
Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes  

N.Q”TermokosUser”sh.a Faqe 1 2012-11-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDET E PLANIFIKIMIT DHE TË SIGURISË SË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes  

N.Q”TermokosUser”sh.a Faqe 2 2012-11-07 

Përmbajtja 

1. HYRJE           3 

2. DEFINICIONET:          4 

3 PLANIFIKIMI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES         5 

3.1  Të përgjithshme           5 

3.2 Procedurat e Planifikimit         5  

 

4 KRITERET STANDARDE TE PLANIFIKIMIT       6 

4.1 Standardizimi i dimensioneve dhe pajisjeve të ngrohjes     6 

4.2 Standardizimi i vizatimeve të nënstacioneve       6 

4.3 Kriteret e projektimit për rrjetin e shpërndarjes      7 

4.4 Kompensimi i reaktancës kapacitive       7 

4.5 Instalimet e pajisjeve matëse        7 

4.6 Standardet e sigurisë         7 

  

5 STANDARDET E OPERIMIT TË SIGURTË TEKNIK       8 

5.1  Të Përgjithshme          8 

5.2  Kriteret e Operimit         8 

 

6 KUSHTET TEKNIKE PER PROJEKTIMIN TERMIK-MAKINERIK TË RRJETES SË SHPËRNDARJES   9 

6.1 Të përgjithshme           9 

6.2 Projekti i rrjetit të shpërndarjes        10 

6.3 Projekti i ngrohjes qendrore për ndërtesat apo blloqet e ndërtesave për kyçje në sistemin e 

 shpërndarjes së ngrohjes qendrore        11 

6.4 Kërkesa themelore për trasimin e rrjetit       13 

6.5 Parametrat kryesor teknik të rrjetit të shpërndarjes        14 

6.6 Kushtet teknike dhe standardet e projektimit dhe realizimit të rrjetit të shpërndarjes – pjesa  

 Termike-makinerike e rrjetit me gypa të para-izoluar      15 

 

7. KUSHTET TEKNIKE PER PROJEKTIMIN TERMIK-MAKINERIK TE NËNSTACIONEVE TE NGROHJES              22
     

7.1 Të përgjithshme          22  
7.2 Projektimi i nënstacioneve të ngrohjes       23  
7.3 Projekti i pajisjeve dhe instalimeve termike-makinerike     23 
7.4 Parametrat projektues për nënstacionet e ngrohjes      24  
7.5 Kërkesat teknike për nënstacionet e ngrohjes      25  



Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes  

N.Q”TermokosUser”sh.a Faqe 3 2012-11-07 

 
8. KUSHTET TEKNIKE PËR PROJEKTIMIN E INSTALIMEVE ELEKTRIKE    29 

TË NËNSTACIONEVE TË NGROHJES         
   

 
 

1 Hyrje  
 

1.1 Licenca e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të Energjisë Termike kërkon nga 
N.Q”Termokos”sh.a., si i Licencuar, që të jetë në pajtueshmëri me të gjitha Nenet dhe kushtet 
e caktuara në këtë licencë për kryerjen e aktivitetit të licencuar, si dhe me kërkesat e 
legjislacionit relevant dhe udhëzimeve të ZRRE-së. Ky dokument është përpiluar sipas Nenit 11 
– Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes të Licencës së 
Operatorit të Sistemit Shpërndarjes . 

 
1.2 Ky dokument përcakton një varg kriteresh dhe metodologjish të cilat N.Q”Termokos”sh.a (tani 

e tutje “i Licencuari”),  duhet të adoptoj dhe të aplikoj në planifikimin e  zhvillimit të  Sistemit 
të Shpërndarjes.  

 
1.3 Standardet e Planifikimit dhe Sigurisë të Sistemit të Shpërndarjes gjithashtu specifikojnë 

kriteret teknike dhe kriteret e projektimit,  si dhe procedurat që duhet ndjekur për sigurinë, 
planifikimin dhe zhvillimin e Sistemit të Shpërndarjes.  

 
1.4 Përdoruesit e Sistemit të Shpërndarjes gjatë planifikimit dhe zhvillimit të sistemit të tyre 

sekondarë duhet të marrin parasysh Standardet e Planifikimit dhe Sigurisë të Sistemit të 
Shpërndarjes. 

 
1.5 Standardet e Planifikimit dhe Sigurisë të Sistemit të Shpërndarjes përcaktojnë zhvillimin e 

vazhdueshëm dhe riparimin e rrjetave ekzistuese të sistemit të shpërndarjes, si dhe ndërtimin 
e segmenteve të reja të rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes qendrore. Po ashtu mundësojnë që 
investimi në ndërtimin e segmenteve të reja të rrjetit të planifikohet dhe zhvillohet në 
mënyrën më të mirë të mundshme. 

 
1.6 Planifikimi i gjenerimit të energjisë termike nuk është përgjegjësi  e Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes, por në planifikimin e zhvillimit të Sistemit të shpërndarjes duhet të siguroj 
disponueshmëri për kapacitetin adekuat të gjenerimit të energjisë termike.   

 
1.7 Objektivat e  Standardeve të Planifikimit dhe Sigurisë të Sistemit të Shpërndarjes janë:  
 

a) Promovimi i diskutimit dhe shkëmbimit të informatave në mes të furnizuesit të sistemit të 
shpërndarjes dhe përdoruesve lidhur me zhvillimet aktuale dhe planifikimin e zhvillimit të 
sistemit në të ardhmen. 

 
b) Sigurimi i një kornize për diskutim dhe për planifikimin e zhvillimit të  Sistemit të 

Shpërndarjes duke marrë për bazë informacionet e gjendjes aktuale të Sistemit të 
Shpërndarjes dhe parashikimet realiste për periudhën planifikuese. 
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c) Planifikimi dhe zhvillimi i Sistemit të  Shpërndarjes në mënyrë që ai të operojë në mënyrë 
të sigurt, dhe me efikasitet teknik e ekonomik. 

 
d) Vendosja e rregullave për përdorimin e Sistemit të Shpërndarjes nga përdoruesit dhe 

specifikimi i standardeve të sigurisë dhe teknike që duhet të përmbushen. 
 
e) Sigurimi i informacioneve të mjaftueshme për përdoruesit për të mundësuar kyçjen dhe 

planifikimin e zhvillimit të sistemeve të tyre në mënyrë që të jenë kompatibil me Sistemin 
e Shpërndarjes të N.Q”Termokos”sh.a 

 
f) Specifikimi i standardeve të cilat do të përdoren nga përdoruesit në planifikimin dhe 

zhvillimin  e sistemit të  tyre të instalimeve të ngrohjes. 
 
1.8 Sfera e përdorimit: 
  

a) I Licencuari – Operatori i Sistemit të Shpërndarjes;  
b) Përdoruesit e Sistemit të Shpërndarjes;  
c) Konsumatorët – kërkues për kyçje në Sistemin e Shpërndarjes të ngrohjes qendrore. 

 

2 Definicionet: 

Në këtë dokument, termat në vijim  kanë të njëjtin kuptim siç është shënuar më poshtë, përveç nëse konteksti i 
fjalisë kërkon ndryshe; fjalët dhe shprehjet  tjera të  paraqitura në këtë dokument  kanë të njëjtin kuptim sikurse 
në Ligjin për Energjinë nr. 2010/03-L-184, Ligjin për Ngrohje Qendrore nr. 2008/03-L-184, dhe Licencën e 
Shpërndarjes së Ngrohjes   ZRRE-Li-11/06.  

Kapaciteti termik i instaluar kapaciteti i energjisë termike i nevojshëm për mbulimin e humbjeve 
termike  të  hapësirave për ngrohje,  si sasi e kapacitetit nominal të 
pajisjeve emetuese të energjisë  termike të instaluara; 

 
Kapaciteti lidhës kapaciteti i energjisë së instaluar, i korrigjuar sipas udhëzimeve të 

furnizuesit të ngrohjes;  
 
Gypi kryesor i rrjetit primar gypi i ujit të ngrohtë i cili mundëson furnizimin  me ujë të ngrohtë  sipas 

kapacitetit të nevojshëm termik në atë zonë të shtrirjes së gypit 
furnizues;  

 
Gypi lidhës i ujit të ngrohtë  është një degë e gypit kryesor primar për furnizim me energji termike 

nga magjistralja kryesore deri te nënstacioni termik i konsumatorit; 
 
Pjesa primare e nënstacionit   pjesë e furnizimit të nënstacionit termik me ujë të ngrohtë nga rrjeti i 
termik   shpërndarjes së ngrohjes qendrore deri te këmbyesi i nxehtësisë; 
 
Nënstacion termik  është pjesa lidhëse në mes të sistemit shpërndarës të ngrohjes 

(përfshirë gypin lidhës) dhe pajisjeve të brendshme termike të 
përdoruesve të ngrohjes. Është i përbërë nga lidhja dhe nënstacioni 
shtëpiak dhe ndikon në drejtimin e furnizimit me ngrohje të pajisjeve 
termike të brendshme;  
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Pjesa sekondare e nënstacionit termik është pjesë e nënstacionit termik qe furnizon me ujë te ngrohtë pajisjet 
për emetimin e energjisë të konsumatorit;              

 
Pajisjet e brendshme termike instalimet të cilat sigurojnë parametra të komforit për banim dhe për 

punë në ndërtesa (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit, furnizim 
me ujë të ngrohtë sanitarë, për instalime teknologjike etj.). 

 
 

3 Planifikimi i Sistemit të Shpërndarjes  

3.1 Të përgjithshme 

3.1.1 I licencuari duhet të planifikoj dhe zhvilloj Sistemin e Shpërndarjes, veçanërisht për të siguruar 
disponueshmërinë e kapacitetit adekuat të shpërndarjes, ashtu që sistemi të mundësoj  që 
konsumatorët të kenë  furnizim të sigurtë, të qëndrueshëm, ekonomik dhe efikas të energjisë 
termike për ngrohje. 

3.1.2 Sistemi i Shpërndarjes i të Licencuarit duhet të jetë në përputhje me kërkesat statutore të 
Ligjit për Energji nr 2010/03-L-184, Ligjit për Ngrohje Qendrore 2008/03-L-116, dhe Licencës 
për Shpërndarjen e Ngrohjes Qendrore Nr.ZRRE-Li-11/06. 

3.1.3 I Licencuari duhet të zhvilloj dhe planifikoj Sistemin e Shpërndarjes në pajtim me këto 
standarde dhe me Kodin e Shpërndarjes. Po ashtu konsumatorët duhet të bashkëpunojnë me 
të Licencuarin duke ofruar të dhëna për kapacitetin e tyre potencial që synojnë ta kyçin në 
Sistemin e Shpërndarjes, në formatin dhe mënyrën e specifikuar nga i Licencuari.   

 

3.2 Procedurat e Planifikimit: 

3.2.1 I Licencuari duhet të përgatit një planifikim afatgjatë të ngarkesës së ngrohjes për një 
periudhë prej 5 (pesë) vitesh në Zonën e vet të Furnizimit duke marrë parasysh rritjen e 
mundshme të kapacitetit të ngrohjes  dhe konsumit të konsumatorëve. 

3.2.2 Me qëllim të parashikimeve sa më të sakta, I Licencuari duhet të adoptoj metodat e 
përshtatshme të planifikimit të kapacitetit të ngrohjes duke përdorur të dhëna të 
qëndrueshme dhe indekse përkatëse. Metodat mund të përfshijnë një ose më shumë prej 
metodave vijuese: 

a) Analiza e regresit ekonomik.  
b) Metodat e përdorimit –shfrytëzimit fundorë të energjisë. 
c) Çfarëdo metode tjetër e arsyeshme. 

3.2.3  Konsumatorët që kërkojnë të kontraktojnë kapacitet të ngrohjes prej 5MW e më shumë 
duhet të dorëzojnë aplikacionin te i Licencuari së bashku me të dhënat përkatëse të ngrohjes 
në mënyrën e përshkruar nga i Licencuari në përputhje me Kodin e Shpërndarjes, si më 
poshtë: 

a) Për Ngarkesat e kontraktuara deri në 10 MW – 3 vite përpara 
b) Për Ngarkesat e Kontraktuara që kalojnë 10 MW – 5 vite përpara 
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3.2.4 Konsumatorët duhet të informojnë me shkrim të Licencuarin menjëherë lidhur me ndryshimet 
eventuale të kapacitetit të ngrohjes  dhe orarin e implementimit të tij. 

3.2.5 I Licencuari duhet të hartojë kërkesën vjetore për energji dhe kërkesën maksimale (të pikut)  
për secilin nga pesë vitet pasuese për secilën pikë të kyçjes në bazë të planifikimit të 
ngarkesës. 

3.2.6 Me anën e analizave të mostrave të përshtatshme, dhe instalimin e matësve, i Licencuari 
duhet të zgjedhë Faktorin e Diversitetit/Faktorin e Rastësisë për secilën klasë të 
konsumatorëve të furnizuar nga çdo pikë e kyçjes në zonën e furnizimit. I Licencuari duhet të 
mbaj regjistër të të dhënave të tilla dhe t’i azhurnoj  së paku njëherë në 5 (pesë) vjet. I 
Licencuari duhet të përgatit planifikimin afatgjatë të ngarkesës bazuar në këto të dhëna, siç 
përmendet në paragrafin më lart. 

3.2.6 Licencuari duhet të organizoj publikimin e Regjistrit të të Dhënave që liston të gjitha të 
Dhënat e Sistemit lidhur me Sistemin e Shpërndarjes, siç jepen në detaje në Kodin e 
Shpërndarjes. Regjistri i të Dhënave duhet të azhurnohet çdo vit dhe kopjet e tij duhet të 
vihen në dispozicion të çdo personi të interesuar, sipas kërkesës, me pagesë të shpenzimeve 
për kopjim: 

4 Kriteret Standarde të Planifikimit 
 
4.1 Standardizimi i pajisjeve të rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes 

 

Për secilën kategori të aplikimit, pajisjet si: gypat, izolimet, kthesat, pusetat, valvolat mbyllëse, 
këmbyesit e nxehtësisë, valvolat rregulluese, valvolat siguruese, filtrat etj., të përdorura në 
rrjetin e shpërndarjes duhet të standardizohen me qëllim të unifikimit dhe mbajtjes së pjesëve 
rezervë dhe reduktimit të inventarit. Specifikimet teknike për këto materiale në përgjithësi 
duhet të jenë konform standardeve relevante evropiane. 
 

4.2 Standardizimi i vizatimeve  të nënstacioneve 
 
4.2.1 I Licencuari duhet të hartoj vizatimet standarde të nënstacioneve të ngrohjes për të 

përmbushur kërkesat minimale të detajuara më poshtë: 

a) Vizatimet e nënstacioneve duhet në përgjithësi të jenë konform standardeve evropiane të 
projektimit të nënstacioneve e që janë në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për Ngrohjen 
Qendrore, në përputhje me kërkesat e përmendura në nën-paragrafin  (b), më poshtë: 

b) Vizatimi i adaptuar duhet të përfshijë: 

i. Lidhjen e gypave  primarë të ngrohjes;  
ii. Këmbyesin e nxehtësisë; 

iii. Matjen dhe kontrollin e prurjes në përputhje me Kodin e Shpërndarjes/Kodin e 
Matjes; 

iv. Lidhjen e gypave sekondar të ngrohjes; 
v. Pajisjet për matjen e presionit; 

vi. Pajisjet për kontrollimin e presionit. 
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4.3 Kriteret e projektimit për rrjetin  e shpërndarjes: 
 
4.3.1 Këto kritere duhet zbatuar për të gjitha segmentet e rrjetit të shpërndarjes – segmentet e rrjetit të 

gypave të ngrohjes mbitokësorë dhe nëntokësorë. 

4.3.2 Segmentet e rrjetit të shpërndarjes  duhet të projektohen dhe ndërtohen në përputhje me dispozitat 
përkatëse të Ligjit për Ngrohje Qendrore, kërkesave teknike për projektim dhe ndërtim të rrjeteve të 
shpërndarjes. 

4.3.3 Rrjeti i shpërndarjes me kapacitet prej 20MW e më shumë fillimisht duhet të planifikohet si rrjet i 
pavarur brenda zonës përkatëse të shërbimit të tyre. Zona e shërbimit e secilit nënstacion në veçanti ka 
kuptimin e një zone, kërkesa për ngrohje e së cilës normalisht do të furnizohet përmes një ose më 
shumë këmbyesve të nxehtësisë, pa tejkaluar kufirin e specifikuar të kapacitetit të këmbyesve të 
nxehtësisë brenda atij rajoni.   

4.3.4 I Licencuari duhet të ndërmarr masa të përshtatshme, të mjaftueshme paraprakisht, për të shtuar 
kapacitetin e këmbyesve të nxehtësisë në rastin kur kapaciteti specifik i ndonjë këmbyesi të nxehtësisë  
tejkalohet. 

4.3.5 Projektimi i rrjetit të shpërndarjes (ose një segmenti shtesë)  duhet të jetë i atillë që  të mundësoj 
shtimin e kapacitetit  në të ardhmen, me ndërprerje minimale të furnizimit me ngrohje.  

4.4 Kompenzimi i Reaktancës Kapacitive  

 Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes duhet të jetë në përputhje me standardet evropiane të 
përshtatshme për reduktimin e humbjeve të shpërndarjes. Dimensionet dhe vendi i 
instalimeve të rrjetit duhet të përcaktohet në bazë të të dhënave të qëndrueshme nga terreni 
për të shmangur tej-ngrohjen në periudhat me ngarkesë të ulët. I Licencuari duhet megjithatë 
të hartojë studimin dhe analizën e optimalizimit të rrjetit të shpërndarjes  për të përcaktuar 
dimensionet më të përshtatshme dhe vendet për instalimin e gypave të rrjetit në krahasim me 
alternativat tjera. 

4.5 Instalimet e Pajisjeve Matëse 

4.5.1 Matësit e energjisë temike dhe pajisjet përcjellëse për matje, përfshirë lidhjet e nevojshme 
duhet të jenë të mbyllura në një kuti të përshtatshme. Kutia e mbyllur duhet të jetë e fortësisë 
së mjaftueshme, me pajisje për mbyllje dhe bllombim. Dizajni i kutisë duhet të mundësoj 
leximet pa pasur qasje në matës ose lidhjet e tij (referoju Kodit për Matje). 

4.5.2 Në nënstacionet e  konsumatorëve, matësit, treguesit e kërkesës maksimale, lidhjet 
sekondare, dhe aparatet e tjera sekondare si dhe lidhjet e nevojshme duhet të vendosen në 
një panel të veçantë matjeje, i cili duhet të jetë i mbyllur/izoluar për të parandaluar hapjen. 
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4.6 Standardet e Sigurisë 
 
 Sistemi i Shpërndarjes i të Licencuarit duhet të planifikohet dhe mirëmbahet ashtu që të 

përmbush standardet vijuese të sigurisë (përveç nën Kushtet e Fuqisë Madhore përtej 
kontrollit të arsyeshëm të Licencuarit):  

a) Ngarkesa termike në të gjitha pajisjet aktuale të operimit të Sistemit të Shpërndarjes 
(p.sh. gypat, lidhjet, kthesat, kompenzatorët, pikat fikse, valvulat, këmbyesit e nxehtësisë 
etj.) nuk duhet të kalojnë 80% të kufirit përkatës termik. 

b) Në rastin e a paraqitjes së ndonjë defekti në rrjetin e shpërndarjes ose nënstacione, 
furnizimi i energjisë termike për ngrohje qendrore nuk duhet të ndërprehet më gjatë se 24 
orë përveç në rastin e prishjeve të mëdha që përfshijnë rrjetin e gypave magjistral të 
furnizimit me energji termike për ngrohje qendrore, ku ndërprerja nuk duhet të jetë më e 
gjatë se 7 (shtatë) ditë. 

c) Në rastin e paraqitjes së defekteve në rrjetin e shpërndarjes përfshirë pajisjet e tij termike, 
furnizimi normalisht nuk duhet të jetë i ndërprerë për periudhë më gjatë se 24 orë por në 
asnjë rast nuk duhet të tejkalojë 7 (shtatë) ditë.  

5 Standardet  e operimit të sigurt teknik 

5.1 Të Përgjithshme 
 

Këto Standarde  kanë për qëllim operimin e sigurt teknik dhe efikas të Sistemit të 
Shpërndarjes  të Licencuarit,  si dhe të sigurohet stabiliteti dhe siguria maksimale e operimit 
të Sistemit të Shpërndarjes.  

5.2 Kriteret e Operimit 
 
5.2.1 Kriteret e operimit përbëhen nga: 

a) Monitorimi dhe balancimi i ngarkesës termike; 
b) Kontrollimi dhe monitorimi i furnizimit me energji termike për ngrohje qendrore; 
c) Monitorimi i ndërprerjeve;  
d) Llogaritja e të dhënave; 
e) Menaxhimi i ngarkesës termike;  
f) Komunikimi; dhe 
g) Bashkërendimi i masave të sigurisë. 

5.2.2 Monitorimi i ngarkesës termike - I licencuari duhet të përshkruaj Rregullat dhe Metodat për 
monitorimin e ngarkesës termike  në manualet e veta të Operimit në këto lokacione: 

a) Objektet për prodhim të energjisë termike; 
b) Objektet e Sistemit të shpërndarjes së energjisë termike; dhe  
c) Nënstacionet e Energjisë termike  për Ngrohje. 

5.2.3 Balancimi i ngarkesës termike - Niveli i mosbalancimit të ngarkesës termike në mes të 
objekteve të prodhimit të energjisë termike dhe rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike 
nuk duhet të kaloj 5% (pesë përlind) të ngarkesës termike mesatare. 
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5.2.4 Kontrollimi dhe Monitorimi i Furnizimit me energji termike për ngrohje duhet të përfshijë: 

a) Monitorimin e  furnizimit me energji termike për ngrohje në secilin Nënstacion, i cili duhet 
të kryhet me llogaritjen e të dhënave të regjistruara në pajisjet a matjes dhe kontrollit në 
nënstacion. 

b) Monitorimin e  furnizimit me energji termike për ngrohje në pjesën sekondare të rrjetit të 
shpërndarjes, që duhet të kryhet së paku dy herë në vit gjatë orëve të Ngarkesës 
Maksimale të ngrohjes. 

c) Përmirësimi i kushteve të furnizimit me energji termike për ngrohje duhet të arrihet me 
operimin e KONTROLLIT TË  SHPËRNDARJES SË NGARKESËS në Sistemin e Shpërndarjes kur 
ekzistojnë pajisje të tilla.  

5.2.5 Monitorimi i Ndërprerjeve 

5.2.5.1 I Licencuari duhet të mbaj shënime të sakta të ndërprerjeve të furnizimit të energjisë termike 
për  konsumatorët, të shkaktuara nga ndërprerjet e planifikuara dhe paplanifikuara të këtyre 
pajisjeve në Sistemin e Shpërndarjes: 

a) Gypat e rrjetit shpërndarës të energjisë termike;  
b) Nënstacionet e shpërndarjes së energjisë termike; dhe  
c) Pajisjet për kontroll dhe monitorim të shpërndarjes së energjisë termike.  

5.2.5.2 Secili shënim duhet të përmbaj së paku një nga informatat vijuese:  

a) Adresën ku është paraqitur defekti; 
b) Zonën e prekur; 
c) Emërtimin e tubacionit /nënstacioneve/pajisjeve/pikave të ndërlidhjes përkatëse;  
d) Datën dhe kohën e ndërprerjes; 
e) Datën dhe kohën e riparimit të defektit; 
f) Kohëzgjatjen e ndërprerjes; 
g) Shkakun e ndërprerjes; 
h) Nëse ndërprerja është e planifikuar apo paplanifikuar; 
i) Pajisjet mbrojtëse nëse ndonjë ka reaguar/nuk ka reaguar; 
j) Veprimin e ndërmarrë për riaktivizimin e furnizimit me energji termike për ngrohje; 
k) Masat preventive mbrojtëse nëse janë ndërmarrë; 
l) Kushtet klimatike; dhe 
m) Dëmtimet në pronë/jetë nëse ka ndonjë. 

5.2.5.3 Mbështetur në të dhënat e mësipërme, I Licencuari kërkohet të vlerësoj dhe monitoroj 
treguesit e qëndrueshmërisë së furnizimit me energji termike për ngrohje. 

5.2.6 Llogaritja e të Dhënave - Të gjitha të dhënat e rëndësishme siç janë si temperaturat e fluidit 
bartës të rrjetit primar, temperatura e fluidit bartës të rrjetit sekondar, presioni, ndryshimi i 
presionit, energjia (KWh), duhet të llogariten së paku në baza 3 orëshe në të gjitha 
nënstacionet. 
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5.2.7 Menaxhimi i Ngarkesës 

a) Në rastin e ndaljes së pjesërishme apo totale të Sistemit të Shpërndarjes, i Licencuari 
duhet të ndjek procedurat vijuese siç përcaktohen në KODIN E RRJETIT në pjesën 
planifikimi kontigjent. 

b) Në rastin e prishjeve brenda Sistemit të Gjenerimit apo Shpërndarjes, i Licencuari duhet të 
rikthej/mirëmbaj furnizimin brenda kufijve të cekur nën standardet e sigurisë duke 
ndërmarrë hapat e nevojshëm. 

5.2.7 Komunikimi - I Licencuari duhet të instaloj pajisje të qëndrueshme të komunikimit në 
nënstacionet e veta kryesore. Të gjitha udhëzimet e operimit dhe të dhënat e pranuara nga 
nënstacioni ose të dërguara në Nënstacion/Nënstacionet përkatëse duhet të jenë të 
regjistruara sipas rregullit në ato nënstacione. 
 

5.2.8 Bashkërendimi i Masave të  Sigurisë: 

a) I Licencuari dhe konsumatorët duhet të veprojnë në përputhje me kërkesat e 
përgjithshme për siguri sipas  “Rregullave për Siguri në punë 2003/19 për ndërtim, 
instalim, mbrojtje, operim dhe mirëmbajtje të linjave dhe aparaturave të furnizimit me 
energji termike për ngrohje”.  

b) Procedurat e përcaktuara në sektorin relevant të kodit të rrjetit dhe kodit të shpërndarjes 
duhet të ndiqen nga i Licencuari dhe konsumatorët e tij. 

c) I Licencuari duhet të zhvilloj Manualin e vet të masave të sigurisë për të përmbushur 
Kërkesat e Sigurisë dhe  duhet t’i implementoj po të njëjtat. 

 
 

6 Kushtet teknike për projektimin termik-makinerik të rrjetit të shpërndarjes  
 

6.1 Të përgjithshme 

Furnizuesi, përmes rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike për ngrohje qendrore, furnizon 
konsumatorin në pikën e kyçjes me sasinë e nevojshme të ujit të nxehtë, përkatësisht energji termike 
për ngrohje të mjaftueshme për funksionimin e pajisjeve të konsumatorit  të përcaktuara sipas 
kontratës për furnizim me  energji termike për ngrohje.  
 

6.2 Projekti i rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike për ngrohje qendrore: 

Projektimi i rrjetit të shpërndarjes merr parasysh parametrat dhe kushtet teknike si në vijim: 
 

6.2.1 Regjimin e temperaturave të punës për rrjetin e shpërndarjes, të paraqitura përmes 
temperaturave maksimale të ujit në gypin dërgues dhe kthyes të cilat definohen në pëlqimin 
energjetik për kyçje, i cili duhet të sigurohet para punimit të dokumentacionit projektues. 

 
6.2.2 Rregullimi i temperaturës, presionit dhe qarkullimit në rrjetin e shpërndarjes bëhet në mënyrë 

të centralizuar në impiantin e gjenerimit të energjisë termike, që mund të jetë kualitative dhe 
kualitative-kuantitative. Temperatura e ujit në gypin dërgues rregullohet në bazë të 
temperaturës së jashtme (sipas diagramit rrëshqitës). Diagrami rrëshqitës gjegjësisht  
temperaturat e ujit në rrjet, presioni statik në gjenerimin e energjisë termike, presioni punues 
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në gypin dërgues dhe kthyes si dhe kapaciteti i energjisë termike për ngrohje ipet në kushtet 
për projektimin e rrjetës së shpërndarjes së energjisë termike për ngrohje qendrore . 

 
6.2.3 Temperatura maksimale dhe presioni maksimal i lejuar punues apo presioni statik i ujit në rrjet 

janë parametra përcaktues për zgjedhjen e presionit nominal të pajisjeve të energjisë termike 
për ngrohje. 

 
6.2.4 Rrjeti i shpërndarjes  mund të ndërtohet nën tokë dhe/ose mbi tokë në raste specifike. Rrjeti 

nëntokësor mund të shtrihet  në kanal dhe/ose pa kanal (gypat e para-izoluar me sistemin për 
alarmimin e rrjedhjeve). 

 
6.2.5 Në vendet ku bëhet lirimi i ajrit apo zbrazja e rrjetit, si dhe në vendet ku bëhet ndërtimi i 

kompenzatorëve aksial duhet të parashihet komora. 
 

6.2.6 Në vendet ku bëhet zbrazja e rrjetit duhet të parashihen pusetat për grumbullimin dhe ftohjen 
e ujit, përmes së cilave uji derdhet  në kanalizimin atmosferik . 

 
6.2.7 Për gypat “magjistral” me diametër DN 300mm duhet të parashihet selektimi i rrjetit sipas 

nevojës në gjatësi jo më të mëdha se 1,500 m. 
 
6.2.8 Në pikat më të ulëta të rrjetit  të ngrohjes qendrore duhet të parashihen vendet për zbrazje të 

ujit, ndërsa në pikat më të larta të parashihen vendet për lirimin e ajrit nga gypat. Pajisjet e 
zbrazjes duhet të vendosen në të dy gypat (dërgues dhe kthyes).  

 
6.2.9 Uljet e rrjetës së ngrohjes qendrore duhet ti përshtaten terrenit dhe duhet të definohen në 

mënyrë grafike. Me anë të lakimeve të gypit duhet të sigurohet lirimi i ajrit dhe zbrazja e ujit 
nga gypi. 

 
6.2.10 Në vendin e daljes së gypit nga gjenerimi i energjisë termike gjegjësisht në hyrje të rrjetit të 

shpërndarjes, dhe në ndarjet e regjioneve gjegjësisht blloqeve të sistemit të ngrohjes 
qendrore duhet të parashihen vendet për matjen e:   

 
a) Temperaturës së ujit në gypin dërgues; 

b) Temperaturës së ujit në gypin kthyes;  

c) Presionit të ujit në gypin dërgues; 

d) Presionit të ujit në gypin kthyes; dhe 

e) Qarkullimit të ujit në gypin dërgues. 

6.2.11 Në sistemet e ngrohjes qendrore në të cilat parashihet ndërtimi i sistemit të centralizuar  të 
mbikëqyrjes dhe operimit të sistemit duhet të parashihet instalimi i instrumenteve matëse i 
cili mundëson lidhjen  e matjeve të sipër-përmendura në sistemin qendror. 

 
6.2.12 Izolimi i gypave parashihet të bëhet me material izolues të garantuar (me përmbajtje të 

garantuar kimike dhe fizike). Materiali izolues nuk guxon të ndërroj përmbajtjen kimike dhe 
fizike gjatë kohës së punës dhe nën ndikimin e temperaturave punuese. Në rast të defekteve 
materiali izolues duhet të ketë aftësi të ruajtjes të përbërjes kimike dhe fizike dhe formës 
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gjeometrike. Gjithashtu duhet të parashihet mbrojtja e materialit izolues nga dëmtimet 
mekanike. 

 
6.2.13 Për të gjithë gypat dhe pjesët tjera metalike duhet të parashihet pastrimi nga mbetjet 

metalike, gjegjësisht deri në kualitetin S 2.5 sipas standardit Suedez SIS 055900. Mbrojtja 
kundër korrozionit duhet të bëhet me lyerjen e sipërfaqeve të pastruara me ngjyrë mbrojtëse 
bazike dy herë. Përveç mbrojtjes me ngjyrë bazike duhet të bëhet edhe mbrojtja e sipërfaqeve 
metalike me ngjyrë rezistente në temperaturat e larta dhe në lagështi.  

 
6.2.14 Për rrjetin e shpërndarjes , nëse është e nevojshme, të parashihet tokëzimi.  
 
6.2.15 Gypat në rrjetin e shpërndarjes duhet të skicohen dhe shënohen ashtu që gypi dërgues të jetë 

në anën e djathtë (ngjyrë të kuqe), ndërsa gypi kthyes në anën e majtë (ngjyrë e kaltër) kur të 
shikohet në drejtimin nga ngrohtorja drejt konsumatorëve gjegjësisht në kahjen e lëvizjes së 
fluidit bartës (ujit të ngrohët). 

 
6.2.16 Projekti kryesor termik-makinerik për rrjetat e ngrohjes qendrore përveç tjerash përmban: 
 

a) Llogaritjet dhe zgjedhjen e diametrit të gypit në varësi nga ngarkesat termike; 

b) kalkulimet hidraulike me diagramin piezometrik për degët kryesore me vizatimin e reliefit 

të terrenit; 

c) llogaritjet mekanike të kompensimit dhe vetë-kompensimit të dilatimeve të ngrohjes, 

kalkulimin dhe zgjedhjen e mbajtësve  të forta, kalkulimin e distancave të këtyre 

mbajtësve dhe kinematikën e tubacioneve; 

d) për gypat e para-izoluar duhet të bëhet llogaritja  mekanike e kompensimit, vetë-

kompensimit me pikat e caktuara fikse; 

e) llogaritja e  trashësisë optimale të izolimit; 

f) plani sinkron i vërtetuar nga ana organizatave apo institucioneve përgjegjëse; 

g) situacioni me trasen e rrjetit të shpërndarjes; 

h) paraqitja grafike për pjesët përkatëse, e cila mundëson paraqitje të përshtatshme, me 
definimin e dimensioneve dhe kapaciteteve termike, vendosjen dhe largësinë e pikave 
fikse, mbajtësve lëvizëse, kompenzatorëve dhe komorave; 

i) detajet grafike të mbajtësve, kompenzatorëve dhe komorave; 

j) vërtetimin mbi përputhshmërinë e projektit kryesor makinerik të rrjetit me projektin 
kryesor makinerik të burimit të energjisë në të cilin lidhet si dhe me projektin kryesor 
makinerik të objektit i cili kyçet në rrjetin e shpërndarjes, i nënshkruar nga projektuesi 
përgjegjës; dhe 

k) vërtetimin mbi përputhshmërinë e projektit kryesor makinerik të rrjetit me projektin 
kryesor ndërtimor të rrjetit i nënshkruar nga projektuesi përgjegjës. 

6.3 Projekti i ngrohjes qendrore për ndërtesat apo blloqet e ndërtesave për kyçje në sistemin e 
shpërndarjes së ngrohjes qendrore 

 

6.3.1 Për të arritur marrëveshjen për kyçje, pjesa termike-makinerike dhe ndërtimore e projektit 

duhet të përmbajë këto dokumente:  
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a) Dokumentacionin ligjor dhe licencat e  kompanisë që realizon projektin; 

b) Licencën për të drejtën e projektimit , lëshuar nga Ministria e Tregtisë  dhe Industrisë për 
fushat përkatëse;   

c) Detyrën projektuese; 

d) Përshkrimin teknik; 

e) Kushtet teknike. 

 
6.3.2  Projekti duhet të përmbaj llogaritjet e parametrave respektivisht dimenzionimet pajisjeve si 

në  vijim: 

a) Koeficientët e transmetimit të nxehtësisë për mure të jashtme, dysheme, tavan, kulm, 
mure të brendshme, konstruksioneve në mes kateve të ndërtesës, mureve të bodrumeve, 
mureve te bodrumeve në kontakt me tokën, dyshemesë, dyshemesë në kontakt me tokën, 
dyerve të brendshme (varësisht nga konstruksioni), dyerve te jashtme,  dritareve dhe 
vetratave. Struktura e këtyre konstruksioneve bazohet nga projekti arkitektonik. 
 

b) Llogaritjen e bilancit total të kapacitetit termik të instaluar dhe kapaciteti termik i 
instaluar, veçmas për secilin sistem ngrohës të shprehur në kW (ose MW – varësisht nga 
kapaciteti. 

 
c) Llogaritjen e humbjeve termike, temperaturave në hyrje dhe dalje, dhe prurja e ujit të 

ngrohtë në m3/h.  
 

d) Llogaritjen dhe zgjedhjen e trupave ngrohës. 

e) dimenzionimin e të gjitha pajisjeve në nënstacion si:  këmbyesit të nxehtësisë, pompat, 
valvolat rregulluese, valvolat e rrjedhjes, matësit të energjisë në nënstacion, matësit të 
energjisë nëpër secilin apartament – nëse dizajni dhe ekzekutimi i rrjetit sekondarë të 
ngrohjes është i tillë që lejon instalimin e matësve në apartamentet individuale, enës 
ekspanduese (zgjeruese). 
 

f) Dimenzionimi i rrjetit në nënstacion dhe rrjetit të brendshëm në ndërtesë (rrjeti 
sekondarë i ngrohjes qendrore). 

 
g) Rënja hidraulike e rrjetit të shpërndarjes. 

h) Paramana dhe parallogaria. 

 

6.3.3 Të dhënat bazë për llogaritjen e humbjes së ngrohjes sipas SIST EN 12831-2004 apo DIN 4701, 
marrin parasysh e temperaturën e jashtme projektuese ne 4 (katër) vitet e fundit sipas zonave 
klimatike - për  Prishtinën tjashtme = -18  °C. 

 
6.3.4 Në rastet kur trajtohet një pjesë e ndërtesës me sistem ekzistues të ngrohjes (lidhje shtesë,) 

duhet kompletuar projektin e instalimeve për atë realizim që do bëhet në  objekt, si në 
trajtimin e instalimeve ekzistuese.  
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6.3.5 Sistemi i ngrohjes, i cili është baza për përcaktimin e kapacitetit për kyçje (lidhje), duhet të 
përmbaj së paku informatat vijuese: 

 
a) Shënimin e sipërfaqes së nevojshme për ngrohje; 

b) Temperaturën e brendshme projektuese; 

c) Humbjet e energjisë termike për secilën hapësirë sipas standardeve dhe kushteve te 

projektimit; dhe 

d) Dimenzionimin e trupave emetues të energjisë në sipërfaqet për  ngrohje.  

 
6.3.6 Dokumentacioni Teknik përmban komponentët si në vijim: 

a) Situacioni i objektit; 

b) Planimetritë e trupave emetues të energjisë;  

c)  Planimetritë rrjetit të shtrirjes së gypave nëpër sipërfaqet për ngrohje;  

d) Planimetrinë e vendosjes së rrjetit nga vertikalet kryesore tek kasetat shpërndarëse; 

e) Skemën funksionale të sistemit dhe pajisjeve të ngrohjes, me të dhënat teknike; 

f) Skemën vertikal të tubacionit me vizatime në sistemin e sigurisë dhe pajisjet e ajrosjes; 

g) Skemën e shtrirjes së magjistraleve në pjesën sekondare; 

h) Skemën teknologjike të nënstacionit të ngrohjes qendrore me të dhënat teknike; 

i) Skemën funksionale të nënstacionit të ngrohjes qendrore; 

j) Detaje të instalimeve të trupave emetues të ngrohjes dhe pajisjeve tjera të domosdoshme 

të instaluara në sistem;  

k) bazat e objektit në përpjesën 1:50 apo 1:100 me vizatime të veçanta të sistemeve dhe 

pajisjeve me të dhëna teknike dhe ndërlidhjet e tyre, si dhe lidhjet në objektet ekzistuese;  

l) Situata e lokacionit me ndërtesat në rrethinë përfshirë vizatimet e rrjetit të ujit të nxehtë – 

bazuar në hartat Kadastrale në shkallë 1:500, me vizatimet e të gjithë gypave tjerë të 

shërbimeve publike dhe pikat karakteristike të trasesë së rrjetit; 

m) profili gjatësor i trasesë; 

n) dispozita e elementeve të degëve; 

o) ndarja e degëve, lidhjet dhe ndërlidhjet e degëve, ç’ajrosjet, zbrazjet, elementet 

mbështetëse, lidhjet në stacionin termik; 

p) Planimetria e rrjetit të gypave  të paraizoluar në kanal, etj.;  

q) projekti i sistemit për  kontrollin e lagështisë në izolimin e gypave të ujit të nxehtë, po që 

se kërkohet në kushtet projektuese të furnizuesit të ngrohjes; dhe  

r) detaje tjera ndërtimore. 
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6.3.7 Për llogaritjet teknike të pikave të mëparshme është e domosdoshme të specifikohet metoda 
e llogaritjes dhe rezultatet e llogaritjes. Llogaritjet teknike dhe projekti duhet të dorëzohet te 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për të kryer kontrollin teknik. 

 

6.4 Kërkesat themelore për trasimin e rrjetit 
 

6.4.1 Në tokën private dhe publike, rrjeti duhet shtrirë sipas kërkesave ligjore duke u bazuar në: 
KODIN E QASJES NË TOKË DHE NDËRTESA  dhe kërkesave lidhur me lokacionin dhe kalimet. 
Aty ku është e mundur, në vendbanimet urbane kryesore, rrjeti ngrohës duhet vendosur në 
tokë publike, në trotuar apo sa më afër skajit të rrugës.  

 
6.4.2 Para se të fillojë ndërtimi i rrjetit të ngrohjes është e nevojshme të lidhet kontratë me 

pronarët e tokës për krijimin e lehtësimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe 
kontrollimin e rrjetit. Kontrata duhet të specifikoj masat paraprake të nevojshme për operimin 
e sigurt të rrjetit të ngrohjes dhe t’i lejoj operatorit të sistemit qasje në tokë për qëllime 
operative dhe të mirëmbajtjes. Kontrata duhet të garantoj se në zonat e sigurisë së tokës të 
rrjetit të shpërndarjes nuk do të ketë intervenime tjera të cilat do të mund të rrezikonin rrjetin 
e ngrohjes. 

 
6.4.3 Në rast se punët e kryera në afërsi të rrjetit të ngrohjes paraqesin rrezik për rrjetin e 

shpërndarjes, operatori i sistemit ka të drejtën të kërkoj ndryshime të duhura në mënyrën se 
si operon apo ndalon punët në rastin kur punët janë në kryerje e sipër. 

 
6.4.4 Nëse rrjeti i ngrohjes është i vendosur mbi tokë, duhet të jetë i instaluar në mënyrë që të 

mund të dallohet dhe të jetë i mbrojtur siç duhet nga ndikimet e jashtme (si kushtet klimatike, 
rrezatimi UV, ngarkesat e mëdha të nxehtësisë, dëmtimet, etj.). Metoda e sigurimit 
përcaktohet nga projektuesi në marrëveshje me furnizuesin.  

 
6.4.5 Në zonën mbrojtëse të gypave nëntokësorë dhe rrjetit të vendosur mbi tokë nuk është i lejuar 

ndërtimi i ndonjë ndërtese të madhe, mbjellja e drunjve dhe shkurreve. 
 

6.5 Parametrat kryesor teknik të rrjetit të shpërndarjes  

 

6.5.1 Të dhënat teknike të rrjetit të shpërndarjes  janë: 

 Presioni i projektuar (nominale)   Pnom = 16.0 bar 

 Temperatura e projektuar (nominale)  Tnom = 140 0C 

 Ndryshimi i presionit në pikën pranuese  ∆p = 0.75 bar 

 
6.5.2 Ndryshimi i presionit në pikën pranuese është i ndryshëm dhe varet nga dimensionet e gypit 

lidhës të rrjetit të ngrohjes qendrore, ngarkesës dhe distancës së pikës pranuese nga burimi i 
prodhimit apo nga rrjeti i shpërndarjes. Konsumatorit i mundësohet ndryshimi i presionit prej 
maksimum 75 kPa (0.75 bar). Shuma e rënieve të presionit të elementeve kryesore të punës 
së nënstacioneve nuk mund ta kaloj atë vlerë. Nëse konsumatori furnizohet me energji 
termike për ngrohje qendrore nga gypi kthyes apo kërkon më shumë shtypje diferenciale se 
që është në dispozicion në atë pjesë të rrjetit atëherë duhet të instalohen pompa shtesë në 
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nënstacion. Para marrjes se këtij veprimi konsumatori duhet të bëj kërkesë me shkrim dhe pas 
aprovimit nga furnizuesi mund të bëhen ndërhyrje teknike në nënstacion, nëse teknikisht 
është e lejueshme.   

 
6.5.3 Temperatura e ujit furnizues në çarkun primar të shpërndarjes projektohet ne vlerën 130 °C - 

140°C, dhe temperatura e kthimit me 70 °C deri ne 80 °C, me diferencë në mes temperaturës 
së ujit furnizues dhe kthyes prej 60 °C. Temperatura e ujit të ngrohtë në sistem paraqitet në 
formë tabelare si në vijim: 

  
 Temperatura maksimale e ujit furnizues: t maxF = 140 °C 

 Temperatura maksimale e ujit kthyes:   t minK =  80 °C 

Regjimet e temperaturave për projektimin e nënstacioneve termike janë të përcaktuara në 
Kapitullin e nënstacioneve termike. 

 
6.5.4 Temperatura e llogaritur e ujit për qëndrueshmërinë e gypave të rrjetit, pajisjeve dhe 

aparaturës është 225°C. Varësisht nga kushtet teknike dhe prej parametrave të temperaturës 
nominale të ujit të ngrohtë në rrjet, është i lejuar instalimi i gypave të paraizoluar, të 
përshtatshëm për temperaturën e ujit të ngrohtë gjer në 140°C .  

 
6.5.5 Në rrjetin e shpërndarjes së energjisë termike për ngrohje qendrore duhet të përdoret ujë 

kimikisht i përgatitur dhe i de-mineralizuar.  
 
6.5.6 Uji për ngrohje nga rrjeti nuk mund të përdoret për përmbushjen e nevojave të brendshme të 

përdoruesit apo çfarëdo nevoje tjetër pa lejen paraprake të furnizuesit. 
 

6.6 Kushtet teknike dhe standardet e projektimit dhe realizimit të rrjetit të shpërndarjes – pjesa 
termike-makinerike e rrjetit me gypa të para-izoluar   

 

6.6.1 Rrjeti i shpërndarjes projektohet dhe realizohet me sistem dy gypor, me gypin e ujit furnizues 
dhe kthyes.  

 
6.6.2 Përzgjedhja e llojit të gypave bëhet varësisht nga zgjidhja teknike e rrjetit primar të 

shpërndarjes, mirëpo rekomandohet që përparësi të kenë  gypat  dhe pajisjet e para-izoluar, 
të cilët  duhet të plotësojnë standardet e mëposhtme: 

 
 - gypat e paraizoluar:  SIST EN 253 

- armaturat e paraizoluara: SIST EN 448 
- pajisjet e paraizoluara:  SIST EN 488 
- nyjet për gypat e paraizoluar: SIST EN 489 

 

6.6.3 Gypat e para-izoluar vendosen direkt në tokë. Kushtet teknike të shtrirjes së gypave dhe 
parametrat përkatës teknik janë dhënë në figurën dhe tabelën e mëposhtme: 
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Fig. 6.6.3 – Kushtet teknike të shtrirjes së gypave dhe parametrat përkatës teknik 
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6.6.4 Gypat duhet të kenë të integruar sistemin e sinjalizimit (alarmit) për të kontrolluar praninë e 
lagështisë në to. Instalimi i sistemit të sinjalizimit duhet të bëhet sipas standardeve teknike, 
me të cilët do të kontrollohet qarku dhe të matet vlera fillestare e rezistencës, i cili është 
informacion referent për kontrollin pasues të lagështisë. 

 
6.6.5 Në rrjetin e gypave të para-izoluar duhet të instalohen valvola sferike (apo tipe tjera sipas 

standardeve) me presion nominal jo më të vogël se PN 16 bar dhe temperaturë nominale deri 
140 °C. Boshti i valvolës duhet të jetë i mbrojtur me kapak mbi bazën e përforcuar me beton.  

6.6.6 Lidhëset e gypave dhe fitingu i rrjetit të ngrohjes duhet të ekzekutohen në kallëpet 
termoelastike, të përshtatura për t’u mbushur me shkumën izoluese nga poliuretani. Elementi 
lidhës duhet të jetë i pajisur me më së paku dy lidhëse fundore termoizoluese. Në rast të 
instalimit të rrjetit në tokë të lagësht është i obligueshëm instalimi i lidhëses së tretë shtesë 
me vrima për injektimin e shkumës izoluese.  Kërkesat për përdorim dhe instalim janë të 
cekura në udhëzimin e prodhuesit të gypave të para-izoluar, i cili duhet respektuar plotësisht . 
Vëmendje e veçantë duhet kushtuar cilësisë së prodhimit të lidhëseve të gypave të para-
izoluara, që është një parakusht për arritjen e jetëgjatësisë së pritur të rrjetit.  

 
6.6.7 Dimensionet e profilit të kanalit për shtrirjen e gypave varen nga diametri i gypit (shiko figurën 

dhe tabelën e mëposhtme). Në bazën e stabilizuar të kanalit duhet paraparë vendosjen e 
shtresës së parë me zall (granulacioni φ= 0-4 mm, pa kënde të mprehta), pastaj gypat duhet të 
jenë të mbrojtur (mbuluar) nga të gjitha anët me shtresën zallore me madhësi të njëjta të 
grimcave. Thellësia e shtresës mbrojtëse në mes të gypit dhe sipërfaqes duhet të jetë së paku 
60 cm, ndërsa thellësia optimale prej 70 cm. Nëse këto masa mbrojtëse nuk arrijnë thellësinë 
e caktuar atëherë është e domosdoshme të sigurohet mbrojtje shtesë e gypit (p.sh. pllaka nga 
betonarmeja). Distanca në mes të gypit të furnizimit dhe gypit të kthimit duhet të jetë min. 
0.20 m. 

 

 

Fig. 6.6.7: Dimensionet e kanalit për shtrirjen e gypave të rrjetit të shpërndarjes 



Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes  

N.Q”TermokosUser”sh.a Faqe 19 2012-11-07 

6.6.8 Në zonat kompenzatoreve të dilatimit termik të rrjetit ngrohës është e nevojshme të sigurohet 
mundësia e lëvizjes për shkak të zgjerimit termik të rrjetit, siç tregohet në figurat dhe tabelat e 
mëposhtme.  

 

Fig 6.6.8: Zgjerimet (dilatimet) 
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6.6.9 Gjatë instalimit të rrjetit të gypave, në vendet ku bëhet saldimi i gypave kanali duhet të hapet 

në atë mënyrë që instaluesit ti krijohet mundësi të qasjes edhe poshtë gypave; Skema në 
figurën e mëposhtme. 

 

 
Fig. 6.6.9: Dimensionet për qasje gjatë saldimit 

 

6.6.10  Lidhja e gypave të furnizimit në puseta për secilën pikë kyçje të konsumatorit (nënstacion) 
duhet te realizohet sipas skemës se mëposhtme. 
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Fig. 6.6.10: Skema e lidhjes së gypave në puseta 

6.6.11  Traseja e gypave duhet të jetë e përgatitur në atë mënyrë që të siguroj kushte të atilla që gypi 
të lëvizë edhe nëpër kthesa, si dhe mundësia e lëvizjes të jetë sipas standardeve teknike dhe 
sipas diametrit të gypave; figura në vijim ilustron përgatitjen përkatëse të trasesë së gypave.  
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Fig: 6.6.11: Skema e përgatitjes së trasesë së gypave 

6.6.12  Pikat fikse janë të ndërtuara nga betonarmeja e  parafabrikuar  i dimensioneve të caktuara, të 
cilin e furnizon prodhuesi në baza të disa supozime të caktuara sa i përket cilësisë së tokës. 
Nëse vetit e tokës t në këtë rast dukshëm dallojnë nga këto supozime, është e nevojshme të 
kontrollohen dimensionet e themeleve. Rekomandohet përdorimi i betonit  MB 20 dhe 
përforcimi GA 40/50. Pikat fikse për gypat  e para-izoluar duhet instaluar pa përjashtim. 

 

6.6.13  Gypat e rrjetit të ngrohjes qendrore me  dimensione nominale (diametër nominal) deri DN 
200 mm,  duhet të ndërtohet tërësisht nga gypa të çelikut, të cilët duhet të plotësojnë 
standardet vijuese: 

 
SIST ENV 10220 EN:              detajon kërkesat për dimensionet, peshat përkatëse 

 DIN 2448:   detajon kërkesat për dimensionet, peshat përkatëse  

 DIN 1629:   kushtet e liferimit 

 

6.6.14 Rrjeti i ngrohjes qendrore me dimensione (diametër)  më të mëdha se 200 mm është i 
prodhuar nga gypa çeliku të salduar në formë spirale, siç përcaktohet në standardet vijuese: 

 

DIN 2458:         detajon kërkesat për dimensionet, peshat përkatëse  

DIN 1626:         kushtet e dërgimit 
 

6.6.15 Bërrylat e gypave duhet të përputhen me DIN 2605-2 dhe me format të jenë 5 (r = ~ 2.5 d). 
Materiali i gypave është St 37-0. 

 

6.6.16 Izolimi termik i gypave, fitingjeve, këmbyesve të ngrohjes, enëve për zgjerim dhe ajrosje, 
duhet marrë parasysh normat dhe standardet relevante. Izolimi termik do të vendoset pas 
përfundimit të montimit dhe testit të presionit të kaluar me sukses si dhe ngjyrosja e gypave 
në dy shtresa me ngjyrë bazë, e përshtatshme për temperaturë deri në 140 ° C. Kërkesat 
kryesore për izolimin e komponentëve të rrjetit përshkruhen në vijim: 
a) Gypat furnizues dhe kthyes në ndërtesa dhe jashtë tyre si dhe në kanale duhet izoluar 
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ndaras me material izolues të përbërë nga fibra minerale të mbrojtura me llamarinë të 
galvanizuar apo me foli alumini. Përçueshmëria termike e materialit izolues nuk duhet të 
jetë tejkaloj. 0.033 W/mK në temperaturë 50 0C. 
 

b) Kapakët duhet vendosur në distancë max. 0.3 m me shirit plastike apo të galvanizuar, me 
trashësi minimale prej 4 mm. Kur trashësia e izolimit rritet nga 50 në 100mm, atëherë 
rekomandohet izolim me jastëk të dyfishtë. Te lidhëset gjatësore dhe tërthore, shtresa e 
parë duhet të mbulohet me një shtresë tjetër mbrojtëse. 

 
c) Shtresa izoluese e tubacioneve e punuar pas daljes nga ndërtesat apo jashtë duhet të 

mbrohet me këllëf të aluminit apo llamarinës së galvanizuar. Trashësia e këllëfit të 
aluminit duhet të jetë në funksion të diametrit të gypit dhe atë në mes të 0.8 mm dhe 
1mm.  

 
d) Llamarina duhet të përforcohet me 6 vida ose saldime për një metër. Izolimi duhet të 

rregullohet në afërsinë e varëseve, aksesorëve dhe elementeve tjera të fitingjeve gypore. 
Në shtresën e fundit të izolimit është i domosdoshëm përdorimi i shiritit izolues me gjerësi 
20mm, i cili parandalon kalimin e nxehtësisë nga gypat në shtresën e aluminit. 

 

6.6.17 Valvolat e lirimit të ajrit dhe zbrazjes së ujit duhet të vendosen në vende të përshtatshme, që 
përcaktohet sipas marrëveshjes së projektuesit me Operatorin e sistemit të shpërndarjes. 
Dimensionet respektive janë paraqitur në tabelën vijuese:  

 
Tab. 6.6.17: Dimensionet e valvolave për lirim të ajrit dhe zbrazje të ujit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kushtet teknike për projektimin termik-makinerik të  nënstacioneve të ngrohjes   
 

7.1 Të përgjithshme 
 

7.1.1 Nënstacioni i ngrohjes qendrore është pjesë përbërëse e sistemit të shpërndarjes së energjisë 
termike për ngrohje qendrore, e cila përbëhet nga pajisjet për shkëmbimin e energjisë 
termike, matjen dhe rregullimin e qarkullimit, presionit dhe temperaturave të ujit, si dhe 
matjen e sasisë totale të shpenzimeve të energjisë termike të shfrytëzuar nga konsumatori. 
Nënstacioni i ngrohjes qendrore është pjesa lidhëse në mes të rrjetit të shpërndarjes të 
energjisë termike për ngrohje qendrore dhe instalimeve dhe pajisjeve termike të 
konsumatorit, dhe ndahet në pjesën primare dhe pjesën sekondare. 

 

Dimensionet e rrjetit Dimensionet Dimensionet 

   Valvola e lirimit të ajrit Valvola e zbrazje së ujit  

deri DN 32 DN 15 DN 20 

deri DN 50 DN 15 DN 25 

deri DN 80 DN 20 DN 25 

deri DN 150 DN 25 DN 50 

  mbi   DN 150 DN 40 DN 65 
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7.1.2 Pajisjet shpërndarëse – shtëpiake të ngrohjes janë pjesë e instalimeve të ngrohjes në të cilat 
bëhet ndryshimi i regjimit të temperaturave të rrjetit primar të ngrohjes në regjimin e 
temperaturave të pajisjeve shtëpiake, matja qendrore dhe zonale dhe rregullimi i qarkullimit, 
presionit dhe temperaturave të ujit nëpër degët në hyrje të instalimeve të brendshme. 

 
7.1.3 Kyçja e objekteve në rrjetën e shpërndarjes dhe furnizimi me energji termike  bëhet nëpërmes 

të nënstacioneve  të ngrohjes dhe instalimeve të brendshme shtëpiake. 
 
7.1.4 Në rrjetin e shpërndarjes është e lejuar kyçja vetëm përmes stacioneve indirekte të ngrohjes 

qendrore. 
 
7.1.5 Parimisht, është e domosdoshme të projektohet për secilën ndërtesë nënstacioni i veçantë i 

ngrohjes qendrore. 
 

7.1.6 Të gjitha elementet e nënstacionit të ngrohjes qendrore duhet të jenë vendosura në vend të 
përshtatshëm për instalim, përdorim, mirëmbajtje, lexim të parametrave nga pajisjet 
respektive  dhe që siguron operim  të sigurt. 

 

7.1.7 Për të gjithë gypat, këmbyesit e nxehtësisë, enët ekspanduese në nënstacionin e ngrohjes 
qendrore duhet të parashihen izolimet me trashësi të përshtatshme. 

 
7.1.8 Për të gjithë gypat dhe pjesët tjera metalike duhet të parashihet pastrimi nga mbetjet 

metalike, gjegjësisht deri në kualitetin S 2.5 sipas standardit Suedez SIS 055900. Mbrojtja 
antikorroduese duhet të bëhet me lyerjen e sipërfaqeve të pastruara me ngjyrë mbrojtëse 
bazike dy herë. Përveç mbrojtjes me ngjyrë bazike duhet të bëhet edhe mbrojtja e sipërfaqeve 
metalike me ngjyrë rezistente në temperaturat e larta dhe në lagështi.  

 

7.2 Projektimi i Nënstacioneve të Ngrohjes Qendrore 
 
7.2.1 Projekti i nënstacioneve të ngrohjes qendrore duhet të përfshijë pajisjet dhe instalimet 

termike-makinerike dhe elektrike. 
 

7.3 Projekti i pajisjeve dhe instalimeve termike-makinerike 
 
7.3.1 Projekti i instalimeve termike-makinerike  duhet të hartohet nga personi i autorizuar dhe të 

përmbajë:  
 

A. Pjesën tekstuale me komponentët si në vijim: 

1) Dokumentacionin ligjor dhe licencat e  kompanisë që harton  projektin; 

2) Licencën për të drejtën e projektimit, lëshuar nga Ministria e Tregtisë  dhe Industrisë për 

fushat përkatëse  

3) Detyrën projektuese 

4) Përshkrimin teknik 

5) Kushtet teknike 

6) Bilancin Total të kapacitetit termik të instaluar dhe kapaciteti termik i instaluar veçmas për 
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secilin sistem të ngrohjes qendrore të shprehur në [Wat/kW] 
 

7) Dimenzionimin e pajisjeve të nënstacionit termik si këmbyesit të  nxehtësisë, matësit të 

energjisë termike, valvulës për rrjedhjen e ujit me elementet përcjellëse 

8) Furnizimin me energji elektrike për vënien në punë të stabilimenteve në nënstacion  

9) Raportin teknik i cili përfshin regjimin e funksionimit 

10) Totalin e kapacitetit termik të instaluar të ngrohjes dhe energjisë së instaluar ndaras për 

secilin nënstacion termik duke treguar kapacitetin e  energjisë termike të shprehur  në 

[Wat/kW], dhe sasinë e prurjës në [m3/h] 

11) Rënien e presionit në pjesën primare të rrjetit të shpërndarjes 

12) Dimenzionimin e pajisjeve të sistemit të sigurisë (te sistemet e hapura ose mbyllura) 

13) Dimenzionimin e paisjeve për qarkullimin e ujit në pjesën sekondare 

14) Kalkulimin e rrjetit hidraulik – rëniet  e presionit në pjesën primare të rrjetit të  

shpërndarjes 

15) Dimenzionimin e matësit të energjisë për secilin konsumator 

16) Paramasën dhe parallogarinë e materialeve për vënien në funksion të sistemit të ngrohjes 
– pjesa sekondare 

 

B. Dokumentacioni teknik: 

1) Situacioni i  lokacionit me ndërtesat në hapësirën e trajtuar përfshirë vizatimin e rrjetit të 
ujit të ngrohtë, bazuar në hartat Kadastrale në shkallën 1:500, dhe vizatimin e lokacionit të 
nënstacionit të ngrohjes  në përpjesë 1:50 apo në raste të veçanta 1:100 me vizatimet e  
dispozitës së elementeve të stacionit termik me të dhënat teknike dhe ndërlidhjen mes  
tyre. 

2) Skema e detalit të kyçjes në magjistralen kryesore 

3) Skema e detalit të kanalit nga ku kalojnë gypat 

4) Skema e vendosjes së gypave dhe kompensatorëve të dilatimit (aty ku është e nevojshme) 

5) Skema e detalit të kanalit dhe shtresave të rërës dhe ngjeshja e shtresave sipas 

standardeve teknike 

6) Skema e lidhjes së matësit të energjisë termike dhe elementeve përcjellëse 

7) Skema e lidhjes së valvoles së rrjedhjes dhe elementeve përcjellëse 

8) Skema të detaleve të izolimit termik me llamarinë Alumini dhe me lesh mineral sipas 

standardeve teknike 

9) Skema teknologjike e nënstacionit të ngrohjes 

10) Skema funksionale e nënstacionit të ngrohjes me të dhënat teknike dhe diagramin e 

temperaturave,  

11) Të gjitha vizatimet në përpjesë 1:50 apo 1:100 me vizatime në dispozitën e elementeve të 

nënstacionit me të dhëna përkatëse dhe lidhjet mes tyre. 

12) Detajet.  
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7.4 Parametrat projektues për nënstacionet e ngrohjes qendrore 
 

7.4.1  Ngrohja e sipërfaqeve (hapësirave)   

 
7.4.1.1 Parametrat vijues përdoren për të gjitha ndërtesat me pajisje termike të brendshme, të 

dimensionuar për temperaturën e jashtme prej -18oC: 
 

a) Regjimi i temperaturës në anën primare:                                             140/80°C 
 

b) Regjimi i temperaturës në anën sekondare (pajisjet e brendshme të konsumatorit):    max. 
90/70°C 
 

c) Elemente të stacionit termik në anën primare  duhet bërë për temperaturë 140˚C dhe PN 
16bar. 

 

7.4.2 Përgatitja e ujit të ngrohtë sanitarë 
 

7.4.2.1 Stacionet termike për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitarë duhet të dimensionohen në 
regjimin më të ulët operues për rrjetin e ngrohjes qendrore:  

 
a) Regjimi i temperaturës në anën primare:    70/35oC 

b) Regjimi i temperaturës në anën sekondare (pajisjet e konsumatorit – uji sanitarë) 10/60oC  

 

7.5 Kërkesat  teknike për nënstacionet e ngrohjes  
 
7.5.1 Hapësira e nënstacionit duhet të jetë e ndarë dhe sa më afër lidhjes me rrjetin e  ngrohjes. 

Hapësira duhet të jetë në dispozicion të stafit të autorizuar të Operatorit të sistemit të 
shpërndarjes  në çdo kohë pa ndonjë problem. Varësisht nga ndërtesa është jashtëzakonisht e 
nevojshme të sigurohet një qasje direkte e veçantë në hapësirën e stacionit ngrohës. 

 
7.5.2 Dimensionet  hapësirës së nënstacionit janë dhënë në tabelën vijuese: 
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Tab. 7.5.2: Dimensionet e hapësirës së nënstacionit termik 

Fuqia (kapaciteti) 
ngrohëse [kW] 

 
Ngrohja e 
hapsirave 

Ngrohja e 
hapësirave  dhe 

ventilimi 

Ngrohja e 
hapësirave  dhe 
përgatitja e ujit 

të ngrohtë  
sanitar 

Ngrohja e hapësirave 
, ventilimi dhe 

përgatitja e ujit të 
ngrohtë sanitar 

 Dimensionet [m] 

Deri 25 2 X 1,5 2 X 2 2 X 2 2 x 2 

25 – 50 3 X 3 3 X 4 3 X 5 3 X 5 

50 – 100 3 X 3 3 X 4 3 X 5 3 X 5 

100 – 150 3 X 4 3 X 4 3 X 6 3 X 6 

150 –200 3 X 4 3 X 4 3 X 6 3 X 6 

200 – 500 3 X 4 3 X 5 4 X 6 4 X 6 

500 – 1000 4 X 5 4 X 5 4 X 6 4 X 7 

1000 – 2000 5 X 5 5 X 6 4 X 8 4 X 8 

2000 – 3500 5 X 5 5 X 6 5 X 8 5 X 8 

 

7.5.2 Për lokacionin e nënstacionit është e domosdoshme të përmbushen detyrimet (kërkesat) nga 
rregulloret aktuale për izolimin termik të pajisjeve dhe mbrojtjen nga zhurma. Hapësira e 
nënstacionit termik në ndërtesat banuese nuk duhet të vendoset pranë ose nën  dhomat e 
gjumit apo vendeve tjera të cilat kërkojnë mbrojtje më rigoroze kundër zhurmës.  

 

7.5.3 Hapësira e nënstacionit duhet të ketë ventilim të përshtatshëm  natyral apo artificial ashtu që 
temperatura në dhomë të mos e kaloj 35˚C. Gjithashtu duhet paraparë masat që të 
mënjanohet rreziku nga ngrirja për shkak të temperaturave të ulëta - kryesisht përmes 
izolimit.  

 

7.5.4 Hapësira e nën-stacionit duhet të ketë një lidhje me kanalizim për instalimin e pompave 
zhytëse, i cili duhet të vendoset sa më afër hyrjes së nënstacionit termik. Në hyrje duhet të 
ndërtohet një prag i lartë i cili i mbron lokalet e tjera nga depërtimi i ujit. Në dhomën e 
nënstacionit të ngrohjes qendrore  duhet të jetë e instaluar lidhja me ujë të ftohtë me rubinet 
për gyp fleksibil, projektuar për ngarkimin e pajisjeve termike dhe, nëse është e nevojshme, 
për pastrim.  

 

7.5.5 Në murin në të cilin do të jetë i vendosur nënstacioni i ngrohjes duhet të kanalizohet gypi 
rrjedhës i lidhur për dysheme apo puseta që duhet të jete e lidhur me kanalizimin e  ujerave të 
zeza në mënyre që gjatë shkarkimit të ujit nga rrjeti të mundësohet  largimi i ujit nga objekti i 
nënstacionit. 

 

7.5.6 Është e domosdoshme që në çdo nënstacion të vendoset në vend të dukshëm udhëzimet për 
operimin,  mirëmbajtjen bashkë  me skemën funksionale. Një shembull i skemës funksionale 
të nënstacionit paraqitet në figurën e mëposhtme. 
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Fig. 7.5.6: Mostër e skemës funkcionale të nënstacionit të ngrohjes qendrore 

 

7.5.7 Nënstacioni përbëhet nga elementet vijuese: 
 

A. Pjesa Primare: 

1) Valvolat mbyllëse dhe armaturat tjera, 

2) Mbledhësi i papastërtisë, 

3) Valvola rregulluese automatike 

4) Pajisja për matje te energjisë  termike, 

5) Pajisjet për matjen e presionit  dhe temperaturës, 

6) Izolimi termik, 

7) Këmbyesin e nxehtësisë,  

8) Valvolat për lirim të ajrit, dhe 

9) Senzori për matjen e temperaturës  

 

B Pjesa sekondare : 
 

1) Valvulat kontrolluese dhe aksesorët, 

2) Pajisjet për rregullimin e prurjes, 

3) Ndarësit e ndotjes,  

4) Fitingu dhe aparatura për rregullimin e temperaturës, 

5) Transmetuesi i nxehtësisë,  

6) Pompat,  

7) Distributorët,  

8) Pajisjet e sigurisë,  

9) Enët e zgjerimit, 

10) Pajisjet për matjen e shtypjes dhe temperaturës, 
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11) Pajisjet për ujin e ngrohtë sanitar, dhe 

12) Pajisjet elektrike. 

 

7.5.8 Valvolat dhe armaturat tjera duhet zgjedhur për shtypje nominale PN 16 bar dhe temperaturë 
140˚C. Pajisjet lidhëse janë fllanxhë për lidhjen e valvolës me flanxhen e salduar në gyp. 
Hapësirat e mbyllura në formë konike nuk janë të lejuara. 

 

7.5.9 Matësit e energjisë termike,  të vendosur në nënstacion për matjen e konsumit të ngrohjes 
duhet të plotësojnë standardet teknike dhe të jenë të certifikuar nga ndonjë institucion i 
akredituar vendor apo i Bashkësisë Evropiane.  Rekomandohet instalimi i matësve që punojnë 
me parimin e matjes ultrasonike të rrjedhjes së ujit të ngrohtë. 

 
7.5.10 Matësit e energjisë termike / ngrohjes së furnizuar duhet të plombohen; dëmtimi apo largimi i 

plombës sanksionohet sipas rregullave në fuqi. 
 

7.5.11 Varësisht nga funksioni i pajisjeve të brendshme termike të përdoruesit, nënstacionet ndahen 
për: 

 
1)  Sistem për ngrohje, ventilim dhe kondicionim ajri 

2)  Prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar 

3)  Teknologji dhe qëllime tjera. 

 

8 Kushtet teknike për projektimin e Instalimeve elektrike të nënstacioneve të ngrohjes 
 

8.1 Projektimi i kyçjes së nënstacioneve në instalimin elektrik të ndërtesës dhe instalimet elektrike 
të zakonshme në nënstacionet e ngrohjes duhet bazuar në parimet vijuese: 

 
a. Me qëllim të mbrojtjes  mekanike, të gjitha kabllot duhet të shtrihen në kanaletat kabllore 

apo në gypa 

b. Duhet instaluar dollapin për shpërndarje të rrymës sipas standardeve projektuese të 
instalimeve elektrike  

c. Ndriçimi do të bëhet nga llambat tavanore 

d. Pajisjet rregulluese dhe me sensor duhet të jenë të lidhura nga përçuesin IY-st-y 1 x 2 x 0.8 
mm2 Cu  

e. Elementi i tokëzimit duhet të jetë i lidhur në karkasën e dollapit 

f. Varësisht nga performanca, dera dhe rrethoja e stacionit termik duhet të jetë e tokëzuar 

g. Është i domosdoshëm zbatimi i  barazimit të potencialit me kabllon P / F - 10mm2 dhe 
bulonave të pajisura me rondele. Bulonat duhet të shënohen me ngjyrë të kuqe. 

 

8.2 Matjet testuese të instalimeve elektrike duhet të përfshijnë: 
 

a) Kontrollin e vazhdimësisë të përçuesit kryesor dhe atij mbrojtës dhe përçuesit për barazim 
potencial 
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b) Kontrollin e mbrojtjes kundër rrymës ekscesive, 

c) Matjen e defektit në qarkun e rezistencës  

d) Matjen e rezistencës së izolimit 

e) Matjen e rezistencës së lidhjeve galvanike 

f) Matjen e rezistencës së tokëzimit 
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ANEKS 1: SKEMA E NËNSTACIONIT TË NGROHJES  PËR NGROHJE TË HAPËSIRAVE DHE PËR PËRGADITJE TË UJIT TË NGROHTË    

SANITAR 
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ANEKS 2: PAJISJET TIPIKE TË NËNSTACIONIT TË NGROHJES 

 
- Valvolat kontrolluese apo valvolat sferike 

- valvolat për manometër 

- Valvulet kontrolluese apo valvolat  sferike për lidhje të shkurtër (“bye pass”) 

- Ndarësi i papastërtive 

- Regullatori i ndryshimit të presionit dhe prurjes  

- valvolat  sferike për zbrazje (ana kryesore) 

- Termometri, shkalla e matjes 0 - 150° C  

- Matësi i sasisë së ngrohjes apo kalorimetri 

- Sensori i temperaturës për matjen e ngrohjes 

- Rregullatori i shtypjes 

- Valvulet kontrolluese dhe fitingu 

- Valvulet siguruese 

- Termostati sigurues  

- Valvula siguruese për ujin sanitar 

- Fitingu jo-kthyes të instalimit të ngrohjes 

- Valvula rregulluese me shtytje motorike 

- valvolat  sferike për manometër 

- Manometër 0 - 6 bar, 0 – 10 bar  

- Termometër 0 - 110°C  

- Kufizuesi i temperaturës kthyese 

- Pompat qarkulluese (ngrohja e ujit) 

- Pompat qarkulluese për ujin sanitar 

- Pompat furnizuese për ujin sanitar 

- Ena zgjeruese e mbyllur 

- Ndarësi i ndotjeve 

- Këmbyesi i nxehtësisë 

- Rregullatori i temperaturës 

- Ngrohësi i ujit të nxehtë sanitarë  

- Ena për përzierje polifosfate me pompën për dozim 

- Kaldaja me këmbyes gypor të nxehtësisë  

- Këmbyes i nxehtësisë – parangrohja e ujit të nxehtë sanitar 

- Rregullator i rrjedhjes pa burim shtesë energjie  

- Këmbyesi i ngrohjes – ringrohja e ujit të nxehtë sanitar 
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- Rubineta sferike për drenim (ana dytësore) 

- Sensori i temperaturës së jashtme 

- Matësi impulsiv i ujit sanitar për ujin e ftohtë sanitar  

- Armatura jo-kthyese për instalimin pajisjeve hidraulike 

- Valvula siguruese e enës zgjëruese 

- Pompa qarkulluese – ana kryesore 

- Valvula e kombinuar rregulluese 

- Valvula jo-kthyese – ana kryesore 

- Valvula trekahore 


