INSTALIMI
ADEKUAT I
RRUFEPRITËSIT
DHE TOKËZIMIT
Në vendet Evropiane një
nga kërkesat kryesore
është realizimi i mbrojtjes
nga shkarkimet
atmosferike si dhe realizimi
i tokëzimit sipas
standardeve teknike.
Projektimi i instalimit të
mbrojtjes nga goditja e
rrufesë, sistemit të
tokëzimit të objekteve
realizohet nga specialistë
kompetent përkatësisht nga
kompani të specializuara në
këtë fushë.

SISTEMI I REALIZIMIT TË RRUFEPRITËSIT
Një pyetje e madhe e cila parashtrohet sot është: Si duhet mbrojtur instalimet
elektrike nga shkarkimet e rrufesë, si dhe nga format tjera të mbitensionit të cilat
janë shkaktarë të dëmtimeve të pajisjeve elektrike? Në botën moderne sistemet
elektrike dhe ato kompjuterike çdo herë janë objekt i goditjeve nga rrufeja e që
pasojat mund të llogariten të jenë katastrofike. Tani, fatmirësisht klientëve tanë,
ne mund të ju ofrojmë sistem të avansuar teknologjik i cili mundëson mbrojtjen
e pajisjeve të tyre elektrike brenda objekteve të banimit apo punës.

Çfarë është sistemi i
mbrojtjes nga rrufeja?

Pse është i rëndësishëm të
bëhet një instalim adekuat
i rrufepritësit ?

Dëmet që shkaktohen
nga rrufetë janë:

Sistemi i mbrojtjes nga
rrufeja përfshin tërësinë e
elementeve që shërbejnë për
mbrojtjen e një objekti nga
goditjet e rrufesë. Ky sistem i
cili njihet si LPS (Lightning
Protection System) realizohet
si i jashtëm.

Dëmtimet të cilat mund të
shkaktohen nga goditjet e
rrufesë mund të jenë me
pasoja të mëdha. Miliona euro
shpenzohen nga korporatat
çdo vit si rezultat i dëmtimeve
që ndodhin nga shkarkimet
atmosferike (rrufeja) në
objekt, e të cilat kanë si
pasojë zjarrin.

1. Dëme në qenie njerëzore,
lëndime të rënda trupore
deri në fatalitet.
2. Dëme materiale të
shkaktuara nga zjarri,
eksplozion, gazrat toksik, etj
3. Dëme të pajisjeve të
shkaktuara nga mbitensioni

Kujt i destinohet
ky Sistem?

• Shtëpive të banimit
• Komplekseve banesore
• Fabrikave
• Qendrave tregtare
• Trafostacioneve

SISTEMI I TOKËZIMIT
TË OBJEKTEVE
Përshkrim i shkurtër
i sistemit të tokëzimit
Tokëzimi është pjesë e
instalimit elektrik, i cili
shërben për lidhje të instalimit
elektrik me tokën. Ai e
shkarkon energjinë elektrike
të tepërt të shkaktuar nga
shkarkimet atmosferike apo
lidhjet e shkurtëra drejtë
tokës. Realizimi i mirë i
tokëzimit është me një
rëndësi vendimtare për
kompletimin e sistemit
mbrojtës të objekteve.

Përpasitë dhe rëndësia
e tokëzimit të objekteve
• Ofron siguri të lartë për
personelin
• Redukton mbitensionet
• Redukton kohën e
mirëmbajtjes së pajisjeve
• Përmirëson mbrojtjen nga
shkarkimet atmosferike
• Redukton defektet në
përgjithësi të pajisjeve

Nga vëzhgimet në
praktikë në shumicën e
rasteve, aksidentet dhe
dështimet kanë ndodhë
për shkak të dy
ndodhive që janë
paraqit në të njëjtën
kohë. P.sh një tokëzim
jo i mirë i shoqëruar me
një lidhje të shkurtër
bën që të shkaktohet
incident serioz dhe në
këtë mënyrë të rrezikoj
jetën e njeriut.

Rreziqet kur një objekt
është i pa tokëzuar
Një prej aspekteve më delikate
është siguria. Këtu përfshihet:
• Siguria e Personelit
• Siguria e Pajisjeve
• Siguria e Objekteve

Kur merret në shqyrtim
mbrojtja e personelit, pajisjeve,
objektit nga dëmtimet elektrike,
është e nevojshme të merren në
shqyrtim si tokëzimi ashtu dhe
mbrojtja nga mbingarkesat dhe
si ato janë të ndërlidhura njëra
me tjetrën. Sistemi i tokëzimit
duhet të inspektohet (testohet)
periodikisht si dhe të
mirëmbahet, në mënyrë që të
bindemi që ai mund të
funksionojë edhe më tej pa
ndonjë pengesë.

Prodhimi dhe instalimi i sistemit
të rrufepritësit, tokëzimit
realizohet në përputhje me
standardin Evropian EN 62305 dhe
veçanërisht me EN 62305-3
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Elen Copter
Shërbimi special
Me qëllim të identifikimit të
saktë të gjendjes së objektit
edhe në lartësi të mëdha, ne
kemi dizajnuar për ju shërbimin
e veçantë, ku përmes “Dronit”
do të bëjmë analizën e saktë të
objektit-kulmit dhe instalimit të
rrufepritësit. Pas kësaj do të
bëhet vlerësimi edhe nga afërsia
që të vërtetohet gjendja e saktë
në terren.
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