te
zgjidhet nepermjet atyre te unifikuara.

Art. 7-REZISTENCA E IZOLIMIT

Per te gjitha pjeset e impiantit qe perfshihen midis dy siguresave ose automateve te
njepasnjeshem, ose te vendosura para sigureses ose para automatit te fundit, rezistenca e
izolimit kundrejt tokes ose ndermjet percjellesve qe  u perkasin fazave me polaritet te
ndryshem duhet te jete me e madhe se;

500 ohm per sisteme me tension nominal kundrejt tokes qe perfshihen nga 50v deri ne
500V.
250 ohm per sisteme me tension nominal kundrejt tokes me te vogel se 50V

Art. 8-FUQIA  E  ÇKYÇJES

Paisjet e seksionimit te perdorura ne nivelin e kontatoreve, duhet te llogariten me nje
rryme te lidhjes se shkurter  te pakten 6kA per çkyçesat trefazore, dhe per ata nje fazore.
Eshte bere zgjedhja e tipit dhe llogaritja e seksionit te percjellesave ne baze te fuqise se
pajisjes qe do te ushqeje dhe automateveper secilin qark te furnizimit te pajisjeve elektrike
sipas normave perkatese. Eshte bere mbrojtja e qarqeve duke zgjedhur automat te tipit
magnetotermik te klases B, C me rryme nominale 10A, 16A, 20A per qarqet e ndriçimit e te
fuqise se automatit kryesor te tipit diferencial klases 0.03A me rryme nominale 40 A (e
paraqitur me hollesi ne relacionin “Skemat e paneleve elektrike“)

Art. 9-RRJETI TELEFONIK DHE KOMPJUTERIK etj.

Impianti i parashikuar per rrjetin e brendeshem do te jete i tipit qe perfshin rrjetin
telefonin,kompjuterik, akses kontroll, siguri nepermjet kabllove te brendeshem te perbera nga
shume kopje te gershetuara dhe te skremuara, per sherbimin telefonik etj.dhe te dhenat sipas
standarteve nderkombetare.

1. Telefonia eshte projektuar te zhvillohet mbi disa linja baze qe jane:

 Furnizimi daljeve telefonike te brendeshme te cilat do te shperndahen
ne ndertese sipas vendeve te punes dhe qellimit te perdorimit. Eshte
llogaritur qe nje vend pune te kete 1 linje telefonike.

 Linjat dhe prizat telefonike jane projektuar te gjitha te tipit FTP cat6,me
konektore RJ45,pra mund te konsiderohen ose perdoren edhe si linja e
lidhje te rrjetit informatik. Linjat telefonike do te filloje nga Priza RJ45 STP
Cat6 (perdoruesi) dhe do te perfundoje ne Patch panel  cat6  i montuar ne
rack.
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Duhet te kihet kujdes gjate instalimit te kabllove Data, nuk duhet te krijohen kthesa te forta te
kabellit. Nuk duhet te krijohen perdredhje ne vetevete te kabellit. Duhet te rrespektohet
menyra e instalimit te konektoreve Cat 6 siq dhe tregohet ne manualin qe shoqeron
konektorin.

Specififikimet LAN

FIGURA Nr 1
Te gjitha patch-cables (data dhe telefoni) si dhe prizat data do te emertohen me qellim
identifikimin e qarte si dhe lidhjen midis patch paneleve dhe prizave te vendeve te
punes.

Linjat kabllore per rrjetin data
 Kabell STP Cat.6
 Standartet: TIA/EIA568,cat.6e, dhe performancat(permbushje) te deklaruara dhe te

testuara nga laboratoret e pranuar te pavarur nderkombetar (UL ose CSA)
 Link-Performance: Klasa E
 Veshja e Jashtme: PVC IEC332.1

Prizat e telefonave ose kompjuterave.

PATCHCORD

PRIZA RJ 45

KABLLI

PATCH PANEL

PC

Menyra e Kabllimit

Switch
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Priza ka nje porta STP RJ45, per rrjetat voice dhe nje per rrjetat data. Qartesia dhe etiketimi
me numra duhet te tregoje numrin e seciles porte individuale (gjithashtu qe i korrenspondon
portes ekuivalente te patch panel si eshte specifikuar). Kjo prize ka keto specifika:

 Prize STP Cat.6
 Standartet: TIA/EIA 568.B.2-1, Cat.6 dhe performancat(permbushje) te deklaruara dhe

te testuara nga laboratoret e pranuar te pavarur nderkombetar (UL ose CSA)
 Konfigurimi: TIA/EIA 568Bme token (tokezimin) e shenuar
 Force shtese shume te madhe

Prizat do te jene me te njejtin konektor ashtu si dhe patchpanelet, tip Snap me karakteristikat
e dhena me siper.

SISTEMI KAMERAVE TE SIGURISE

Sistemi CCTV do te jete i qenderzuar . Rack se bashku me pajisjet qendrore NVR, switch
PoE, patch panele fibre, switch fibre, etj d ote instalohen ne dhomen data center. Sistemi
operativ i menaxhimit do te instalohet nepemjet PC workstation ne sallen e sigurise te cilet do
te kene mundesine per menaxhimin e sistemit.
Software i menaxhimit do te siguroje nderfaqen e kamerave ne monitoret LED, duke formuar
nje faqe LED WALL sipas matrices 8x6.  Operatori i sigurise, do te monitoroje sistemin
LIVEVIEW, playback, selektim te kamerave qe do te vezhgoje, ruajte imazhe video, kontroll
kamerave PTZ,  etj.
Te siguroje nje rregjistrim te perhershem te aktivitetit nga te gjitha kamerat duke siguruar
monitorim 24 ore per te gjitha zonat e mbuluara. Te mundesoje identifikim te qarte te çdo lloj
gjeje ne perputhje me nivelin e kamerave. Te siguroje rregjistrim te vazhdueshem te gjitha
kamerave ne sistem.
Infrastruktura e sistemit do te ndertohet nga rack kryesor ne rack zonal dhe ne rack ne nivel
kati. Per cdo siperfaqe zonale me te madhe se 600 m2 do te kete nje rack te saj. Lidhja e
rack do te behet me fiber optike single mode 9/125 , me 2 kopje (1 ne funksion, 1 rezerve)
vetem per sistemin CCTV. Fibra do te jete me veshje LSOH dhe me konektor te
parafabrikuar. Patch panel e fibres do te jene modular me koenktor SC/LC – SC/SC me
humbje jo me shume se 0.3 db. Patch panel do te jene 4 – 8 porta. Sistemi do te jete unazor
me kacitet transmetimi 10GB per linjen magjistrale dhe 1GB per linjat sekondare.

568 A Kabllim 568 B Kabllim
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Cdo kamer do te lidhet me kabell FTP cat6a LSOH per distanca 90 M  dhe me fiber optike
SM me vezhje LSOH + kabell elektrik FG7OM1 per distance mbi 90 M. Sistemi do te
furnizohet nga rrjeti i privilegjuar nen UPS.

Kamerat e brendshme IP
Kamera eshte e pajisur me sensor imazhi Super Low Lux CMOS i cili lejon kameren te
siguroje nje pamje reale me ngjyra ne erresire, WD.
H3D1F2X, 2.5-8 mm VFAI, F1.2,
Dite/Nate, me kend shikimi,
Mini-dome e brendshme,
Progresiv Scan CMOS 1/4"″,
Rezolucion 1080p, 2MPx, 25 frame, HD
24 VAC or PoE IEEE 802.3af
Klasi 1,
Widedinamik range
JPEG video stream, H.264
POE,
CMOS sensor

Art. 10-SISTEMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

SISTEMI PRIZAVE TE FUQISE

Te gjitha prizat fuqise, set post pune, prizave monobllok fundore do te jene te inkaso IP 40
ose ne kuti jashte murit me    IP 55.
Prizat shuko do te jene te tipit universale, ngjyre te kuqe, te bardhe 1x16A + T , 230 V,  me
kundersuste qe aktivizohet vetem kur vendosen spina elektrike.
Prizat industriale do te jene te tipit 1x16A + N+ T, 230 V dhe 3x16A + N + T dhe 3x32A + N
+T , me celes me interbllokim dhe me automat magnetotermik + diferencial 30mA , Class A
pajisje elektronike dhe AC elektrike , ne kuti IP55 .
Post pune do te jene ne varesi te perdorim 2x(2x16A + T)  shuko universale te kuqe ne kuti
4M ose 2x(2x16A + T)  shuko universale te bardha ne kuti 4M.  Percaktimi i sakte i tyre do te
kryhet gjate fazes se zbatimit ku do te percaktohen edhe konsumatoret e rrjetit normal dhe atij
te privilegjuar.
Furnizimi me energji i prizave te cfare do lloji do te behet me seksioni minimal jo me pak se
2.5mm2. Ne cdo prize apo grup prizash percjellesi i tokezimit do te jete i dedikuar dhe JO te
lidhen ure njeri me tjetrin.  Cdo qark elektrik nuk do te furnizoje me shume se 3-4 priza ose
maksimumi 3 grupe per pjesen me rrjet normal te furnizimit me energji. Nderkohe ne postet
specifike ku ka aparatura te privilegjuara furnizimi i tyre me energji do te kryhet me linje te
dedikuar. Reniet e tensionit nuk do te kalojne ne pikat fundore jo me shume e 3 % .
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Ambientet e brendeshme

Shperndarja e energjise  brenda ambjenteve te qendreseshte realizuar ne varesi te
siperfaqes se tij, nga dy ose me shume qarqe, secila prej te cilave mund te ushqeje;

perdorues te se njejtes nature(qarqe ndriçimi-qarqe prizash), ose
perdorues te se njejtes zone(qarqe zone)
Ne varesi te fuqise kontraktuale behet dhe zgjedhja e automatit kryesor.

Ne relacionin « Skemat elektrike te paneleve » paraqiten ne menyre te detajuar me
permasat perkatese panelet me vendosjen e duhur te pajisjeve qe ato permbajne (pjesa e
matjes dhe ajo e automateve),numuri i linjes qe furnizon çdo pajisje elektrike. Eshte bere
zgjedhja dhe llogaritja e automateve per secilin nga linjat duke mbajtur parasysh paisjen qe
do te furnizoje (fuqia, veçanesite e saj).Te gjithe automatet mbrojtes jane dy polar te
klases  « C » me fuqi shkycje 6kA dhe me rryme nominale sipas fuqise perkatese te
treguar ne skemat e paneleve.

SISTEMI I NDRICIMIT TE EMERGJENCAVE .

Referuar normave CEI 64-8, UNI1838, EN50171, UNI11222, UNI50172, EN60598-2-22, DIN
VDE 0108, 10/89, eshte e nevojshme qe sistemi i ndricimit te emergjences se evakuimit te
jete me autonomi deri 2h, me pajisje e cila siguron furnizimin e panderprere te energjise me
kohe aktivizimi < 0.5s, i adresueshem dhe me testim automatik te gjendjes funksionale per
cdo ndricues emergjence.
Sistemi siguron furnizimim me energji 230 V AC dhe ne momenti qe futen ne pune baterite
me tension 216 V dc . Ne keto kushte ndricuesit duhet te jene me tension 230 V ac dhe 216 V
dc
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Kabllot e furnizimit me energji (sikurse e kemi permendur ne kapitullin e shperndarjes se
rrjetit) do te jene te tipit FG7.
Centrali i qenderzuar eshte i perbere nga module me fuqi 2A, 4A, 6A. Cdo modul furnizon deri
ne 2 qarqe, ku per cdo qark do te instalohen deri ne 20 ndricues (ndricues emergjence me
piktogram + ndricues normal nen emergjence por me ushqyes 50Hz/60Hz/0Hz). Cdo ndricues
duhet te monitohet ne kohe reale dhe mund te perzgjidhet ne menyren e funksionimit i ndezur
ose i fikur . Por ne te gjitha rastet ne cdo problematike ne linje ose ne aktivizim alarmi te gjithe
ndricuesit ndizen pa perjashtim.
Furnizimi me energji 1F + N.
Baterite AGM VRLA sealed Lead Acid Batteries, UL-recognized component , jetegjatesia 2
vjet, temperature ambientit 25 °C , materiali ABS rezistent ndaj djegies, 13.6 – 13.8 V
standby, 14.4 – 14.7 V ne karikim.

NDRICUESIT E EMERGJENCAVE ME PIKTOGRAM DREJTIMI LEVIZJE

Ndricuesit e emergjencave do te jene sipas normave CEI EN 34-22, te cilet do te furnizohen
nga kuadrot resperktive. Ndricuesit do te instalohen ne korridoret kryesore, holle, dalje
emergjence, shkalle emergjence, etj. Vlera e ndricimit te siguruar nga ndricuesit e
emergjencave eshte 2 – 5 lux, dhe distanca vizuale e dallimit duhet te jete jo me shume  22 –
25 M , lartesia e vendosjes nga 2.2 – 6.5 M, reflektore me lente ne polikarbonat PC, ngjyre te
bardhe, me te gjithe konektoret, fuqia 5 – 6 W LED, IP20, i pajisur me ushqyes elektronik dhe
modul adresimi nga sistemi qenderzuar. Ndricuesit do te jene te tipi inkaso, dhe te tipit jashte
murit me varje apo mural.

SISTEMI AKSES-KONTROLL

Referuar normave IEC 60839, EN 50133-1:1997, EN 50133-2:2000, EN 50133-7:1999  per
sistemet speciale te kontrollit mbi aksesin e limituar te njerezve sipas tipollogjise se
ambienteve, do te ndertohet me nje sistem te centralizuar qe do te monitoje te gjitha dyert
(ambientet e ndryshme) dhe do te lejoj aksesin e njerezve dhe stafit sipas klasifikimeve te
mirepercatuara.
Sistemi do te jete i klasifikuar sipas shkalles 2, cili do te jete 24h online nepermjet metodes te
autentifikimit personal ne menyre qe te lejoje aksesin ne ambientet e mirepercaktuara sipas
funksionit dhe pozicionit te punes. Te gjitha eventet do te monitorohen dhe ruhen ne kohe
reale nepermjet pajisjeve hardware dhe software te programimit dhe menaxhimit.
Ambientet me akses te limituar do te jene: zyrat e administrates, ambientet teknike, data
center, laboratore, zonat e magazinave, etj.
Sipas tipollogjise se ambienteve do te instalohen : lexues karte, tastiere me butona, buton per
hapjen nga brenda, buton me thyerje xhami ne rast emergjence, brave elektrike ose
kundrabrave elektrike, kontakte magnetike per tregimin e statusit te deres.
Referuar kategorizimit te ambienteve ne varesi te prioriteteve, pajisjet kontroller lokal do te
menaxhoje jo me shume se 2-3 dyer (zona). Ndersa per ambientet e rendesise se veacante
do te jete 1 kontroller per 1 dere (zone me prioritet te larte). Cdo controller do te kete njesine
e tij te furnizimit me energji me bateri te inkorporuar me autonomi prej 1h nese mungon
energjia apo ka probleme ne linje e furnizimit me energji. Keto pajisje furnizimi me energji +
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bateri do te jene te monitorueshme nga sistemi qendror mbi funksionimin normal apo ate te
emergjences.
Sistemi do te jete i qenderzuar ku cdo controller do te komunikoje me pajisjen  qendrore te
katit apo seksionit
perkates. Infrastruktura do te jete ne BUS/Ethernet. Pajisja qendrore server/PCworkastation
do te instalohet ne dhomen kryesore DataCenter. Kabllot e sinjalit do te jene te tipit LSOH
sipas tipologjise se sistemit, ndersa kabllot e furnizimit me energji FTG10OM1.

Te dhena teknike per sistemin :
Server / 5 Client per mundesi menaxhimi te software .
Protokolle : NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP, Encryption midis Server dhe cdo klienti duke
perdorur IP sec. Sistem operativ :Windows XP SP3 / Windows Server 2003 SP2 / Windows
Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 SP1, ODBC Microsoft SQL Server
2005 SP4 Standard Edition / Microsoft SQL Server 2005 Express Edition / SQL Server 2008
SP2 / SQL Server 2008 Express Edition
Procesori 2 GB
RAM 2048 MB (SQL Express Edition), 4096 MB (SQL Server Editions)
Hard Drive 80 GB (SQL Express Editions), 160 GB ( SQL Server Editions)
Ports RJ45, USB, SERIAL.
PC Workstation:
Operating System Windows XP SP3 / Windows Server 2003 SP2 / Windows Vista SP2 /
Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 SP1
Procesori 2 GB
RAM 2 GB
Hard Drive 80 GB
Monitor VGA / HDMI
Ports RJ45, USB, SERIAL.
Lexues Karte ProxyXI, IK2, IK3, me konektor RJ45/BUS 5Vdc /12Vdc / RF/1250 Hz /

IP51 / Distanca e leximit 10- 20 CM / Nderfaqe
CD/W26/W34/W41/RS232 /RS485/ enkriptim DES / 3DES

Kontroller lokal RJ45 konektor, memorie 512KbRAM + 512kB FLASH, Nderfaqe
RS485/RS232, mikroqark inteligjent per menaxhimin e alarmeve,
menaxhon teserat, fashe orare, ditet e festave, eventet, komandime
nepemjet 2 hyrje lexues karte, 4 hyrje kontakte te pastra, 2 dalje rele me
mbrojtje VDR, Firmware nepermjet portes serial, 12 Vdc, 400mA,
procesori 32bit – 16 MHz, temperature pune 0° – 50° C, niveli lageshtise
95%,timer per 5 alarme

Art. 11-SISTEMI I SINJALIZIMIT KUNDRA ZJARRIT

Sistemi i sinjalizimit te zjarrit eshte i detyrueshem per te gjitha ambjentet.
Gjate ketij projekti eshte pasur parasysh mbulimi i te gjitha siperfaqeve me detektor

sipas normave euriopiane per Sistemet Kundra Zjarrit (EN54).Ne ambjentet ku nuk ka tavan
te varur do te montohet nje detektor ndersa ne ambjentet me tavan te varur do te montohen
dy detektor. Njeri mbi tavanin e varur dhe nje nen tavanin e varur.



PROJEKTI ELEKTRIK

FISHTA electric sh.p.k. 15

Propozohet te instalohet nje central intiligjent per zbulim, sinjalizim, Centrali do te jete me
ekran dhe shkrim ne gjuhen shqipe me mundesi identifikimi individual te problemeve dhe
shqetesimeve te ndryshme ne funksionimin e sistemit.Gjithashtu do te jete i pajisur edhe me
sistemin e sinjalizimit automatik te rrezikut zjarrit ne qendren lokale te zjarr-fiksave me ane te
linjes telefonike.
Te gjithe detektoret dhe pulsantet manual do te jene te adresueshem.

 Centrali
 Gjithashtu duhet te jete i pajisur edhe me sistemin e sinjalizimit automatik te

rrezikut zjarrit ne qendren lokale te zjarr-fiksave me ane te linjes telefonike.
 Dedektoret e tymit, temperatures dhe gazit duhet te vetadresueshem.
 Sistemin i alarmit duhet  te jete i shoqeruar me sinjalizim me drite sirene etj.

Sistemi duhet te kete :
o Central deri ne x qarqe.
o Nje skede me 4 RL te lira  >1A

Kabllimi i alarmit te zjarrit do te behet me tre linja  te vecanta, nje per secilen qark. Kablli do te
jete me seksion 2x0.8+skermo dhe i instaluar ne tubo plastik d.20mm.
Programimi dhe emertimi i elementeve te sistemit ne varesi te ambjentit ku jane te vendosur
do te behet ne bashkepunim me teknikun e mirembajtjes.
Kompania Zbatuese e punimeve Elektrike ka per detyre te programoj ,testoje dhe te trajnoje
personelin per njohjen dhe mirmbajtjen e Sistemit te sinjalizimit kundra Zjarrit.

Panelet e zjarrit do te kene keto karakteristika :
Norma EN54
2 x 7ah / 12 V Batteri  + karikues baterish max 2A.
Display me karaktere alpha numerike qe  tregojne loop, zonen, pajisjen, kodin e pajisjes dhe
4x40 karaktere per pershrkimin e ambientit. Display me drite backlight
Panelet do te kene minimalisht 4 loop te perfshire dhe mundesi per ekspansion deri ne 4 loop
te tjera shtese (deri ne 8 loop) .
Cdo loop do te mbaje minimalisht 128 sensore dhe komponente te tjere te sistemit.
Centrali duhet te menaxhoje deri ne 480 zona dhe 240 grupe sensoresh.
Memorie eventesh deri ne 1000 evente.
Tastiere PC (PS2)
Password deri me 10 karaktere
Porte USB
Porte TCP/IP
Porte RS485 – deri ne 16 panele ripetitor dhe deri ne 32 centrale Master/Slave
Porte komunikimi PSTN/GSM
Tregimin e ores 24h
IP43
Alarme te programueshme
Instalim Mural

Sensoret e Tymi/Nxehtesise do te kene keto karakteristika :
Norma EN54 : 7 dhe 5 Class A1
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Perbehet nga nje mikroprocesor te inkorporuar per monitorim automatic dhe konstant te
gjendjes (efekti TYNDALL). Parimi i punes bazohet mbi perhapjen e drites dhe sensoreve
NTC per temperature.
Izolator inkorporuar
Tensioni 20 V dc
Rryma ne gjendje qetesie 250ɥA/ 20 Vdc
Rryma ne gjendje alarmi 2mA/20Vdc
Drite LED inkorporuar / Kuqe/ Jeshile
Niveli lageshtise 93 %
Modul I adresueshem ne loop
Baza me dalje rele 1A/30Vdc dhe per llampat RI
Materiali ABS

Buttona me Thyerje Xhami do te kene keto karakteristika :
Norma EN54 : 11
Perbehet nga nje mikroprocesor te inkorporuar per monitorim automatic dhe konstant te
gjendjes.
Izolator inkorporuar
Xham me thyerje me presion per aktivizimin e alarmit.
Modul i adresueshem ne loop
Drite LED inkorporuar / Kuqe/ Jeshile
Tensioni 20 V dc
Rryma ne gjendje qetesie 250ɥA/ 20 Vdc
Rryma ne gjendje alarmi 2mA/20Vdc
Niveli lageshtise 93 %
Materiali ABS / V0
Perseritje e alarmit me rele (OptoMos max 60 Vdc, 100mA)

Sirena akustike dhe drite do te kene keto karakteristika :
Norma EN54 : 3
Sirenat duhet te jene te adresueshme ne loop dhe te furnizohen me energji nga ushqyes i
jashtem 2 ose 4A  i cili do te furnizoje nje grup sirenash.
Tensioni 12-24 V dc
Konsumi 100 mA
Drita LED me intesitet te larte / me frekuence 1Hz
Niveli zhurmes 83 db – 1M / 3200 Hz – intalim I brendshem / IP40
Niveli zhurmes 108db – 1M/3200 Hz – instalim I jashtem / IP65
Sigurese 300mA
Temperature -10°C - +50°C
Materiali ABS / V0
Pictogram “FIRE ALARM”

SISTEMI I SINJALIZIMIT KUNDRA ZJARRIT DUHET TE JENE KONFORM NORMES EN54
INSTALIMI I ELEMENTEVE TE IMPIANTIT DUHET TE BEHET SIPAS NORMAVE
EUROPIANE (UNI 9795/2005)
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Te gjitha Instalimet e mesiperme duhet te jene sipas standarteve e normave te
instalimit e shfytezimit te instalimeve elektrike dhe projekt-preventivave bashkengjitur.

FISHTA electric sh.p.k.
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ANEKS TEKNIK NORMATIVAT UNI, CEI, EN :

NORME KABINE ELETRIKE MT/BT – TRANSFOATOR MT/BT :

CEI 64-8: Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative, 1500V ne
rryme te vazhduar.
CEI 11-1: Impiante elektrike qe kalojne tensionin 1kV ne rryme alternative.
CEI 11-17: Impiante prodhimi, transmetimi te energjise elektrike – linje dhe kabllo
CEI 11-35: Drejtimi punimeve ne kabinat elektrike MT/BT.
CEI 11-37: Drejtimi punimeve te impiantit te togezimit ne impiante deri ne tension 1kV
CEI EN 62271-200 (CEI 17-6): Aparatura te tensioneve te Larta - Parte 200: Aparatura te
parafabrikuara per tension nga 1kV a 52kV
CEI EN 61330 (CEI 17-63): Nenstacione te parafabrikuara.
CEI EN 60076-1 (CEI 14-4/1): Trasformator fuqie- te dhenat teknike
CEI EN 60076-2 (CEI 14-4/2): Trasformator fuqie- ngrohja
CEI EN 60076-3 (CEI 14-4/3): Trasformator fuqie- izolacioni
CEI 14-8: Trasformator fuqie i thate.

NORME SISTEMI TE IMP TE VAZHDIMESISE UPS

CEI 64-8: Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative, 1500V ne
rryme te vazhduar.
CEI EN 62040-1-1 (CEI 22-26): Sistemi statik (UPS) Parte 1-1: Karakteristikat per UPS te
perdorur ne ambjente partikolare.
CEI EN 62040-1-2 (CEI 22-27): Sistemi statik vazhdimesie (UPS) Parte 1-2: karakteristikat
per UPS ambjente te kufizuara

NORME SISTEMI TE GRUPEVE MOTORR/GJENERATOR

CEI 64-8: Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative, 1500V ne
rryme te vazhduar.
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30): Ndertim impianti elektrike me rrezikshmeri plasese ose te
rrzikshme.
UNI EN 12601: Grup motor/gjenerator me motor alternativ.

NORME PER IMP. DHE KABLLIME NE STRUKTURAT NDERTIMORE

Standard TIA/EIA 568-B Kabllim per imp. Komerciale, industriale, telekumikacion.
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Standard TIA/EIA 606 Administrim standart imp. Komerciale.
Standard TIA/EIA 570-A Administrim standart imp. Rezidenca.
Standard ISO/TEC IS 11801 Imp. informacioni
Norma CEI 50173-1 Imp. informacioni – kobllimi struktural Parte 1: karakteristika
gjenerale.
Norma CEI 50173-2 Imp. informacioni - kobllimi struktural Parte 2: lokale dhe zyra.
Norma CEI 50173-3 Imp. informacioni - kobllimi struktural Parte 3: Ambiente industriale
Norma CEI 50173-4 Imp. informacioni - kobllimi struktural Parte 4: Banim.
Norma CEI 50173-5 Imp. informacioni - kobllimi struktural Parte 5: Centri dati.

NORME NE ELEMENTET E MBROJTJES

CEI EN 60898-1(CEI 23-3/1): Automate manjetike per mbrojtje nga mbitensioni per
impiante civile.
CEI EN 60947-2 (CEI 17- 5): Aparatura ne TU. Parte 2: Automatet
CEI EN 61008-1 (CEI 23-42) Automate diferencioale per mbrojtje nga mbitensioni per
impiante civile.
CEI EN 61009-1 (CEI 23-44) Automate diferencioale per mbrojtje nga mbitensioni per
impiante civile.
CEI 64-8: Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative, 1500V ne
rryme te vazhduar.
CEI 64-8 e CEI EN 60947-2 Mbrojtje ne (Back-up)

NORME NE INTERFERENCAT ELEKTROMANJETIKE

Norma CEI 64-16 Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative,
1500V ne rryme te vazhduar.
Mbrojtje kunder elektromnjetizimit (EMI) ne imp. elektrike

NORME IMP. TE TOGEZIMIT.

CEI 64-8: Impiante elektrike qe nuk kalojne tensionin 1000V ne rryme altenative, 1500V ne
rryme te vazhduar.
CEI 64-12 – Drejtimi punimeve per impiantet e togezimit.
CEI 11-37 - Drejtimi punimeve per impiantet e togezimit, per impiante nen tensioni 1kV
CEI 11-1 - Drejtimi punimeve per impiantet e togezimit, per impiante nen tensioni 1 kV
CEI EN 62305-1: Mbrojtja kunder shkarkimeve atmosferike.
CEI EN 62305-2: Mbrojtja kunder shkarkimeve atmosferike.
CEI EN 62305-3: Mbrojtja kunder shkarkimeve atmosferike.
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CEI EN 62305-4: Mbrojtja kunder shkarkimeve atmosferike. Parte 4: Imp. Elektrike te
brendeshme.
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RELACION TEKNIK 
 

 
 
“PER PROJEKTIN E INSTALIMEVE HVAC" 
 
 
PER OBJEKTIN: 
 
HARTIM PROJEKT‐PREVENTIV 
PER NDERTESESN E RE TE BASHKISE "ROSKOVEC" 
 

TE PERGJITHSHME 
 

 
Projekti i impiantistikes HVAC eshte bazuar ne projektin arkitektonik dhe ate konstruktiv te paraqitur 
nga investitori i objektit.Duke u bazuar ne te dhenat e mesiperme dhe kerkesave te Bashkise eshte 
realizuar projekt ideja e objektit te mesiperm. 
Ky relacion paraqet kushtet dhe menyren qe eshte hartuar projekti  HVAC  te cilat po i pershkruajme 
si me poshte. 
Projekti i instalimeve eshte hartuar duke u mbeshtetur ne kushtet teknike shqiptare dhe atyre 
europiane si  edhe produkteve qe nxjerrin prodhues te ndryshem. 
 
 
 
1)Metodologjia Projekti i  Kondicionimi 

a‐ Kriteret e projektimit . 
b‐ Perlogaritjet e sistemit 
c‐ Perzgjedhja e sistemit dhe funksionimi i tij . 

 
 
 

KRITERET E PROJEKTIMIT 
 
Objekti I projektimi eshte i vendosur ne qytetin e ROSKOVEC , per te cilin kushte e jashme 

projekuese jane  percaktuar si me poshte : 
 

 Temperature e jashme llogaritese per stinen e ftohte 
‐1°C , lageshtia relative 75% 
 

 Temperature e jashme llogaritese per stinen e ngrohte 
+35°C , lageshtia relative 40% 
 
Nisur nga destinacioni I godines , zyra administrative per kushtet e brendshme do te merret 

ne konsiderate : 
 
Per stinen e ftohte 
 

 Temperatura per ambjentet  zyre te administrates 22°C. 
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 Temperatura per ambjentet salla mbledhje 20°C 

 Temperatura per ambjentet koridore dhe salla publike 18°C 
 
Per stinen e ngrohte 
 

 Temperatura per ambjentet  zyre te administrates 24°C. 

 Temperatura per ambjentet salla mbledhje 22°C 

 Temperatura per ambjentet koridore dhe salla publike 27°C 
 

Per te krijuar nje ambjent pune sa me komod , per nje pune sa me rezultative sipas kerkesave 
te investitorit  per ambjentet Salla e Keshillit bashkiak dhe shebimi ONE STOP SHOP eshte parshikuar 
sistemi I ventilimit me rikuperim te energjise. 

Ne perllogaritjen e volumeve per cdo ambjent eshte marre ne considerate kerkesa per ajer ne 
baze te konsumatoreve . Per cdo person ne ambjentin e punes eshte parashikuar nje sais ajri te 
fresket prej 20 m³ ne ore , sipas standartit ANSI/ASHRAE 62.1 . Ambjenti  I  Arkives eshte trajtuar me 
ventilim me rikuperim te energjise 

 
 
PERLOGARITJET E SISTEMIT 

 
1‐Ngarkesa Ngrohese 
Jane llogaritur humbjet me transmetim te godinese dhe ato per ventilimin . 
Humbjet me transmetim : 
 
QT = S * u * Dt 
Q – humbjet e nxehtesise 
S – siperfaqe e jashme e objektit ( mure , dritare , solete , dysheme ) 
u – koeficienti i humbjeve te nxehtesise , varesi e materialeve te perdorura 
Dt‐ diferenca e temperatures jashte ‐  brenda 
Temperaturat : 
Temperatura e jashtme llogaritese per Tiranen eshte marre ‐1°C 
Temperatura brenda  objektit ne vare te ambjenteve sic eshte treguar me lart . 
 
Koeficente e humbjeve jane marre : 
Mure te jashtem te objektit te termoizoluar sistemi kapote u = 0.6 w/m²°K 
 
Dritare duralumini me ndarje termike dopioxham 
u = 1.5 w/m²°K 
 

Dyshem / soleta beton i armuar            u = 1.4 w/m²°K 
 
Llogaritje rriten me 10% per efekt te urave  termike 
 
Humbej ne ventilim : 
 
QV = V * r * Dt 
Q – humbjet e nxehtesise 
V – Volumi i ajrit ventilues 

r – koeficienti i  nxehtesise specifike te arit 0.34 w/m³°K 
Dt‐ diferenca e temperatures jashte ‐  brenda 
Ngarkesa e pergjithshme : 
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Q= QT +QV 

Kesaj ngarkese i zbriten: 
Nxehtesia e gjeneruar nga ndricimi, punonjesit dhe aparturat shtese te cdo ambjenti . 
 
Sasia e nxehtesise e gjenerura per efekt te ndricimit eshte marre 10w/m² 
Sasia e nxehtesise e gjeneruar nga punonjesit eshte marre  120 w/person 
Sasia e nxehtesise e prodhuar nga aparurat eshte marre 250 w / kompjuter 
Salla e serverave eshte trajtura vetem me ventilim dhe ngarkese fohse pasi sasia e nxehtesise se 
gjeneruar eshte e madhe dhe ngarkesa ngrohese rezulton negative . 
 

2‐ Ngarkesa ftohese : 
Ngarkesa ftohese llogaritet ne transmetim, humbje ne ventilim  dhe rrezatim . 
Llogaritja e humbjeve me tansmetimdhe ventilim behet njesoj si ngarkesa ngrohese . Temperatura e 
jashtme llogaritese eshte marre per Tiranen 35°C . Nxehtesia e gjeneruar nga ndricimi, punonjesit dhe 
aparturat shtese te cdo ambjenti do ti shtohen kesaj ngarkese. 
Ne humbjet me rrezatim jane marre ne konsiderate siperfaqet e xhamit : 
 
Q= S * K 
Q – humbjet e nxehtesise 
S – Siperfaqja e hapsires qe rrezatohet 

K – koeficienti i  rrezatimit per oren e pikut qe varet nga lloji i xhamit dhe mbulimin me grila e 
perde . Ne kete rast K eshte marre 300w/m² 

 
Siperfaqet vertikale te mureve nuk merren ne considerate per humbjet me rrezatim . 
Siperfaqet horizontale ( soleta ) llogariten me te njejten formule si humbjet me transmetim : 

QT = S * u * Dt 
Q – humbjet e nxehtesise 
S – siperfaqe e jashme e objektit ( mure , dritare , solete , dysheme ) 
u – koeficienti i humbjeve te nxehtesise , varesi e materialeve te perdorura 
Dt‐ diferenca e relative  temperatures jashte ‐  brenda 
Diferenca e temperatures eshte relative pasi ajo merret parasysh jo si temperature e ajrit te jashtem 
por si temperature e siperfaqes se rrezatuar . ne kete rast Dt eshte marre 26°C ‘ Brenda 24° C dhe sip. 
e soletes 50°C 

 
3‐ Ventilimi 

Ventilimi i godines eshte bere me njesi te ndare per grupe zyrash. Sasia e ajrit ventilues eshte 
perllogaritur me 20 m³/h per person . 
Dimensionet tubacion jane llogaritur me formulen : 
 
S = Q / v 
S – seksioni i tubacionit 
Q – sasia e ajrit ventilues 
v  ‐ shpejtesia e levizjes se ajrit ne tubacione 
Shpejtesia e levizjes se ajrit ne tubacione eshte marre : 
 
Ne elementin fundor             1,5 m/s 
Ne deget e tubacionit       2,5 ÷ 4 m/s 
Ne magjistral brenda godines    5 ÷ 6 m/s 
Ne magjistral jashte godines     8 m/s 
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2) PERZGJEDHJA E SISTEMIT DHE FUNKSIONIMI I TIJ 
 
 

Per perballimin e hubjeve te gjeneruara projekti eshte ndare ne dy sisteme . 
 

Sistemi i ngrohjes dhe ftohjes me njesi fundore per cdo amjent ne varesi te tij , te tipi tavaor per 
kanale ajrit por 
dhe mural,I pershtashem per lidhje VRF e qe do te perballoje humbjet me transmetim, rezatim dhe 
gjenerim lokal.  Atje ku eshte e nevojshme eshte parashikuar  futja e ajrit te fresket te trajtuar nga 
rikuperatoret e nxehtesise . 

Sistemi i pare do te punoje gjate stines se ftohte per ngrohje, nga netori deri ne prill, dhe per 
ftohje nga qershori 

deri ne shtator . 
Ne rekomandojme nje sistem VRF , per disa arsye : rendiment me te mire ( kosto me e ulet 

shfrytzimi ) ,manaxhim me I thjeshte ne kontrollin e punes se njesive , parcializim me I madh ne varesi 
te kerkeses se impjantit. 

Sistemi i dyte do te punoje gjate gjithe vitit. Ai do te kompensoje me ajre te fresket ambejtet e 
ventiluara dhe dote rreguloje temberaturen e brendshme per peridhat e . 

Ambjentet do te kene kontroll te vecante te temperatures ne baze te kerkeses se seicilit ndersa 
holli dhe koridoret do te kene te njejten temperature te pa manipulueshme nga operatore te vecante 
Njesite fundore te ngrohje ftohje jane vendosur te tipeve te ndryshem ne pershtatje me arkitekturen 
per sicilin ambjent por duke ruajtuar ne menyre rigoroze kerkesat e ambjente per nivele te ulta 
zhurmash, si dhe kriteretteknike te montimit dhe mirembajtjes . 

Duhet te permbajne minimalisht ,por jo te kufizaura deri ketu , sa me poshte pershkruar: 
Kasa prej llamarine te galvanizuar e termoizoluar ne varesi te tipit edhe e mbyluar me mantelin prej 
materialplastic ne varesi te modelit te prodhuesit . 
Bateria kondensuese / avulluese e tipit gaz‐ajer te ndertuar nga serpentine me tuba bakri  dhe 
radiator me  fletete holla alumini 
Ventilator te tipit centrifugal me tre shpejtesi te rregullueshme + shpejtesine automatike. 
Filter ajri te tipi rrjete i zmontueshem qe mund te lahet me uje te rrjedhseh dhe te rivendoset. 
Skeden elektronike dhe pultin e kontrollit per percakimin dhe monitorimin e regjimit te punes. 
rgjimet e punes dote jene : ftohej, ngrohje , ventilim , heqje lageshtie. 
Pompen per largimin e kondenses e komanduar nga nje galexhant niveli per punim automatik . 
Lidhja me rrjetin me rakorde. 
Suportet , vareset dhe gjithe elementet e tjere ndihmes per mberthimin e tubacioneve do te jene prej 
celiku te galvanizuar. Ato duhet te garantojne paisjen nga vibrimet per te shmangur zhurmat ne 
ambjentet e punes. Niveli i zhurmave i pranueshem 40dB. 

 
Njesite e jashtme te kondicionimit  duhet te permbajne minimalisht ,por jo te kufizuaua deri ketu 

, sa me poshtepershkruar: 
 
Kompresori i tipit  Digital Scroll inverter bashke me rezistencen per ngrohje te vajit. 
Bateria kondensuese/avulluese e tipit gaz‐ajer te ndertuar nga serpentine me tuba bakri ø8 mm dhe 
radiator me flete te holla alumini. 
Qarku i fluidit punues duhet te permbaje valvol per mbushje me gaz, filter gazi, tregues presioni ne 
hyrje dhe dalja nga kompresori, nderpreres se punes ne rast mbi dhe nen presioni, tregues fluksi , 
valvol me kater rruge , valvol elektronike ekspansioni. 
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Ventilator aksial me grille mbrojtese me shpejtesi te rregulluesme sipas kerkeses se fluidit punues. 
Motori I ventilatorit duhet te jete i tipit te mbyllur pa nevoje per lubrifikim te mevonshem . 
Skeda elektronike e cila do te rregulloje dhe monitoroje regjimin e punes, si dhe komunikimin me 
njesite e brendshme . Ajo duhet te rregulloje ngarkesen ne baze te kerkeses se brendshme . 
Njesite do te montohen mbi suporete antivibrant per te shmangur transmetimin e zhurmave ne 
ambjentet e punes. 
 
Kushtet e jashtme te punes per paisjet : 

 Stina e ftohte – 15°c  , Stina e ngrohte + 45°C 

 Rendimenti COP jo me i vogel se 3.4 
 
Njesite e ventilimit do te jene te tipit me rikuperim nxehtesie . Rikuperimi do te behet ne 

seksionin e rrymave te kunderta ku ajri I trajtuar qe del I jep/merr  nxehtesi ajrit te fresket qe  hyn . 
�Minimumi I rendimen t te shkembyesit do te jet 50 % . 

Kutia llamarine e zinguar me veshje ze izoluese , me kapake sherbimi min. ne dy krahe . 
Ventilatori , I tipi centrifugal me motor direkt ne tubine me tre shpejtesi te rregullueshme  , i 
balancuar dhe kolauduar nga prodhuesi .Elektromotorri me klase mbrojtej Ip55, me mbrojtje 
temperature te brendshme , per ruajtje nga mbinxehja deri ne 120°C. 
 
Tuabcionet e ajrit  
 
Tubacione e ajrit ventilues tuba prej llamrine te galvanizuar te formes drejtkendore, bashkim i tipt me 
flanxhe. Kthesat e tubaciont per te minimisua zhurmat do te jene me rreze jo me te vogel se 0.5D ( ku 
D eshte dimensioni i brinjes me te madhe te tubacionit drejtkendor ). Suportet , vareset dhe gjithe 
elementet e tjere ndihmes per mberthimin e tubacioneve do te jene prej celiku te galvanizuar . 
Spesori i llamarines se tubacionit duhet te rrespektoje kushtin : 

 per brinjen me te madhe deri 35 cm d=0.6 

 per brinjen me te madhe 35deri 60 cm d=0.8 

 Varjet e tubacionit do te behen ne distance cdo 10 diametra . 
 
 
 
 
 
GRILAT E VENTILIMI 

 
Do te jene prej materiali alumini te trajtuar kunder ndryshkjes, me flete te rregullueshme dhe 
regjister te sasise se ajrit.  Konsruksioni i saj duhet te garantoje shtangesi dhe te mos krijoje zhurma 
dhe vibrimen gjate punes 
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Rrjeti i tubacioneve te bakrit. 
Rrejti i tubacioneve do te realizohet me saldim, me elektroda argjendi pa     pranine e arit ne to gjate 
procesit te saldimit . Per largimin e ajrit nga tubat do te perdoret azot i thate. Rrjeti do te jete i 
termizoluar me spesor termoizoluese jo me te vogel se 9 mm. Para lidhjes se paisjeve rrjetit do ti 
behet prova nen vakum per 48 ore. Suportet , vareset dhe gjithe elementet e tjere ndihmes per 
mberthimin e tubacioneve do te jene prej celiku te galvanizuar. Vareset do te vendosen jo me larg se 
1.5 m nga njera tjetra. 

 
Rrjeti i tubacioneve te kondensatit . 
Rrejti i tubacioneve do te realizohet tuba PP me gota dhe gomina . duhet rrespektuar pjerresia drej 
pikes se shkarkimit 0.5% per linjat nen dysheme dhe 1% per ato mbi tavanet e varur .  
Linjat e kondenses qe pershkojne muret e kartonxhesit, dhe ato mbi tavanet e varur do te 
termoizolohen  
Suportet , vareset dhe gjithe elementet e tjere ndihmes per mberthimin e tubacioneve do te jene prej 
celiku te galvanizuar. Vareset do te vendosen jo me larg se 1.5 m nga njera tjetra. 
 
 
 
 
 
Ing.mekanik Artur DADO             ____________________________ 
 
 
Tirane , Dhjetor  2016 
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 Projektimi i Sistemit Hidrosanitar të Furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujërave të 

ndotura dhe atmosferike tëndërtesës dhe projektimi i rrjetit inxhinierik të ujërave në zonën 

përreth është kryer në bazë projektit arkitektonik të dhënë. 

 Për çdo ndryshim të projektit dhe për çdo problem gjatë zbatimit të kontaktohetparaprakisht 

me projektuesin. Pasi të merret miratimi me shkrim i tij, për ndryshimin apo zgjidhjen e 

propozuar, të vazhdohet me kryerjen e punimeve përkatëse. 

1. PROJEKTIMI I SISTEMIT HIDROSANITAR TËNDËRTESËS 

1.2. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË (SFU) 

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë të ndërtesësdhe jashtë saj është projektuar në përputhje 

me Kushtet Teknike të Projektimit (KTP) në Fuqi, si dhe sipas udhëzimeve tëstandardeve të 

projektimit UNI EN 805 dhe UNI EN 806.  

Për llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të sistemit, prurjet, humbjet hidraulike, 

presionin e nevojshëm dhe diametrat janë përdorur tabelat e dhëna në kushtet teknike të 

sipërpërmendura, të cilat paraqiten në paragrafët e mëposhtëm.Llogaritjet e parametrave 

hidraulikë dhe gjeometrikë të rrjetit janë kryer, duke pasur parasysh edhe prurjen e grupeve 

përzierës (mishelatorë) të ujit apo të rubinetave të pajisjeve përkatëse të dhëna në tabela. 

Projektimi i sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë është kryer sipas hapave të mëposhtëm: 

a) Vizatohen gjurmët e linjave të furnizimit me ujë nga pika e lidhjes në  

katin përdhe e deri tek pajisjet hidrosanitare të ndërtesës. Gjurmët e tubacioneve, pozicioni i 

kolonës (-ave) të furnizimit me ujë dhe pikat ujëdhënëse vizatohen në planimetrinë e çdo kati dhe 

të nyjeje sanitare të ndërtesës. Vizatohen tubacionet dhe pajisjet e tjera në dhomën teknike të 

ndërtesës. 

b) Vizatohet skema aksonometrike e sistemit ose skema vertikale e  

kolonës (-ave) të furnizimit me ujë.  

c) Caktohen pjesët llogaritëse të sistemit duke u bazuar në planimetrinë e  

sistemit dhe në skemën aksonometrike të sistemit apo skemën vertikale të kolonës (-ave) të 

sistemit të furnizimit me ujë. Përcaktohet numri dhe lloji i pajisjeve hidrosanitare që do të 

furnizohet nga çdo pjesë llogaritëse e këtij sistemi. Gjenden nëpërmjet tabelave të mëposhtme 

prurjet totale dhe llogaritëse të ujit në çdo pjesë llogaritëse. Kryhet edhe përmasimi duke u bazuar 

në vlerën e prurjes llogaritëse dhe në shpejtësitë e rekomanduara si më poshtë: 

Prurjet Nominale dhe Ekuivalentete Ujësjellësit të Pajisjeve 

Emërtimi i Pajisejeve Hidrosanitare 
 Prurje [l/sek]  Ekuivalent Ujësjellësi [EU]  Presioni i Punës 

[m] U.F.  U.N.  U.F.  U.N. 

Larëse Duarsh – LD  0.10  0.10  0.5 0.5 5 
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Bide – BD  0.10  0.10  0.5  0.5  5 
Klozetë me kasetë – WC  0.10  ‐  1 ‐ 5 
Grup Dushi – DU  0.20  0.20  2  2  5 
Larëse Pjatash  ‐ LP  0.20  0.20  1  1  5 

 

 

Bazuar në numrin dhe llojin e çdo pajisjeje hidrosanitare si dhe në prurjen nominale të secilës prej 

tyre, gjendet fillimisht prurja totale (QT) dhe më pas prurja llogaritëse (QP) e çdo pjese me anën e 

tabelave të mëposhtme. Në këto tabela është marrë parasysh njëkohshmëria e funksionimit të 

pajisjeve në çdo kategori ndërtese. 

 
Tabelat e përcaktimit të prurjeve llogaritëse (QP) nga prurja totale (QT) e çdo pjese llogaritëse QP = 

f (QT), sipas kategorive të ndërtesave jepet më poshtë: 

Zyrat 

QT 
QP 

QTOT 
QP 

QPA< 0.50 l/sek  QPA≥ 0.50 l/sek  QPA< 0.50 l/sek  QPA≥ 0.50 l/sek 
0.06  0.05  ‐‐  9.00  4.31 
0.07  0.06  ‐‐  10.00  4.47 
0.08  0.08  ‐‐  12.00  4.76 
0.09  0.09  ‐‐  14.00  5.00 
0.10  0.10  ‐‐  16.00  5.20 
0.12  0.12  ‐‐  18.00  5.39 
0.14  0.14  ‐‐  20.00  5.55 
0.16  0.15  ‐‐  25.00  5.90 
0.18  0.17  ‐‐  30.00  6.18 
0.20  0.19  ‐‐  35.00  6.43 
0.25  0.24  ‐‐  40.00  6.63 
0.30  0.29  ‐‐  45.00  6.82 
0.35  0.33  ‐‐  50.00  6.98 
0.40  0.38  ‐‐  60.00  7.27 
0.45  0.43  ‐‐  70.00  7.51 
0.50  0.48  0.51  80.00  7.71 
0.60  0.57  0.61  90.00  7.90 
0.70  0.67  0.70  100.00  8.06 
0.80  0.76  0.79  120.00  8.35 
0.90  0.86  0.88  140.00  8.59 
1.00  0.95  0.98  160.00  8.79 
1.20  1.17  180.00  8.98 
1.40  1.41  200.00  9.14 
1.60  1.62  250.00  9.49 
1.80  1.80  300.00  9.77 
2.00  1.96  350.00  10.01 
2.50  2.31  400.00  10.22 
3.00  2.60  450.00  10.41 
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3.50  2.84  500.00  10.57 
4.00  3.04  600.00  10.85 

4.50  3.23  700.00  11.09 

5.00  3.39  1000.00 11.65 

6.00  3.68  1200.00 11.93 
7.00  3.92  1400.00 12.17 
8.00  4.12       

 
Shënim:  Vlerat e kolonës QPA< 0.50 l/sek, janë prurjet llogaritëse të sistemit të furnizimit 

me ujë, që kanë pajisje me prurje nominale QA< 0.50 l/sek, kurse vlerat e kolonës QPA≥  0.50 l/sek, 
janë prurjet llogaritëse të sistemit të furnizimit me ujë, që kanë pajisje me prurje nominale QA ≥ 
0.50 l/sek. 
Pas përcaktimit të prurjeve llogaritëse të çdo pjese të sistemit, gjenden në grafikët e mëposhtëm, 

diametrat dhe pjerrësitë hidraulike (humbjet hidraulike për çdo metër gjatësi tubi) të çdo pjese 

llogaritëse të sistemit d = f (QLLOG, Vrek), ku shpejtësia e rekomanduar gjendet në intervalin midis 

shpejtësisë minimale Vmin = 0.75 m/sek dhe shpejtësive maksimale për çdo diametër, si në tabelë: 

 

 

Shpejtësitë maksimale të Lejuara 
(Vmaks) 

Tub Plastik (PP-R, PEX) 
Diametri Dj 

[mm] 
Shpejtësia Vm 

[m/sek] 
deri 25  1.4 

32 1.5 
40 1.8 
50 2.2 
63 2.4 
75 2.6 

90 e sipër 2.8 
 

Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PN 10 bar 
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Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PN 20 bar 

 

 

- Përcaktimi i presionit të nevojshëm në hyrje të ndërtesës, kryhet duke pasur parasysh 

faktorët si më poshtë: 

HN = f (HGJ, hw, hWM, hP) 

 Ku:  HN = presioni i nevojshëm në hyrje të ndërtesës 

  HGJ = lartësia gjeometrike e pajisjes më të disfavorshme nga pika e lidhjes së 

sistemit hidrosanitar me rrjetin shpërndarës 

  hw = humbjet hidraulike gjatësore dhe lokale (me 15% të humbjeve gjatësore) të 

presionit të ujit nga pika e lidhjes deri tek pajisja më e disfavorshme. 

  hWM = humbjet hidraulike totale në aparatin kryesor ujëmatës dhe në aparatin 

individual të apartamentit më të disfavorshëm hWM< 2.5 m. 

  hP = 5 ÷ 15 m, presioni i punës i pajisjes më të disfavorshme. 
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- Duke u bazuar në hapat e mësipërme të projektimit të sistemit hidrosanitar të furnizimit me 

ujë të pijshëm, rezulton se,parametrat hidraulikë të sistemit (prurja e kërkuar dhe presioni i 

nevojshëm në pikën e lidhjes)kanë vlerat si më poshtë 

Q = 14 m³/orë 

P (H) = 3.5 bar ( ≈ 35m) 

1.3. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA (SKUN) 

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë të ndërtesësdhe jashtë saj është projektuar në përputhje 

me Kushtet Teknike të Projektimit (KTP) në Fuqi, si dhe sipas udhëzimeve të standardeve të 

projektimit UNI EN 752, UNI EN 12050 dhe UNI EN 12056.  

Për llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të sistemit; prurjet, pjerrësia hidraulike, 

lartësia e mbushjes së tubit dhe diametrat, janë përdorur tabelat e dhëna në kushtet teknike dhe 
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standardet e projektimit të sipërpërmendura, të cilat jepen më poshtë: Llogaritjet e parametrave 

hidraulikë dhe gjeometrikë të rrjetit është kryer, duke pasur parasysh prurjen e shkarkimeve të ujit 

nga pajisjet hidrosanitare të nyjeve sanitare, me të dhënat si në tabela. Projektimi i sistemit 

hidrosanitar të shkarkimit të ujërave të ndotura është kryer sipas hapave të mëposhtëm: 

a) Përcaktohet pozicioni i kolonës(-ave) brenda puseve teknike të dhëna në 

projektin arkitektonik.  

b) Vizatohen gjurmët e linjave të shkarkimit të ujit nga pajisjet hidrosanitare të çdo  

nyjeje sanitare deri tek kolona(t) e shkarkimit. Pas kësaj vizatohen gjurmët e tubave të derdhjes 

(kolektorët), nën dyshemenë e katit përdhe të ndërtesës, deri tek pozicioni i pusetës së lidhjes me 

rrjetin e oborrit. 

c) Vizatohen skemat aksonometrike të sistemit ose skemat vertikale të 

kolonës(-ave) të shkarkimit të ujërave të ndotura.  

d) Caktohen pjesët llogaritëse të sistemit duke u bazuar në planimetrinë e  

sistemit dhe në skemën aksonometrike të sistemit apo skemën vertikale të kolonës(-ave) të 

SKUN. Përcaktohet numri dhe lloji i pajisjeve hidrosanitare që do të shkarkojnë ujërat e ndotura në 

çdo pjesë llogaritëse të këtij sistemi. Gjenden nëpërmjet tabelave të mëposhtme prurjet totale (QT) 

dhe prurjet llogaritëse (QP) të ujit në çdo pjesë llogaritëse.  

 

Emërtimi i Pajisjeve Hidrosanitare  Prurje [l/sek]  Ekuivalent Shkarkimi [ES] 
Diametri Minimal 

Dj [mm] 
Larëse Duarsh – LD  0.5    40 
Bide – BD  0.5    40 
Klozetë – WC  2.5    90 ÷ 110 
Pllaka e Dushit – DU  0.6    50 
Larëse Pjatash  ‐ LP  1.0    50 
Piletë Dyshemeje DN 50 ÷ 63 mm  1.0 50 ÷ 63

 

Bazuar në numrin dhe llojin e çdo pajisjeje hidrosanitare si dhe në prurjen nominale të 

secilës prej tyre, është përcaktuar prurja totale dhe më pas prurja llogaritëse e çdo pjese 

llogaritëse të SKUN, me anën e formulave ose të tabelave të ndara sipas kategorisë së 

ndërtesave. Në këto formula (ose tabela) merret parasysh njëkohshmëria e funksionimit të 

pajisjeve në çdo kategori ndërtese. Formulat (ose tabelat) e QPjepen si më poshtë: 

- Ndërtesat shoqërore, institucionet, spitalet, shkollat, hotelet, restorante  

          0.70 x /  

ku:  - prurja llogaritëse e cila kalon në tubacion 

 - prurja totale e llogaritur si shumë e prurjeve nominale të shkarkimit të 

njëkohshëm të të gjitha pajisjeve hidrosanitare. 
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Tabela e prurjes llogaritëse QLLOG 

QTOT = Σ QA [l/sek] 
QLLOG [l/sek] 

K = 0.5  K = 0.7  K = 1.0  K = 1.2 
10  1.6  2.2  3.2  3.8 
12  1.7  2.4  3.5  4.2 
14  1.9  2.6  3.7  4.5 
16  2.0  2.8  4.0  4.8 
18  2.1  3.0  4.2  5.1 
20  2.2  3.1  4.5  5.4 
25  2.5  3.5  5.0  6.0 
30  2.7  3.8  5.5  6.6 
35  3.0  4.1  5.9  7.1 
40  3.2  4.4  6.3  7.6 
45  3.4  4.7  6.7  8.0 
50  3.5  4.9  7.1  8.5 
60  3.9  5.4  7.7  9.3 
70  4.2  5.9  8.4  10.0 
80  4.5  6.3  8.9  10.7 
90  4.7  6.6  9.5  11.4 
100  5.0  7.0  10.0  12.0 
110  5.2  7.3  10.5  12.6 
120  5.5  7.7  11.0  13.1 
130  5.7  8.0  11.4  13.7 
140  5.9  8.3  11.8  14.2 
150  6.1  8.6  12.2  14.7 
160  6.3  8.9  12.6  15.2 
170  6.5  9.1  13.0  15.6 
180  6.7  9.4  13.4  16.1 
190  6.9  9.6  13.8  16.5 
200  7.4  9.9  14.1  17.0 
220  7.6  10.4  14.8  17.8 
240  7.7  10.8  15.5  18.6 
260  8.1  11.3  16.1  19.3 
280  8.4  11.7  16.7  20.1 
300  8.7  12.1  17.3  20.8 
320  8.9  12.5  17.9  21.5 
340  9.2  12.9  18.4  22.1 
360  9.5  13.3  19.0  22.8 
380  9.7  13.6  19.5  23.4 

400  10.0  14.0  20.0  24.0 
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Bazuar edhe në vlerat e prurjes llogaritëse është kryer përmasimi i tubacioneve të SKUN. Përveç 

kësaj, përmasimi i tubacioneve është kryer duke u bazuar edhe në lartësinë e mbushjes dhe 

shpejtësisë së rekomanduar të rrjedhjes;  d = f (QP, h/d, vrek) 

Lartësia e mbushjes së tubacioneve rekomandohet: 

- Për degëzimet brenda nyjes sanitare (tubat e lidhjes dhe tubat e dërgimit), h = 0.5 d 

- Për tubat e derdhjes (kolektorët) brenda ndërtesës,  h = 0.6 ÷ 0.7 d 

- Për tubat e derdhjes (kolektorët) jashtë ndërtesës deri tek puseta e lidhjes, h = 0.8 d. 

Shpejtësia rrjedhjes së ujërave të ndotura duhet të jetë brenda intervalit të mëposhtëm:  

VMIN = 0.5 ÷ 0.75 m/sek < Vrek< VMAKS = 3 ÷ 3.5 m/sek. 

Më poshtë jepen tabelat e llogaritjes së diametrave të tubacioneve Dj = f (QLLOG, iTUB, h/d); 

 

a) Tubat e dërgimit në nyjet sanitare 

 

a) Prurjet në tubat e nyjes sanitare qLLOG = f (Dj, iTUB) 

Pjerrësia i [m/m]  0.50%  1%  1.50%  2%  2.50% 
Dj [mm] 

40  0.11  0.15  0.19  0.22  0.24 
50  0.21  0.3  0.37  0.43  0.48 
63  0.43  0.61  0.75  0.87  0.98 
75  0.72  1.03  1.26  1.46  1.64 
90  1.05  1.53  1.88  2.18  2.44 
110  1.95  2.79  3.42  3.96  4.43 
125  2.85  4.05  4.97  5.75  6.43 

160  5.7  8.23  10.10  11.68  13.07 

 

b) Kolonat e Shkarkimit 

 

b) Prurjet në kolonat e shkarkimit 

b.1)Kolonat e shkarkimit me ajrim direkt  b.2)Kolonat e shkarkimit me ajrim paralel 

Kolona e Shkarkimit dhe 
tubi i ajrimit 

Prurja 
Kolona e Shkarkimit 
(tubi paralel i ajrimit) 

Prurja 

Dj [mm]  qLLOG [l/sek]  Dj [mm]  qLLOG [l/sek] 

63.00  0.7  63 (50)  0.9 
75.00  2.0  75 (50)  2.6 
90.00  3.5  90 (63)  4.6 
110.00  5.2  110 (75)  7.3 
125.00  7.6  125 (90)  10.0 
160.00  12.4  160 (110)  18.3 

200.00  21.0  200 (110)  27.3 
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c) Tubat e derdhjes nëntavanorë ose nën dysheme (kolektorët e shkarkimit) 

 

Prurjet Llogaritëse të Kolektorit të Shkarkimit  
a) Lartësia e Mbushjes h = 0.50 d (h/d = 0.50 = 50 %) 

Pjerrësia i 
[m/m] 

  

Dj 110 mm  Dj 125 mm  Dj 160 mm  Dj 200 mm  Dj 225 mm  Dj 250 mm  Dj 315 mm 
QMAX 
[l/s] 

v  
[m/s] 

QMAX 
[l/s] 

v  
[m/s] 

QMAX

[l/s] 
v  

[m/s]
QMAX

[l/s] 
v  

[m/s]
QMAX

[l/s] 
v  

[m/s]
QMAX 
[l/s] 

v  
[m/s]

QMAX

[l/s] 
v  

[m/s]
0.005  1.8  0.5  2.8  0.5  5.4  0.6  10.0  0.8  15.9  0.8  18.9  0.9  34.1  1.0 
0.01  2.5  0.7  4.1  0.8  7.7  0.9  14.2  1.1  22.5  1.2  26.9  1.2  48.3  1.4 
0.015  3.1  0.8  5.0  1.0  9.4  1.1  17.4  1.3  27.6  1.5  32.9  1.5  59.2  1.8 
0.02  3.5  1.0  5.7  1.1  10.9  1.3  20.1  1.5  31.9  1.7  38.1  1.8  68.4  2.0 
0.025  4.0  1.1  6.4  1.2  12.2  1.5  22.5  1.7  35.7  1.9  42.6  2.0  76.6  2.3 
0.03  4.4  1.2  7.1  1.4  13.3  1.6  24.7  1.9  38.2  2.1  46.7  2.2  83.9  2.5 
0.035  4.7  1.3  7.6  1.5  14.4  1.7  26.6  2.0  42.3  2.2  50.4  2.3  90.7  2.7 
0.04  5.0  1.4  8.2  1.6  15.4  1.8  28.5  2.1  45.2  2.4  53.9  2.5  96.9  2.9 
0.045  5.3  1.5  8.7  1.7  16.3  2.0  30.2  2.3  48.0  2.5  57.2  2.7  102.8 3.1 
0.05  5.6  1.6  9.1  1.8  17.2  2.1  31.9  2.4  50.6  2.7  60.3  2.8  108.4 3.2 
                                            

b) Lartësia e Mbushjes h = 0.70 d (h/d = 0.70 = 70 %) 
Pjerrësia i 
[m/m] 

Dj 110 mm  Dj 125 mm  Dj 160 mm  Dj 200 mm  Dj 225 mm  Dj 250 mm  Dj 315 mm 

  
QMAX 
[l/s] 

v  
[m/s] 

QMAX 
[l/s] 

v  
[m/s] 

QMAX

[l/s] 
v 

[m/s]
QMAX

[l/s] 
v 

[m/s]
QMAX

[l/s] 
v 

[m/s]
QMAX 
[l/s] 

v 
[m/s]

QMAX

[l/s] 
v 

[m/s]
0.005  2.9  0.5  4.8  0.6  9.0  0.7  16.7  0.8  26.5  0.9  31.6  1.0  56.8  1.1 
0.01  4.2  0.8  6.8  0.9  12.8  1.0  23.7  1.2  37.6  1.3  44.9  1.4  80.6  1.6 
0.015  5.1  1.0  8.3  1.1  15.7  1.3  29.1  1.5  46.2  1.6  55.0  1.7  98.8  2.0 
0.02  5.9  1.1  9.6  1.2  18.2  1.5  33.6  1.7  53.3  1.9  63.6  2.0  114.2 2.3 
0.025  6.7  1.2  10.8  1.4  20.3  1.6  37.6  1.9  59.7  2.1  71.1  2.2  127.7 2.6 
0.03  7.3  1.3  11.8  1.5  22.3  1.8  41.2  2.1  65.4  2.3  77.9  2.4  140.0 2.8 
0.035  7.9  1.5  12.8  1.6  24.1  1.9  44.5  2.2  70.6  2.5  84.2  2.6  151.2 3.0 
0.04  8.4  1.6  13.7  1.8  25.8  2.1  47.6  2.4  75.5  2.7  90.0  2.8  161.7 3.2 
0.045  8.9  1.7  14.5  1.9  27.3  2.2  50.5  2.5  80.1  2.8  95.5  3.0  171.5 3.4 
0.05  9.4  1.7  15.3  2.0  28.8  2.3  53.3  2.7  84.5  3.0  100.7  3.1  180.8 3.6 

 

Tubacionet e kolektorëve të brendshëm të ndërtesës janë llogaritur me formulën e Colebrook – 

White, me koefiçent ashpërsie të materialit të tubit kb = 1.0 mm dhe koefiçent viskoziteti të ujit ν = 

1.31 x 10-6  [m²/sek]. 

Tubacionet e linjave të rrjetit të oborrit (përfshirë tubacionin kryesor), llogariten me formulën Chezy 

apo Colebrook – White, për lartësi mbushjeje h = 0.70 x d dhe për shpejtësi të rekomanduar si tek 

tubacionet brenda ndërtesës. 
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1.4. SISTEMI I KULLIMIT TË UJËRAVE ATMOSFERIKË 

Sistemi i ujërave atmosferikë të ndërtesës përbëhet nga sistemi i kullimit të ujërave nga tarraca e 

ndërtesës. 

Ky sistem përbëhet nga: 

- piletat plastike (PE apo ABS) apo metalike me kapak inoksi dhe me kundravalvol dhe sifon 

me lartësi pune h ≥ 5 cm. Piletat mund të jenë me dalje vertikale apo horizontale, me 

diametër daljeje si në vizatime. 

- tubacionet vertikale të shkarkimit të pozicionuar në qoshet apo pozicionet si në vizatime. 

Bashkimi i tyre do të bëhet me pjesë rakorduese metalike të pandryshkshme apo plastike 

për të lehtësuar futjen e ujit në tubacion. 

Shkarkimi i tyre do të bëhet në pusetat e posaçme në këmbë të kolonave në trotuarin e 

ndërtesës dhe më pas, në sistemin e largimit të ujërave atmosferikë të rrugës apo zonës përreth 

ndërtesës. 

Përcaktimi iprurjes llogaritëse sipërfaqësore nga ujërat e reshjeve atmosferike janë kryer duke 

zbatuar formulën e Metodës racionale për përcaktimin e prurjeve (me intensitet të shiut për 

periudhë përsëritjeje t = 100 vjet dhe kohëzgjatjeje t = 1 orë) dhe duke u bazuar gjithashtu edhe 

në kushtin EN 12056-3 dhe formulat hidraulike të Chezy, për përmasimin e piletave, tubacioneve 

horizontale dhe të kolonave të shkarkimit të ujërave të shiut.  

Formulat e përdorura përllogaritjet e sipërpërmendura jepen si më poshtë:  

Formula e metodës racionale: 

Q =  k x C x i x A  [m³/sek] 

Ku: 

 K = 0.00278, koeficient i sistemit metrik të llogaritjes 

C = 0.95, koeficient i rrjedhjes sipërfaqësore 

i = 191 mm/orë, intensiteti i shiut për periudhë përsëritjeje T = 100 vjet dhe kohëzgjatjeje t = 10 

minuta, nga buletini meteorologjik i shirave maksimalë, IHM, Tiranë, 1985 

A = sipërfaqja e papërshkueshme e tarracës së ndërtesës në shqyrtim. 

Formula Chezy për përmasimin e tubacioneve horizontalë: 

   √   ³  

Ku: 

Q = prurja e përcjellë nga ulluku 

 , koeficienti Chezy për ullukun metalik  

R = rrezja hidraulike e rrjedhjes 

i = pjerrësia e ullukëve 
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Diametrat e kolonave të shkarkimit të ujërave të reshjeve nga sipërfaqet, jepet më poshtë: 

Diametri i 
Brendshëm i Kolonës 
së Shiut  Db [mm] 

Prurjet Q [l/sek] 

Shkalla e Mbushjes    
f = 0.20 

Shkalla e Mbushjes    
f = 0.33 

50  0.70  1.70 
55  0.90  2.20 
60  1.20  2.70 
65  1.50  3.40 
70  1.80  4.10 
75  2.20  5.00 
80  2.60  5.90 
85  3.00  6.90 
90  3.50  8.10 
95  4.00  9.30 
100  4.60  10.70 
110  6.00  13.80 
120  7.60  17.40 
130  9.40  21.60 
140  11.40  26.30 
150  13.70  31.60 
160  16.30  37.50 
170  19.10  44.10 
180  22.30  51.40 
190  25.70  59.30 
200  29.50  68.00 
220  38.10  87.70 
240  48.00  110.60 
260  59.40  137.00 
280  72.40  166.90 
300  87.10  200.60 

> 300 
Formula Wyly ‐ 

Eaton 
Formula Wyly ‐ 

Eaton 

Formula Wyly ‐ Eaton 
Q = 2.5 x 10^(‐4) x kb^(‐0.167) x Db ^(2.667) x f^(1.667) 
ku: 
Q [l/sek] = prurja e kolonës së shiut 
kb = koefiçenti i ashpërsisë së tubit, në mm (e konsideruar, 0.25mm) 
Db = diametri i brendshëm i kolonës së shiut [mm] 

f = shkalla e mbushjes, e përcaktuar si raport i hapësirës së mbushur 
kundrejt sipërfaqes së seksionit të tubit. 

 

 

2. RRJETET INXHINIERIKE  

Rrjetet inxhinierike të ndërtesës përbëhen nga: 
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- Sistemi i furnizimit me ujë të ndërtesës, elementët përbërës të të cilit janë: 

o Linja e lidhjes së sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë me rrjetin  

shpërndarës të ujësjellësit dhe kutia e aparatit ujëmatës me elementët përbërës të tij. Kjo linjë 

përbëhet nga puseta e lidhjes me saraçineskën përkatëse (saraçineska mund të vendoset edhe 

para kutisë së aparatit ujëmatës), nga tubacioni lidhës dhe nga kutia e aparatit ujëmatës të 

përbashkët me elementët përbërës të tij, nga dhoma teknike dhe nga sistemi hidrosanitar i 

furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë. 

o Dhoma teknike, e cila ka: 

a) Rezervuarin e ujit me një vëllim të ujit rreth 5 m³ për qëllime sanitare 

• Grupi i presionit të ujit të pijshëm, i cili përbëhet nga një grup  

prej 2 pompash të lidhura paralel me njëra tjetrën (1 pompë në punë dhe 1 stand by). Parametrat 

e grupit të presionit të ujit të pijshëm janë Q = 14 m³/orë dhe H = 3.5 bar. 

o Sistemi  hidrosanitar i shpërndarjes së ujit të ftohtë dhe i ujit të ngrohtë nga  

dhoma teknike deri tek nyja sanitare më e largët, në katin më të lartë. Sistemi hidrosanitar i 

furnizimit me ujë ka elementët e mëposhtëm: 

a) Tubacionet kryesore nga dhomat teknike deri tek kolonat përkatëse. 

Këto tubacione do të montohen në shtresat e dyshemesë apo tavanin e katit nëntokë të 

ndërtesës. 

b) Tubacionet vertikale të kolonave të furnizimit me ujë të ftohtë, të  

vendosura në puset teknike si në vizatime. 

c) Tubacionet shpërndarëse të ujit nga shpërndarësit në hyrje të nyjës  

sanitare, deri tek secila prej pajisjeve hidrosanitare. Këto tubacione trasohen në dyshemenë e 

nyjës sanitare deri afër pajisjes dhe pastaj në murin ku vendoset ose mbështetet pajisja. 

- Sistemi i kanalizimeve të ujërave të ndotura të ndërtesës, elementët përbërës të të cilit janë: 

o Linjat e rrjetit të oborrit të kanalizimeve të ujërave të ndotura nga puseta e  

lidhjes me sistemin hidrosanitar të shkarkimit të ujërave të ndotura, deri tek puseta e lidhjes me 

rrjetin rrugor të kanalizimeve të ujërave të ndotura të qendrës së banuar, sipas lejes së dhënë nga 

ndërmarrja e UKT. Kjo linjë përbëhet nga pusetat e lidhjeve, tubacionet dhe nga pusetat e 

kthesave apo të bashkimeve të tubacioneve, si në vizatime.Tubacionet e përcjelljes së ujërave të 

ndotura, të cilat do të jenë të klasës SN4 ose SN8, siç jepen në vizatime do të vendosen në 

thellësi minimale rreth H = 0.7 + Dj [m],në zonën e këmbësorëve dhe rreth H = 1 + Dj [m], në 

zonën e mjeteve motorike. 

o Sistemi hidrosanitar i shkarkimit dhe i largimit të ujërave të ndotura nga  

pajisjet hidrosanitare deri tek puseta e lidhjes: sistemi hidrosanitar ka elementët e mëposhtëm: 

a) Tubacionet lidhës të sifoneve të secilës prej pajisjeve me tubat e  
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dërgimit në dyshemenë e banjës 

b) Tubacioni i dërgimit të UN nga tubacionet lidhëse të dy apo më tepër  

pajisjeve hidrosanitare në drejtim të kolonës së shkarkimit 

c) Tubacioni vertikal i kolonës së shkarkimit të ujërave të ndotura, i cili  

dërgon ujërat e ndotura nga tubat e dërgimit të një apo disa nyjeve sanitare, në tubin e derdhjes 

në katin nëntokë (ndërtesa e re), apo nën dyshemenë e katit përdhe (ndërtesa ekzistuese) 

d) Tubat e derdhjes apo kolektorët, të cilët dërgojnë ujërat e ndotura nga  

kolona apo kolonat e shkarkimit deri tek puseta e lidhjes me rrjetin e oborrit. Këto tuba do të 

vendosen në dyshemenë e katit përdhe (ndërtesa ekzistuese) ose nën tavanin e katit nëntokë të 

ndërtesës së re. 

- Sistemi i kanalizimeve të ujërave të reshjeve atmosferike të tarracës, verandës apo  

ballkoneve të ndërtesës, elementët përbërës të të cilit janë: 

o Tubacionet e përcjelljes së ujërave të reshjeve atmosferike, të cilat do të jenë  

të klasës SN4 ose SN8, siç jepen në vizatime do të vendosen në thellësi minimale rreth H = 0.7 + 

Dj [m],në zonën e këmbësorëve dhe rreth H = 1 + Dj [m], në zonën e mjeteve motorike. 

o Sistemi i kullimit të ujërave të reshjeve nga ndërtesa (tarraca, verandat dhe  

ballkonet). Ky sistem përbëhet nga : 

a) Piletat ujëmbledhëse në tarracën e ndërtesës, verandat dhe ballkonet  

e saj, të cilat kapin dhe fusin në tubacione, ujërat e reshjeve atmosferike të sipërfaqeve përkatëse 

ku ndodhen. Piletat vendosen në pikat më të ulëta të sipërfaqes ku ndodhen për të kulluar ujin 

esipërfaqevepërkatëse ku ndodhen. 

b) Tubacionet vertikale të kolonave të shkarkimit të ujërave të reshjeve  

nga piletat, deri tek tubacioni i derdhjes në fund të kolonës. Kolonat do të montohen në faqen e 

jashtme të murit perimetral të ndërtesës ose brenda saj, si në vizatime. 

c) Tubacionet e derdhjes , të cilat dërgojnë ujin e kolonave deri në  

pusetën e lidhjes me rrjetin ekzistues të KUB. Gjurma e këtij tubacioni do të caktohet në vend.
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4. SPECIFIKIMET TEKNIKE  

4.1.  ZBATIMI I PUNIMEVE TË NDËRTIMIT  

Para fillimit të punimeve të zbatimit të sistemit hidrosanitar të ndërtesës, duhet të verifikohet 

planimetria e dhënë në vizatime me planimetrinë e zbatuar të ndërtesës. Të verifikohet pozicioni i 

mureve, dyerve, dritareve etj. kundrejt të njëjtëve elementë në vizatimet e projektit të sistemit 

hidrosanitar të ndërtesës. 

Para fillimit të punimeve të kontrollohen materialet e sistemit, që të jenë transportuar dhe 

magazinuar sipas kushteve dhe udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi. Të mos pranohen 

materialet, në rast të mos përmbushjes së kushteve dhe udhëzimeve të prodhuesit për transportin 

dhe magazinimin, sepse materiali jo i përshtatshëm mund të rezultojë në sistem të keq zbatuar 

dhe me mundësi mosfunksionimi apo rrjedhjeje.  

Pas magazinimit të materialeve të bëhet kontrolli fizik i tyre, si më poshtë:  

- Tubacionet  

- Rakorderitë (bërrylat me dhe pa filetime, Tee me dhe pa filetime, manikotat me dhe pa 

filetime, reduksionet; bërrylat, bragat me dalje dopio ose jo, reduksionet, pikat e kontrollit 

etj.)  

- Saraçineska, kundravalvola, kolektorë etj., 

të kontrollohen për dëmtime, çarje, deformim të seksionit rrethor (apo edhe gomina izoluese), 

deformim i tubacionit sipas aksit të tij (harkim i tubit), etj. Çdo gjendje apo veti e materialeve 

duhet të jetë në përputhje me standardet e prodhimit të tyre si dhe me udhëzimet apo 

parametrat e dhëna nga prodhuesi. Për çdo ndryshim të vërejtur të parametrave të tubit apo 

dëmtimet e mësipërme duhen marrë masa për zëvendësimin e pjesëve apo materialeve jashtë 

standardit me materiale të reja dhe në përputhje me standardet përkatëse të prodhimit të tyre. 

Gjithashtu, të kontrollohen që materiali i tyre, madhësitë e diametrave, presionet e punës etj. të 

jenë në përputhje me vlerat e dhëna në projekt. 

Pas verifikimeve të mësipërme të vazhdohet me zbatimin e sistemit hidrosanitar të ndërtesës. 

Të gjitha punimet e zbatimit të sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë të pijshëm, të furnizimit 

me ujë për shuarjen e zjarreve, si dhe të shkarkimit të ujërave të ndotura dhe atmosferike duhet 

të kryhen sipas Kushteve Teknike të Zbatimit Shqiptare në Fuqi, ose kushte teknike analoge, në 

rast të mos pasqyrimit nga KTZ shqiptare të proçesit të punës (të shënohet në procesverbalin e 

punimeve). Të gjitha punimet dhe pozicionimi i elementëve të montuar të sistemit hidrosanitar 

të evidentohen me fotografi, si punime të fshehura. 

Tubacionet e sistemit hidrosanitar (F.U. dhe K.U.N.) duhet të vendosen në pozicionet e 

treguara në vizatime, me diametrat dhe pjerrësitë përkatëse. Duhet bërë kujdes në montimet e 

tubacioneve të shkarkimit, të cilat duhet të jenë me pjerrësinë e dhënë në projekt. 
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Të kontrollohet mirë vertikaliteti i kolonave të SFU, SKUNdhe SKUB gjatë punimeve. Kolonat 

duhet të kapen me fasheta fiksuese dhe fasheta udhëzuese sipas udhëzimeve të Kushteve 

Teknike përkatëse të Zbatimit.  

Gjatë dhe pas punimeve të merren masa për ruajtjen e tubacionit nga dëmtimet mekanike.  

Në dhomën teknike të SFU vendosen depozitat e ruajtjes së ujit për SFU dhe për sistemin e 

shuarjes së zjarreve si dhe grupet përkatëse të presionit, të lidhura midis tyre me tubacione, 

rakorderi, saraçineska dhe valvola. 

Në dhomat teknike të montohen në distancat e përcaktuar depozitat e ujit të pijshëm dhe të 

shuarjes së zjarrit, siç jepet në vizatimet e projektit. Në këto depozita të montohen galexhantët 

mekanikë në hyrje të depozitave siç tregohet në projekt. Të montohen gjithashtu galexhantët 

elektrikë, të cilët lejojnë fikjen dhe ndezjen e grupeve përkatëse të presionit të furnizimit me ujë. 

- Grupi i presionit duhet të jetë në përputhje me të dhënat e paraqitura në 

projekt, ose parametrat hidraulikë të tij të përputhen me parametrat e dhëna në projekt, nëse 

nuk specifikohet tjetër. Montimi i grupit të presionit të kryhet në përputhje me standardet 

përkatëse dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit të tyre. 

Grupi i presionit të ujit të pijshëm duhet të jetë minimumi me dy elektropompa horizontale ose 

vertikale si në figurën më poshtë Grupi duhet të jetë i 

pajisur me saraçineskat, kundravalvolat , rezervuarët e 

presionit përkatës për çdo pompë (do të merren në bazë 

të fuqisë, presionit dhe prurjes së një pompe),  si dhe 

paneli elektrik i komandimit të tij. Parametrat e një 

pompe të grupit të presionit duhet të jenë të njëjta me 

parametrat e kërkuara për pikën e lidhjes së ujësjellësit, 

të përmendura më sipër. 

Meqenëse në zonë ka probleme për sigurimin e sasive të 

kërkuara të ujit dhe me presionin e duhur për furnizimin 

me ujë të ndërtesës nga rrjeti shpërndarës,duhet 

parashikuar vendosja në një dhomë teknike e rezervuarëve për grumbullimin e sasisë së ujit për 

24 orë. Për këtë arsye duhetparashikuar sasia prej 5 m³ e ujit të depozituar. 

- Diametrat e tubacioneve horizontale të shtruara në dyshemetë apo muret e nyjeve sanitare, 

jepen në planimetritëe çdo kati dhe të çdo nyjeje sanitare, kurse për kolonën e ujësjellësit jepen 

në skemën aksonometrike të këtij të fundit. 

- Aparati Ujëmatës (kontatori)do të vendoset në kutinë përkatëse, përmasat e të cilës, të 

mundësojnë futjen brenda saj të kontatorit, saraçineskave dhe kundravalvolës dhe pajisjeve të 

tjera të parashikuara. 
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- Para mbulimit të tubacioneve të kryhet prova hidraulike e rrjetit të brendshëm të ujësjellësit 

duke marrë masat sipas kushteve teknike, me presionin prove Pprovë = Ppunë + 5 bar por jo më 

tepër se 10 bar, për kohëzgjatje të testit jo më pak se24 orë. Vlerat e presionit dhe proçedurat e 

kryerjes së provave, të jenë në përputhje me EN 805, EN 806, apo kushte të tjera të ngjashme. 

Para fillimit të provave të përshkruhet nga zbatuesi, mënyra e testimit dhe proces verbalet 

përkatëse. 

- Në kuotën më të lartë të kolonave të sistemit të furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë, të 

vendosen nxjerrës ajri (ventila). 

- Lidhja e Kolonave në mur (në hapësirat e puseve) të realizohet çdo 1.5 m dhe në çdo 

degëzim apo kthesë të tubacionit.  

Sistemi i shkarkimeve të ujërave të ndotura do të zbatohet në përputhje me Kushtet teknike 

të Zbatimit në Fuqi, ose kushte të tjera të ngjashme (zbatuesi duhet të njoftojë supervizorin para 

fillimit të punimeve për kushtet e zbatimit të cilat i referohet gjatë punimeve). 

- Tubat e kolonave dhe të dërgimit në banja dhe të linjave të shkarkimit të ujit, të jenë tuba 

Polipropileni me dy ose tre shtresa(PP3),me bashkime me gota dhe me gomina brenda gotave 

për presion pune PN6 bar dhe me trashësi muri të tubacionit siç jepet në vizatime. 

- Diametrat e kolonave të shkarkimit janë diametërDj 110 mm (PP3). 

- Diametrat e tubave horizontalë të dërgimit në banja, në dysheme të jenë me diametër Dj 50 

mm (PP3)dhe me pjerrësi p = 0.02 m/m (p = 2 %). 

- Diametrat e kolektorëve nën dyshemenë e katit përdhe janë me diametër Dj 125 mm 

(PP3)ose diametër Dj 160 mm(PP3), siç  jepen në planimetrinë e projektit dhe të vendosen me 

pjerrësi si në vizatime. Tubacionet e kolektorëve nën dysheme mund të jenë edhe të tipit PVC-

U me bashkim me gota me gomina (shih specifikimet më pas) 

- Diametrat e kanalizimeve të jashtme të UN janë me diametër Dj 200 dhe Dj 250 mm kur 

përcjellin vetëm ujërat e ndotura dhe me diametër minimal Dj 315 mm, kur përcjellin edhe 

ujërat e reshjeve atmosferike nga tarraca, verandat apo ballkonet e ndërtesës. Diametrat e 

këtyre tubacioneve të shikohen në vizatimet përkatëse. 

 Pjerrësia e tubacioneve të jetë konstante gjatë gjithë traktit. 

 Të kontrollohet vertikaliteti i kolonave të shkarkimit. 

 Lidhjet e kolonave me kolektorët nën dysheme (kthesë me kënd 90°) të realizohet me dy 

kthesa 45°. 

 Çdo ndryshim vertikaliteti i aksit të kolonave të realizohet me kthesa 45°. 

 Lidhja e tubave të dërgimit në dysheme të realizohet me braga dhe bërryla me kënd 45°. 
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 Në lidhjet e kolonave me tubat e derdhjes apo kolektorët; para futjes së kolonave nën 

dysheme, të vendosen pjesë pastrimi siç tregohet në fletën e hollësive të ndryshme. Në 

kolektorët nën dysheme të vendosen pjesët e pastrimit si në vizatime. 

 Për eliminimin e zhurmave të shkarkimit të ujit në kolektorët e varur të vishen këta të fundit 

me bukë peshku ose ndonjë material tjetër izolues. Në këto raste tubat e derdhjes mund të 

montohen edhe me materiale polipropileni të mineralizuar, për shuarjen e zhurmave. 

 Tubat e ajrimit të kenë lartësi >= 100 cm mbi tarracë, në rastin e tarracave të 

pashfrytëzueshme, dhe >= 2,50  m mbi tarracë, në rastin e tarracavetë shfrytëzueshme. 

Kolonat duhet të dalin në tarracë ose në pamundësi të pajisen me ventila ajrimi në kokën e 

kolonës (të verifikohet në vend pamundësia e daljes së kolonës në tarracë dhe të shënohet në 

projektin përkatës e shoqëruar me fotografi) 

 Lidhja e tubave në mur me fasheta me diametrat përkatëse të realizohet si më poshtë : 

- Kolonat çdo 1.50 m lartësi dhe poshtë çdo degëzimi. 

- Kolektorët çdo 10 diametra të tubacionit ose minimalisht çdo 1 m gjatësi (cila të jetë më e 

vogël) dhe në çdo degëzim apo kthesë tubacioni. 

 Vrimat në muret perimetralë të izolohen me materiale hidroizoluese elastike. 

 Sifonet e aparateve sanitare të jenë minimalisht me lartësi pune hsif = 50 ÷ 100 mm. 

 Të bëhet prova hidraulike e sistemit të shkarkimeve, për mosrrjedhjen e ujit nga tubat 

vertikalë dhe horizontalë (kolona dhe tuba derdhjes apo degëzimesh në nyjet sanitare), siç 

udhëzohet nga prodhuesi i materialeve. Në këtërast mbushen tubacionet me ujë dhe me 

presion 5 - 6 m kolonë uji. 

 Pusetat të realizohen prej betoni hidroteknik, me çimento sulfatike kundra agresivitetit të 

ujërave me pH acid apo bazik nga nyjet sanitare dhe me mur me trashësisi në vizatime. Nga 

brenda mund të suvatohet me llaç me çimento sulfatike, për mbrojtjen e betonit nga agresiviteti 

i ujërave të ndotura. Të sigurohen pusetat, për të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga 

muret e pusetës dhe nga pikat e hyrje daljes së tubave nga puseta, në faqet e kontaktit të 

tubave me muret e pusetave .Të sigurohen lidhjet e tubave të derdhjes dhe ato të rrjetit të 

oborrit, për të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga to.  

 Pusetat të vendosen në distancën minimale L = 2.50 ÷ 3.00 m, të faqes së jashtme të saj 

më afër ndërtesës, me faqen e jashtme të plintit, themelit të vazhduar, pllakës apo murit të 

ndërtesës. 
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4.2. SPECIFIKIME TEKNIKETË MATERIALEVE 

4.2.1. Sistemi i furnizimit me ujë 

4.2.1.1. Sistemi i brendshëm i furnizimit me ujë të pijshëm 
 

Sistemi i brendshëm i furnizimit me ujë të ndërtesës përbëhet nga: 

a) Tubacionet të cilat duhet të jenë me material: 

o polipropileni type 3 ( PP TYPE 3) me bashkim me ngrohje në përputhje me  

standardet DIN 16969, DIN 16968 dhe DIN 4726  

o polietileni të rrjetëzuar tip PEX-ALU-PEX,me bashkim me rakorderi bronzi  

me shtrëngim ose me goditje, të prodhuara në përputhje me standardetEN ISO 21003, EN ISO 

15875, DIN 16833, DIN 16837, UNI 10954-1 dhe/ose UNI9338. Shtrëngimi i tubave në rakorderitë 

prej bronzi kryhet nëpërmjet pincave të posaçme, sipas udhëzimeve të prodhuesit të materialeve 

përkatëse. Rakorderitë e këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit të 

përdorur, të prodhuara në përputhje me normat EN 12164, EN 12165 dhe EN 12168 a. 

Tubacionet të jenë të shoqëruara edhe me material termoizolues tip guainë apo tub fleksibëltë 

së njëjtës markë me atë të tubacionit të përdorur, ose sipas udhëzimeve të prodhuesit të 

tubacioneve. 

b) Saraçineskat e komandimit të rrjedhjes, të cilat montohen në dhomën teknike ose në  

hyrje të shpërndarësve të ujit në secilën nyje sanitare, për secilin sistem (uji i ftohtë apo uji i 

ngrohtë). Këto saraçineska duhet të jenë me material prej bronzi, me mbyllës tip sferik, tip me 

portë ose me disk. Këto saraçineska mund të komandohen me mbyllës me levë apo me volant 

rrotullues rreth aksit të saraçineskës. Saraçineskat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me 

standardet EN 1982, EN 12164,EN 12165, UNI 10226, ISO 7 dhe ISO 228/1. 

c) Kundravalvolat (valvola moskthimi), të cilat montohen në dhomën teknike ose siç  

jepet në vizatime. Këto kundravalvola duhet të jenë me material prej bronzi, me mbyllës tip me 

sustë ose tip me portë. Kundravalvolat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me standardet EN 

1982, EN 12165 dhe ISO 228/1. 

d) Filtrat mekanikë, të cilat montohen në dhomën teknike ose në kutinë e aparatit  

ujëmatës siç jepet në vizatime. Këto filtra duhet të jenë me trup me material prej bronzi, dhe me 

rrjetë çeliku inoks AISI 304. Filtrat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me standardet EN 

1982, EN 12165 dhe ISO 228/1. 

e) Shpërndarësit e ujit, të cilat montohen në kutinë e përkatëse në nyjën sanitare, siç  

jepet në vizatime. Këto shpërndarës duhet të jenë me trup me material prej bronzi, të prodhuara 

në përputhje me standardin ISO 228/1. 

f) Materialet termoizoluese tip guaina duhet të jenë sipas rekomandimeve të  
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prodhuesve të tubacioneve ose në përputhje me EN 1350 

Të gjtha materialet e sipërpërmendura të jenë për presione PFA (PN) 10 bar apo PFA  

(PN) 16 bar. 

Fashetat e tubacioneve të jenë të prodhuara sipas rekomandimeve të prodhuesve të  

tubacioneve. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të jenë të  

shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, të dhëna 

nga firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose 

 ISO 9002. 

 

4.2.1.2. Sistemi i jashtëm i furnizimit me ujë të pijshëm 
 

Tubacionet të jenë me material polietileni me dendësi të lartë (HDPE-eng), të klasës PE 100, 

për presione funksioni PFA (PN) 10 bar (për këtë të fundit të sigurohet i dokumentuar nga 

ujësjellësi presioni nëpikën e lidhjes). Këto tubacione dhe rakorderitë përkatëse mund të 

bashkohen me ngjitje kokë më kokë dhe me elektrofuzion. Tubacionet dhe rakorderitë prej 

polietileni me dendësi të lartëtë jenë të së njëjtës markë dhe të jenë të prodhuara në përputhje me 

normën EN 12201, DIN EN 1555-2, UNI EN 1622 dhe EN 805. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të jenë të  

shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga 

firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

 

4.2.2. SISTEMI I SHKARKIMEVE TË UJËRAVE TË PËRDORURA 

4.2.2.1. Sistemi i shkarkimeve brenda në ndërtesë 
 

Tubacionet e sistemit të shkarkimeve të ujrave të përdorura brenda ndërtesës të jenë me 

material Polipropileni me bashkime me gota dhe me gomina tip O-ring, për presione PFA6, të 

cilat të jenë sipas standartit UNI EN 1451 ose DIN 4102 B1. 

Rakorderitë e këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit të përdorur, 

ku rakorderitë të jenë në përputhje me normat EN UNI EN1451 ose DIN 4102 B1. 

4.2.2.2. Sistemi i shkarkimeve jashtë ndërtesës 
 

Tubacionet e shkarkimeve të ujërave të ndotura jashtë ndërtesës të jenë me materiale 

Polietileni me mure (parete) të dyfishta dhe me murin e jashtëm të brinjuar  të tipit SN 4 ose 

SN8, sipas standardeve EN 13476, me bashkime me gota dhe me gomina tip O-ring. 
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Pusetat të realizohen prej betoni hidroteknik, me çimento sulfatike kundra agresivitetit të 

ujërave me pH acid apo bazik nga nyjet sanitare dhe me mur me trashësi si në vizatime. Nga 

brenda mund të suvatohet me llaç me çimento sulfatike, për mbrojtjen e betonit nga agresiviteti i 

ujërave të ndotura. Të sigurohen pusetat, për të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga 

muret e pusetës dhe nga pikat e hyrje daljes së tubave nga puseta, në faqet e kontaktit të 

tubave me muret e pusetave .Të sigurohen lidhjet e tubave të derdhjes dhe ato të rrjetit të 

oborrit, për të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga to. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin të jenë të shoqëruara me 

çertifikatën e cilësisë për ujin që përcjellin dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga firma 

prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

Kapakët prej gize sferoidale të pusetave të kontrollit dhe me zgarë për pusetat 

shimbledhëse duhet të jenë të prodhuara në për puthje me kushtin EN 124 dhe të jenë të 

klasave D400 për pusetat në korsinë e mjeteve motorike dhe të klasës C250 , për pusetat e 

vendosura në kunetat anësore të rrugësapotë sheshit të parkimit. Në zonën e këmbësorëve 

kapakët të jenë prej betoni të klasës B125 dhe të fiksuara me bulona në kornizën e kapakut. 

Kapakët e gizës të shoqërohen me çertifikatën e prodhimit, dhe të jenë të specifikuara në 

çertifikatë pesha, lloji i materialit si dhe kushti teknik i prodhimit 

 

4.3.   SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE 

4.3.1. PAJISJET HIDROSANITARE DHE TË TJERA 

Të gjitha pajisjet hidrosanitare të jenë të së njëjtës markë prodhimi dhe të jenë të shoqëruara 

me çertifikatën e origjinës dhe të cilësisë së materialit të dhëna nga prodhuesi, ku të 

specifikohet edhe materiali përbërës i secilës prej pjesëve. 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 

kushteve teknike përkatëse, specifikimeve dhe udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve, 

udhëzimeve teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i këtyre aksesorëve do të 

shoqërohet së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit 

dhe të garancisë, dhe do t’i jepet për shqyrtim supervizorit për një aprovim para se të bëhet 

blerja dhe vendosja e tyre në objekt. 

Pajisjet hidrosanitare prej porcelani duhet të jenë të prodhuara konform normave europiane, siç 

jepet në specifikimet e secilës pajisje më poshtë. Këto pajisje duhet të furnizohen me aksesorët 

e plotë për montimin dhe funksionimin e tyre. Pajisjet prej porcelani do të montohen në nyjet 

sanitare të ndërtesës. Pajisjet prej porcelani jepen si vijon: 

a) Klozeta, duhet të jetë e prodhuar një-copëshe pa pjesë të veçanta të  
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shkëputshme. Sipërfaqja duhet të jetë me ngjyrë të bardhë, e lëmuar dhe lehtësisht e 

pastrueshme. Pajisja duhet të jetë me dalje horizontale ose vertikale dhe duhet të jetë e montuar 

mbi dysheme. Pajisja duhet të jetë prej porcelani dhe me kapak ndenjëseje plastike konform 

kushteve teknike të prodhimit. Pajisja duhet të mbërthehet në dyshemenë e nyjës sanitare me 2 

bulona M10 x 150 mm të gjata. Pajisjet duhet të jenë të prodhuara sipas kushtit UNI EN 33 dhe të 

shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. 

Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe 

lartësitë e montimit të saj. 

b) Larësja  e duarve, duhet të jetë me material porcelani të bardhë, me kolonë mbështetëse 

në dysheme. Pajisja duhet të shoqërohet me sifonin përkatës dhe me guarnicionet izoluese 

konform kushteve teknike të prodhimit. Pajisja duhet të prodhohet në përputhje me kushtin teknik 

UNI EN 31, versioni i fundit dhe të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me 

këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të pajisura me rubinet përzierës prej bronzi 

me diametër ½ “, konform kushteve teknike përkatëse (shih grupet përzierëse më poshtë). Pajisjet 

duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe lartësitë 

e montimit të saj. 

c) Bide-ja duhet të jetë prej porcelani dhe e pajisur me grup përzierës, sifonin përkatës dhe të 

gjithë elementë dhe aksesorët përkatës për montimin e saj. Grupi përzierës duhet të jetë prej 

bronzi, me diametër DN ½ “,konform kushteve teknike përkatëse (shih grupet përzierëse më 

poshtë). Pajisja duhet të prodhohet në përputhje me kushtin teknik UNI EN 35, versioni i fundit dhe 

të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. 

Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe 

lartësitë e montimit të saj. 

d) Piletat e dyshemesë duhet të jenë të prodhuara me kapak me material çeliku të 

pandryshkshëm AISI 304 sipas EN 10088. Piletat duhet të jenë me trup prej metali të 

pandryshkshëm dhe rezistent ndaj korrozionit apo agresivitetit të ujërave dhe ndaj agjentëve 

atmosferikë. Piletat duhet të kenë pjesën e sifonit ose të pengimit të erërave apo gazeve të 

sistemit të kanalizimit. Kapaciteti i tyre duhet të jetë konform kushtit EN 1253 për prurje minimale 

1.2 l/sek. Pajisjet duhet të jenë të prodhuara sipas kushtit EN 10088 dhe të shoqërohen me 

certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë 

të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat e montimit të saj. 

e) Aksesorët e shkarkimit duhet të jenë në përputhje me UNI EN 274 ose të ngjashme. 

f) Grupet përzierëse dhe aksesorët e dusheve (tubat fleksibël, koka shpërndarëse, etj.) duhet 

të jenë prej bronzi, me lidhje me filetim, me diametër si në vizatime për presion pune PN 10 – 16 

bar, të prodhuara në përputhje me ISO 228 etj..  
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g) Elementët e mësipërm duhet të jenë në përputhje me Kushtet Teknike UNI EN 200, UNI EN 

246, UNI EN 248, UNI EN 817, UNI EN 1111, UNI EN 1112, UNI EN 1113, UNI EN 13904, UNI 

EN 13905 dhe të tjera të ngjashme. 

h) Grupi i presionit duhet të jetë në përputhje me të 

dhënat e paraqitura në projekt, ose parametrat hidraulikë 

të tij të përputhen me parametrat e dhëna në projekt, nëse 

nuk specifikohet tjetër. Montimi i grupit të presionit të 

kryhet në përputhje me standardet përkatëse dhe sipas 

udhëzimeve të prodhuesit të tyre. 

Grupi i presionit të ujit të pijshëm duhet të jetë minimumi 

me dy elektropompa horizontale ose vertikale si në figurën 

më poshtë Grupi duhet të jetë i pajisur me saraçineskat, 

kundravalvolat, rezervuarët e presionit përkatës për çdo 

pompë (do të merren në bazë të fuqisë, presionit dhe 

prurjes së një pompe),  si dhe paneli elektrik i komandimit të tij. Parametrat e një pompe të grupit 

të presionit duhet të jenë të njëjta me parametrat e kërkuara për pikën e lidhjes së ujësjellësit, të 

përmendura më sipër. 

OFF

ON

Pamje në Plan

Pamje Anësore Pamje Ballore

Elektropompë
Vertikale

Elektromotor
i pompës

Bazamenti
i Pompave

Rezervuar
Presioni

Rezervuar
Presioni

Tubi i Dërgimit

pë

rik
mit

Paneli Elektrik
i Komandimit

Elektromotor
i pompës

Bazamenti
i Pompave

Tubi i Thithjes

Elektromotor
i pompës

Rezervuar
Presioni

Tubi i Thithjes

t

rik
mit



HARTIMI I PROJEKTIT PER NDERTESEN E RE TE BASHKISE                                                                        RELACION TEKNIK 

 

 

AGMA studio                                                               Faqja 1 nga 8 

 

RELACION TEKNIK 

SISTEMI MNZ 

PËR ZBATIMIN E SISTEMIT TË FURNIZIMIT ME UJË TË PAJISJEVE TË SHUARJES 

SË ZJARRIT TË OBJEKTIT  

1. SHËNIME TË PËRGJITHSME 

Në projektin e Sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujëtë ndërtesës është përfshirë 

edhe sistemi i thjeshtë i furnizimit me ujë të hidrantëve të zjarrit, vetëm për të marrënë 

konsideratë karakteristikat hidraulike të elementëve të sistemit të furnizimit me ujë të 

hidrantëve për shuarjen e zjarrit (hidrantët,tubacionet, rezerva ujore, grupi i presionit). Ky 

sistem i furnizimit me ujë të hidrantëve nëndërtesëështë projektuar duke u bazuar në 

projektin arkitektonik të ndërtesës, si dhe duke zbatuar kriteret minimale të dhëna nga 

“Rregullorja e Projektimit të ndërteave të çdo lloji”, për furnizimin me ujë të hidrantëve të 

zjarrit, si dhe për pozicionimin e mundshëm të tyre.  

Para zbatimit të tij, sistemi i propozuar i furnizimit me ujë të hidrantëve, duhet 

të shqyrtohet, të plotësohet (ose ndryshohet nëse duhet) dhe ti jepet miratimi zyrtar 

projektit përfundimtar të sistemit të furnizimit me ujë të hidrantëve, nga një 

specialist/projektues i liçencuar për sistemet MNZ ose nga specialisti MNZ i 

PMNZSH së zonës. Gjithashtu, para zbatimit të sistemit të mësipërm të furnizimit me 

ujë të hidrantëve të shuarjes së zjarrit, si pjesë përbërëse e të gjithë sistemeve MNZ 

të ndërtesës, duhet të kryhet projekti i plotë i MNZ së ndërtesës, nga një 

specialist/projektues i liçencuar për MNZ ose nga specialisti MNZ i PMNZSH së 

zonës.  

Për çdo ndryshim të elementëve të sistemit nga ato të propozuara në projekt idenë 

e mësipërme, dhe për çdo problem gjatë zbatimit të kontaktohet paraprakisht me 

projektuesin e parametrave hidraulikë të sistemit dhe me projektuesin e liçencuar të 

sistemeve MNZ të ndërtesës. Pasi të merret miratimi me shkrim i tyre, për ndryshimin apo 

zgjidhjen e propozuar (i pasqyruar me shënime apo vizatime, sipas rastit), të vazhdohet 

me kryerjen e punimeve përkatëse. 
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2. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË (SFU) TË HIDRANTËVE TË SHUARJES SË 

ZJARRIT 

Sistemi i furnizimit me ujë të hidrantëve të shuarjes së zjarrit do të furnizojë 

hidrantët e shuarjes së zjarrit brenda apo dhe jashtë ndërtesës, sipas udhëzimeve në 

projektin e sistemeve MNZ të kryera nga specialist i liçencuar i MNZ. 

Përcaktimi i tipologjisë së sistemit të furnizimit me ujë për shuarjen e zjarrit, si edhe 

të elementëve të tjerë është bërë duke u bazuar në “Rregulloren e Projektimit në ndërtesat 

e çdo lloji” (të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit), por edhe duke marrë parasysh edhe 

standardet e ngjasme UNI 10779, EN 12845, UNI 9490, UNI 671-1, për të marrë parasysh 

edhe përdorimin e elementëve të tjerë të sistemit, të papërshkruar në rregulloren e 

sipërpërmendur apo në kushtet teknike shqiptare. 

Sistemi hidraulik i furnizimit me ujë të hidrantëve UNI 45 (DN 1 ½ “), brenda 

ndërtesës dhe hidrantit (-ëve) UNI 70 (DN 2 ½ “), jashtë ndërtesës, është kryer duke u 

bazuar në standardet dhe rregulloret e sipërpërmendura. Elementët e sistemit janë: 

- Burimi i ujit për shuarjen e zjarrit, i cili është parashikuar të jetë  

rezervuar me material të padjegshëm çeliku të zinkuar, në përputhje meUNI10779, UNI 

9490, apo standardeve të tjera të ngjashme. 

- Grupi i presionit të ujit është parashikuar të jetë me 2 elektropompa dhe pompë 

pilot, e prodhuar në përputhje me EN 12845. Investitori duhet të sigurojë linjë 

alternative nga ajo e ndërtesës, për furnizimin me energji elektrike të grupit të 

presionit. Kjo linjë do të furnizojë grupin e presionit me energji elektrike, në rast se 

sistemi i furnizimit me energji elektrike i ndërtesës, shkëputet, si pasojë e rënies së 

zjarrit apo ngjarjeve të tjera. 

- Tubacionet e ujit, të cilat janë tubacione metalikë prej çeliku tëzinkuar, në përputhje 

me kushtet dhe standardet në fuqi, si material i padjegshëm. 

- Pajisjet e shuarjes së zjarrit 

o Hidrantët UNI 45 (DN 1 ½ “), me kasetë metalike, me zorrën DN 45 mm, L = 

30 m dhe me hundëz me levë komanduese për tre pozicione; prurja q = 120 

l/min, presioni në dalje H ≥ 2 bar,sipas standardeve përkatëse të 

sipërpërmendura, UNI 671-2, apo standardeve të tjera të ngjashme. 

- Grupi i saraçineskave DN 2 “, për lidhjen me makinën zjarrfikëse me dy ose më  

shumë gryka marrjeje uji UNI 45 dhe UNI 70. Duhet pozicionuar sipas udhëzimeve apo 

projektit të sistemeve MNZ të kryera nga specialisti MNZ i liçencuar. 

Llogaritjet e sistemit të furnizimit me ujë për shuarjen e zjarrit janë kryer duke pasur 

parasysh kategorizimin e ndërtesës si ndërtesë e nivelit me rrezikshmëri të ulët (ky 

përcaktim mund të ndryshohet në varësi të projektit të sistemeve MNZ nga specialisti i 
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liçencuar i MNZ). Për këtë arsye është parashikuar vetëm puna e njëkohshme e 

3hidrantëve të brendshme ose e një hidranti të jashtëm.Sipas llogaritjeve rezulton se 

tubacionet janë me diametër DN 2 “ dhe DN 1 ½ “ si në vizatimet përkatëse. 

Një pompë pune e qrupit të presionit rezulton me parametrat si më poshtë: 

Q = 14.5 m³/orë  

P(H) = 6.5 bar ( ≈65 m) 

-Rezerva e ujit për shuarjen e zjarrit rezulton të jetë 15 m³, pasi sipas standardeve 

të mësipërme, parashikohet koha prej 60 minuta e autonomisë së sistemit (ky përcaktim 

mund të ndryshohet në varësi të projektit të sistemeve MNZ nga specialisti i liçencuar i 

MNZ).  

Siç u tha edhe më sipër, para zbatimit të sistemit hidraulik të furnizimit me ujë të 

merret miratimi i specialistit të liçencuar të MNZ (ose të shikohet projekti i tij), për sistemin 

e propozuar, elementët e sistemit, pozicionimi i tyre, si dhetë periudhës së parashikuar për 

funksionimin e sistemit hidraulik të furnizimit me ujë të hidrantëve të shuarjes së zjarrit me 

ujë (autonomia e tij).  

 

3. SPECIFIKIMET TEKNIKE  

3.1. ZBATIMI I PUNIMEVE TË NDËRTIMIT  

Para fillimit të punimeve të zbatimit të sistemit hidrosanitar të ndërtesës, duhet të 

verifikohet planimetria e dhënë në vizatime me planimetrinë e zbatuar të ndërtesës. Të 

verifikohet pozicioni i mureve, dyerve, dritareve etj. kundrejt të njëjtëve elementë në 

vizatimet e projektit të sistemit hidrosanitar të ndërtesës. 

Para fillimit të punimeve të kontrollohen materialet e sistemit, që të jenë 

transportuar dhe magazinuar sipas kushteve dhe udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi. Të 

mos pranohen materialet, në rast të mos përmbushjes së kushteve dhe udhëzimeve të 

prodhuesit për transportin dhe magazinimin, sepse materiali jo i përshtatshëm mund të 

rezultojë në sistem të keq zbatuar dhe me mundësi mosfunksionimi apo rrjedhjeje.  

Pas magazinimit të materialeve të bëhet kontrolli fizik i tyre, si më poshtë:  

- Tubacionet; 

- Rakorderitë (bërrylat me dhe pa filetime, Tee me dhe pa filetime, 

manikotat me dhe pa filetime, reduksionet; bërrylat, bragat me dalje dopio ose jo, 

reduksionet, pikat e kontrollit etj.); 

- Saraçineska, kundravalvola, etj.; 

- Rezervuarët metalikë prej çeliku të zinkuar; 



HARTIMI I PROJEKTIT PER NDERTESEN E RE TE BASHKISE                                                                        RELACION TEKNIK 

 

 

AGMA studio                                                               Faqja 4 nga 8 

- Grupi i presionit dhe pajisjet e bashkangjitura atij, etj.; 

të kontrollohen për dëmtime, çarje, deformim të seksionit rrethor (apo edhe gomina 

izoluese), deformim i tubacionit sipas aksit të tij (harkim i tubit), etj. Çdo gjendje apo veti 

e materialeve duhet të jetë në përputhje me standardet e prodhimit të tyre si dhe me 

udhëzimet apo parametrat e dhëna nga prodhuesi. Për çdo ndryshim të vërejtur të 

parametrave të tubit apo dëmtimet e mësipërme duhen marrë masa për zëvendësimin e 

pjesëve apo materialeve jashtë standardit me materiale të reja dhe në përputhje me 

standardet përkatëse të prodhimit të tyre. Gjithashtu, të kontrollohen që materiali i tyre, 

madhësitë e diametrave, presionet e punës etj., të jenë në përputhje me vlerat e dhëna 

në projekt. 

Pas verifikimeve të mësipërme të vazhdohet me zbatimin e sistemit të furnizimit 

me ujë të hidrantëve të shuarjes së zjarrit të ndërtesës. 

Të gjitha punimet e zbatimit të sistemit të furnizimit me ujë për shuarjen e 

zjarreve duhet të kryhen sipas Kushteve Teknike të Zbatimit Shqiptare në Fuqi, ose 

kushte teknike apo standarde të ngjashme, në rast të mos pasqyrimit nga KTZ 

shqiptare të proçesit të punës apo të elementëve përbërës të sistemit (të shënohet në 

procesverbalin e punimeve). Të gjitha punimet dhe pozicionimi i elementëve të montuar 

të sistemit të evidentohen me fotografi, si punime të fshehura. 

Tubacionet e sistemit duhet të vendosen në pozicionet e treguara në vizatime, 

me diametrat përkatëse. 

- Të kontrollohet mirë vertikaliteti i kolonave të SFU gjatë punimeve. Kolonat duhet të 

kapen me fasheta fiksuese dhe fasheta udhëzuese sipas  

udhëzimeve të Kushteve Teknike përkatëse të Zbatimit(në hapësirat e puseve dhe të 

realizohet çdo 1.5 m dhe në çdo degëzim apo kthesë të tubacionit). 

Gjatë dhe pas punimeve të merren masa për ruajtjen e tubacionit nga dëmtimet 

mekanike.  

Në dhomën teknike të SFU ndërtohen ose vendosen depozitat e ruajtjes së ujit për 

SFU për qëllime hidrosanitare dhe të hidrantëve të shuarjes së zjarreve me përmasat dhe 

materialet e duhura në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Rezervuarët pajisjen 

edhe me galexhantë mekanikë në tubin e furnizimit të tyre, si dhe  galexhant elektrik, i cili 

shërben për fikjen e grupit të presionit të furnizimit me ujë të hidrantëve, në mungesë të 

ujit. Gjithashtu, në dhomën teknike montohen edhe grupet e presionit, të lidhura midis tyre 

me tubacione, rakorderi, saraçineska dhe valvola. 

Grupi e presionit duhet të jetë në përputhje me të dhënat e paraqitura në projekt, 

ose parametrat hidraulikë të tij, të përputhen me parametrat e dhëna në projekt, nëse nuk 

specifikohet tjetër. Montimi i grupit të presionit të kryhet në përputhje me standardet 
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përkatëse dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit të tyre.Grupi i presionit të furnizimit me ujë 

të hidrantëve është parashikuar të jetë me 2 elektropompa dhe pompë pilot, e prodhuar në 

përputhje me EN 12845. Investitori duhet të sigurojë linjë alternative nga ajo e ndërtesës, 

për furnizimin me energji elektrike të grupit të presionit. Kjo linjë do të furnizojë grupin e 

presionit me energji elektrike, në rast se sistemi i furnizimit me energji elektrike i 

ndërtesës, shkëputet, si pasojë e rënies së zjarrit apo ngjarjeve të tjera. 

- Para mbulimit të tubacioneve të kryhet prova hidraulike e rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit duke marrë masat sipas kushteve teknike, me presionin prove Pprovë = Ppunë 

+ 5 bar por jo më tepër se 16 bar, për kohëzgjatje të testit jo më pak se24 orë. Vlerat e 

presionit dhe proçedurat e kryerjes së provave, të jenë në përputhje me EN 805, EN 

806, apo kushte të tjera të ngjashme. Para fillimit të provave të përshkruhet nga 

zbatuesi, mënyra e testimit dhe proces verbalet përkatëse. 

3.2. SPECIFIKIME TEKNIKETË MATERIALEVE 

3.2.1. Sistemi i jashtëm i furnizimit me ujë të pijshëm 

Tubacionet të jenë me material polietileni me dendësi të lartë (HDPE-eng), të 

klasës PE 100, për presione funksioni PFA (PN) 10 bar (për këtë të fundit të sigurohet i 

dokumentuar nga ujësjellësi presioni nëpikën e lidhjes). Këto tubacione dhe rakorderitë 

përkatëse mund të bashkohen me ngjitje kokë më kokë dhe me elektrofuzion. 

Tubacionet dhe rakorderitë prej polietileni me dendësi të lartëtë jenë të së njëjtës markë 

dhe të jenë të prodhuara në përputhje me normën EN 12201, DIN EN 1555-2, UNI EN 

1622 dhe EN 805. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të 

jenë të shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, 

të dhëna nga firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 

9001 dhe/ose ISO 9002. 

Sistemi i jashtëm do të ketë edhe elementët e mëposhtëm: 

- Saraçineskat e komandimit të rrjedhjes, të cilat montohen në dhomën teknike ose në 

hyrje të ndërtesës, në pusetë të posaçme ose tip me aks vertikal dhe me kuti gize 

sferoidale me kapak, për të mundësuar hapjen dhe mbylljen e saraçineskës. Këto 

saraçineska duhet të jenë me material prej bronzi, me mbyllës tip sferik, tip me portë 

ose me disk. Këto saraçineska mund të komandohen me mbyllës me levë apo me 

volant rrotullues rreth aksit të saraçineskës. Saraçineskat duhet të jenë të prodhuara 

në përputhje me standardet EN 1982, EN 12164,EN 12165, UNI 10226, ISO 7 dhe 

ISO 228/1. 
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- Kundravalvolat (valvola moskthimi), të cilat montohen në dhomën teknike ose siç 

jepet në vizatime. Këto kundravalvola duhet të jenë me material prej bronzi, me 

mbyllës tip me sustë ose tip me portë. Kundravalvolat duhet të jenë të prodhuara në 

përputhje me standardet EN 1982, EN 12165 dhe ISO 228/1. 

- Filtrat mekanikë, të cilat montohen në dhomën teknike ose në kutinë e aparatit 

ujëmatës siç jepet në vizatime. Këto filtra duhet të jenë me trup me material prej 

bronzi, dhe me rrjetë çeliku inoks AISI 304. Filtrat duhet të jenë të prodhuara në 

përputhje me standardet EN 1982, EN 12165 dhe ISO 228/1. 

3.2.2. Sistemi i brendshëm i furnizimit me ujë të hidrantëve për shuarjen e zjarrit 

Tubacionet e sistemit të brendshëm kundrazjarrit të jenë me material metalik 

(çelik i zinkuar), në përputhje me normën EN 10224, EN 10255, DIN EN 10088, për 

korrozionin dhe me presion pune PFA (PN) 20 bar. 

Rakorderitë e këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit 

të përdorur, ku rakorderitë të jenë në përputhje me normat EN 10242. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin të jenë të 

shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujin që përcjellin dhe të origjinës së tyre, të 

dhëna nga firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 

dhe/ose ISO 9002. 

Fashetat e tubacioneve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacioneve të 

përdorur ose të jenë të prodhuara sipas rekomandimeve të prodhuesve të tubacioneve. 

Të gjtha materialet e sipërpërmendura të jenë për presione PFA (PN) 16 bar. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të 

jenë të shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, 

të dhëna nga firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 

9001 dhe/ose ISO 9002. 

 

 

3.3. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PAJISJEVE 

Të gjitha pajisjet të jenë të së njëjtës markë prodhimi dhe të jenë të shoqëruara 

me çertifikatën e origjinës dhe të cilësisë së materialit të dhëna nga prodhuesi, ku të 

specifikohet edhe materiali përbërës i secilës prej pjesëve. 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të 

bëhen në përputhje me kushtet teknike përkatëse, ose kushtet apo standardet e 
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ngjashme me to, si dhe sipas specifikimeve dhe udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve, 

dhe udhëzimeve teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i këtyre aksesorëve 

do të shoqërohet së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, 

çertifikatën e testimit dhe të garancisë, dhe do t’i jepet për shqyrtim supervizorit për një 

aprovim para se të bëhet blerja dhe vendosja e tyre në objekt. 

Pajisjet duhet të jenë të prodhuara konform normave europiane, siç jepet në 

specifikimet e secilës pajisje më poshtë. Këto pajisje duhet të furnizohen me aksesorët 

e plotë për montimin dhe funksionimin e tyre. Pajisjet jepen si vijon: 

- Hidrantët e Zjarrit. 

Duhet të jenë prodhuar në përputhje me UNI 671-1,2 ose kushte të tjera të 

ngjashme. Hidrantet e brendshme kanë në përbërje të tyre, elementët si më poshtë: 

o Saraçineska prej bronzi tip UNI 45 , me diametër DN 1 ½ “ me dalje me kënd  

45°, kundrejt horizontit. Saraçineska duhet të jetë e prodhuar për presion pune PN 12 bar. 

o Zorra ose markuçi me material të brendshëm gomë sintetike SBR ose e  

ngjashme, veshje e jashtme me poliester të thurur dhe me rakorderi lidhëse tip mashkull 

dhe femër, prej bronzi, DN 45 mm në dy skajet e zorrës, sipas UNI 804, për tu lidhur me 

saraçineskën dhe hundëzën. Zorrat të jenë me gjatësi 20 m, 25 m dhe 30 m siç jepen në 

vizatime, për presion pune PN 12 bar, e çertifikuar sipas EN 14540 (NI 45). 

o Hundëza konike me material bronzi dhe nikeli me rakorderi lidhëse Uni 45  

dhe dalje me diametër d= 12 mm. Hundëza duhet të jetë me levë komanduese me tre 

pozicione, e prodhuar sipas UNI 671-2. 

o Kaseta metalike, me material të padjegshëm, e cila duhet të jetë për montim  

jashtë murit, me ngjyrë të kuqe, me kapak me rezine poliestere ISO 9227 dhe UNI 671-2. 

Kaseta duhet të ketë përmasat e përshtatshme (minimalisht 600 x 370 x 200 mm), për 

mbajtur brenda saj lehtësisht saraçineskën UNI 45, zorrën dhe hundëzën e hedhjes së ujit. 

o Kolona mbështetëse prej çeliku, me seksion katërkëndor, me lartësi 800 –  

810 mm. 

- Hidrantët e jashtme, tip kolonë duhet të jenë prej gize me diametër DN 100 mm, me 

gryka uji DN 100 mm, DN 70 mm apo DN 45 mm (diametri i grykave të daljes së ujit 

duhet të jetë sipas udhëzimeve të projektit MNZ të ndërtesës dhe në përputhje me 

kërkesat e pajisjeve MNZ apo makinave të repartit zjarrfikës) dhe nyja e komandimit 

në majë të hidrantit. Hidranti duhet të jetë me ngjyrë të kuqe dhe në vend të 

dukshëm. Pranë hidrantit duhet të vendoset kaseta metalike me përmasa minimale 

800 x 500 x 300 mm, në të cilën vendosen zorra UNI 70, hundëza dhe aksesorët e 

lidhjes me hidrantin. Hidrantët e jashtme duhet të jenë konform EN 14339 ose 
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konform ndonjë kushti të ngjashëm.Hidrantët e jashtëm të jenë të tipit UNI 70 

nëntokësor sipas UNI EN 14339 : 2006. 

Rakorderitë dhe Armaturat e Sistemit MNZ jashtë dhe brenda ndërtesës të jenë 

në përputhje me normat e sipërpërmendura dhe të jenë të së njëjtës markë prodhimi 

dhe të jenë të shoqëruara me çertifikatën e origjinës dhe të cilësisë së materialit të 

dhëna nga prodhuesi, ku të specifikohet edhe materiali përbërës i secilës prej pjesëve.  

- Grupi i presionit për furnizimin me ujë të Hidranteve të zjarrit të jetë me parametratë 

përshkruara në paragrafët e mësipërm. Grupi i presionit për sistemin e furnizimit me 

ujë të hidrantëve të shuarjes së zjarrit duhet të ketë në përbërje të vet: 

o 2 Pompapune elektrike me karakteristikat hidraulike si në projekt. 

o Pompë pilot (jockey pump), e cila shërben për mbajtjen e linjave të sistemit 

të furnizimit me ujë (SFU) të hidrantëve gjatë periudhës së pauzës.  

o Paneli elektrik i komandimit i cili bën ndezjen automatike të grupit të 

presionit, në rast të hapjes së një hidranti. Paneli shërben edhe për kontroll automatik të 

pompave. 

o Grupi i presionit dhe depozita duhet të jenë të prodhuara konform EN 12845. 

Pompa pilot do te garantoje presionin e punës ne vlerën nominale dhe humbje te vogla 

te presionit duke parandaluar hyrjen ne pune gabimisht te pompave kryesore.  
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