
Analizë e instalimit të sistemit solar-fotovoltaik me 
kapacitet prodhues prej 256.27 kWp





u Zhvillimi i energjisë përveç që krijon efekte shumë të dobishme dhe pozitive 
përcillet edhe me efekte anësore. 

u Megjithatë, në vitet e fundit efektet anësore të konsumit të energjisë kanë 
tërhequr vëmendje të gjerë me njohjen gjithnjë e më të madhe 
ndërkombëtare të procesit të vazhdueshëm të ndryshimit klimatik (e njohur 
edhe si “ngrohja globale”), e cila sot me siguri është kërcënimi më serioz për 
mjedisin në botë. 

u Kosova është e bekuar me ne pozitë gjeografike shumë të mire, me prodhu
energjinë elektrike, përmes paneleve fotovoltaike. 



NDOTJA E AMBIENTIT NË KOSOVË 
u Kosova i nënshtrohet ndikimeve klimatike mesdhetare-kontinentale dhe evropiane–kontinentale. 

u Faktorët themelor që ndikojnë në cilësinë e ambientit mjedisor, janë shkalla e emisioneve të ndotësve, 
klima dhe topografia. 

Burimet e ndotjes së ambientit: 

o Termocentralet (Kosova A dhe Kosova B); 

o Mihjet sipërfaqësore të linjitit; 

o Kompleksi industrial në Mitrovicë; 

o Ferronikeli në Gllogovc; 

o Fabrika e çimentos – Sharcem në Han të Elezit; 

o Prodhimi i bazës së asfaltit; 

o Transporti; 

o Bujqësia, etj. 

o Sistemet për ngrohje qendrore në

Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë.

o Industria e rëndë bazike (aktualisht nuk 

funksionon) në Gjakovë, Pejë dhe Gjilan; 

Niveli i ndotjes në Prishtinë dhe Pekin 

Niveli i ndotjes në Paris dhe Zagreb 



ANALIZË E INSTALIMIT TË SISTEMIT SOLAR ME KAPACITET 
PRODHUES PREJ 256.27 kWp
u Vendi në të cilin janë instaluar panelet fotovoltaike me kapacitet 256.27 kWp, është në

qytetin e Ferizajit, në objektet e Gorenje Department Store “GNTC”. Sistemi fotovoltaik
rrjetin do ta shfrytëzoj vetëm për marrje të energjisë elektrike dhe jo edhe për futjen e
tij në rrjet.

Lokacioni: Ferizaj

Gjerësia gjeografike: 42°22'37.93"N

Gjatësia gjeografike: 21° 8'47.21"E

Lartësia mbidetare: 500 m

Pamja satelitore e lokacionit

Tipi ASP GmbH

Fuqia e panelit 335Wp

Dimensionet e 
panelit 

1956 mm * 
992 mm

45.93 V

9.41 A

Karakteristikat e panelit solar polikristalor nga “ASP GmbH”



Maksimumi i 
tensionit të sistemit

1000 V DC

Temperatura e 
ambientit

Gjatësia e kabllos 2 * 1000 mm

Garancioni i 
performancës

90% pas pesë viteve ndërsa 80 
% pas 25 viteve

Garancioni i 
produktit

25vite

Dimensionet (duke 
përfshirë 
kornizën)

1956 mm · 992 
mm · 40 mm (+/- 2 
mm)

Pesha 20 kg

Provat çertifikuese IEC 61215, Ed. 2 
duke përfshirë 
testin e ngarkesës 
mekanike.

Të dhënat teknikeTë dhënat elektrike

















Fotografi gjatë punimeve



Fotografi gjatë punimeve



Fotografi gjatë punimeve



Ky sistem fotovoltaik redukton emetimet e 
CO2 për 149.68t



Ekuivalent me 6,875 pemë të mbjellura
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Ndonjë pyetje?

u Ju falemnderit për vëmendjen!


