
SISTEMET 
E PRODHIMIT 
DHE RUAJTJES 
SË ENERGJISË



VIZIONI YNË

ENERGJI NGA DIELLI 
Kjo nënkupton energji të ripërtëritshme 

gjatë gjithë kohës. Gjatë ditës nga dielli, 

gjatë natës nga ruajtja e energjisë në bateri.

Ne besojmë në një të ardhme në të cilën ne do të 
mbulojmë 100% të kërkesave për energji nga burime 
të ripërtëritshme.

Si do të arrijmë këtë? Përmes ndërlidhjes së 
teknologjive dhe zgjidhjeve që gjenerojnë, ruajnë, 
shpërndajnë dhe konsumojnë energji në mënyrë 
inteligjente dhe me kosto të lirë.

Zgjidhje multifunksionale për të gjitha kërkesat tuaja 
për prodhim të energjisë elektrike nga burime 
natyrore dhe me eficiencë të lartë.

ELEN ofron projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen 
e të gjitha projekteve nga fusha e energjisë solare 
dhe sistemeve për ruajtje të energjisë nga 1kW deri 
në projekte komplekse në MW. 

Sistemet tona janë të dizajnuara që t’i shërbejnë 
gjithë gamës së klientëve: shtëpive private, 
fermave bujqësore, spitaleve, dyqaneve tregtare, 
bizneseve prodhueseve, industrisë së rëndë, etj.

Përmes instalimit të sistemeve 

fotovoltaike për nevoja të përdorimit 

vetanak dhe sistemeve për ruajtje të 

energjisë, familjet dhe kompanitë në 

gjithë botën kanë arrit të zvogëlojnë 

shpenzimet e tyre për energji elektrike 

në nivel të konsiderueshëm. 

Përvoja e gjatë e ELEN-it në fushën e 

instalimeve solare dhe sistemeve për 

ruajtjen e energjisë ju mundëson edhe 

juve të bëni një zgjidhje të tillë për një 

periudhë afatgjate.

PARTNERI JUAJ 

PËR ENERGJI
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SISTEMET SOLARE 
FOTOVOLTAIKE

Në kuadër të segmentit të energjisë solare fotovoltaike, ofrojmë 

zgjidhje të modelit KITE solare që kemi përgatitur si paketa të 

veçanta për klient familjar për të mbuluar kërkesat e domosdoshme 

deri tek zgjidhjet e mëdha ku energjia mund të akumulohet në bateri 

apo sisteme të ruajtjes së energjisë. 

Produktet tona nga fusha e sistemeve solare janë fjala e fundit e 

kualitetit të produkteve që ofrojmë për klientët dhe partnerët tanë.

SA KUSHTON ENERGJIA ELEKTRIKE 

NGA SISTEMET SOLARE?

Sot, energjia solare kushton shumë më lirë se 

energjia tradicionale dhe njëkohësisht duke ju 

mundësuar që të prodhoni vetë energjinë elektrike 

të pastër dhe të bëheni të pavarur nga rrjeti elektrik.

SI FUNKSIONON ENERGJIA SOLARE?

Panelet tona kapin dritën e diellit dhe përmes inverterëve kthejnë energjinë 

e diellit në energji elektrike për shtëpinë ose biznesin tuaj. Energjinë e 

tepërt që prodhon sistemi juaj dhe nuk e konsumoni ju si biznes, mund ta 

shpërndani në rrjetin energjetik të qytetit dhe koompensoheni me 

shpërndarësin e energjisë për energjinë që keni konsumuar nga ta.

“Përfundimisht një kompani 
e cila ofron sisteme 
komplete për furnizim të 
pavarur me energji përfshi 
shërbimet me kualitet 
shumë të lartë.”
Menaxhmenti i kompanisë Binni

“Përmes instalimit të sistemit 
solar, jemi duke kursyer para, 
kemi më shumë stabilitet në 
furnizim me energji dhe fatura 
e energjisë po na vjen më e 
vogël, gjitha të mirat.”
Menaxhmenti i kompanisë Apetit Group

ELEN ofron zgjidhjet “qelësat në dorë” duke ofruar paketa të veçanta të 

sistemeve solare duke përfshi të gjitha produktet dhe komponentët e 

nevojshme. Zgjidhjet tona mund të instalohen në kulme të rrafshëta, 

kulme të pjerrta dhe vende fushore. Përfitimet janë të mëdha si:

1. PERFORMANCË E SHKËLQYER NË PRODHIM 

TË ENERGJISË:
Të gjitha komponentët janë paraprakisht të 

përgatitura që në aspektin inxhinierik të jenë 

kompatibile dhe të dizajnuara të ofrojnë performancë 

të lartë. Kur bleni produktet nga ofertues të 

ndryshëm nuk ju garantohet siguri në performancë, 

prandaj ne ju ofrojmë zgjidhjet komplete që 

garantojnë efiçiencë të lartë.

2. INSTALIM I SHPEJTË
Modelet e avancuara metalike dhe të certifikuara na 

mundësojnë që një instalim ta kryejmë për kohë të 

shpejtë dhe lehtë për ta mirëmbajt.

3. NJË ZGJIDHJE - NJË KOMPANI
Kur një sistem solar fotovoltaik përbëhet nga 

komponente prej furnitorëve të ndryshëm, është 

virtualisht e pamundshme të ofrojë një performancë 

të mirë. Për këtë zgjidhjet janë të para-testuara për 

të qenë të sigurt se i gjithë sistemi do të operojë në 

kushte optimale mbi bazën e përzgjedhjes së 

produkteve kompatibile nga eksperienca e projekteve 

me një ekip të fortë teknike dhe profesionale.

4. MONITORIMI DHE PARANDALIMI I PROBLEMEVE 

NGA DISTANCA

Çdo sistem i instaluar është i lidhur në rrjet të 

internetit dhe drejtëpërdrejtë në qendrën e thirrjeve 

teknike që mundësojnë në mënyrë të vazhdueshme 

kontrollimin e performancës së sistemit. 

Ne jemi në gjendje të identifikojmë mënjëherë para 

se të ndodhë ndonjë problem duke parandaluar që 

të mos keni humbje në investimin tuaj.

5. ELEN OFRON GARANCIONIN MË TË MIRË 

NË INDUSTRI

ELEN ofron garancion të veçantë për të gjitha 

komponentët e sistemeve për 12 vjet për panele 

solare dhe jetëgjatësi 25 vjeçare, kurse 5 vjet për 

inverterë dhe 5 vjet për produktet tjera. 

Për çdo problem teknik që mund të ketë 

eventualisht ndërprerje të sistemit solar, partnerët 

tanë ofrojnë mbulueshmëri financiare për kohën 

gjatë riparimit në aspektin teknik.
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KUSH PËRFITON 

NGA SISTEMET SOLARE?

Nëse keni një shtëpi, një biznes, një shkollë, spital apo 

një kulm apo tokë ku është i ekspozuar në diell, ju jeni 

një klient i mundshëm për instalim të një sistemi solar.
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1. PANELAT SOLARE

2. INVERTORI

3. RRJETI

4. SISTEMI I MONITORIMIT

5. SHPENZUESI

6. RREGULLATORI

7. MAKINA ELEKTIKE - BATERI

8. SISTEMI PËR RUAJTJEN E 
ENERGJISË - ENERGY STORAGE
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Një herë e instaloni dhe përherë prodhoni energji pa kosto.

Sistemi solar do të kursejë shumë në faturën e energjisë.

Kthimi i investimit do të jetë për më pak se 6 vite.

Ju mund të merrni kredi, dhe ajo të mbulohet nga të hyrat e sistemit solar.

Do të jeni të mbrojtur nga rreziku i rritjes së çmimit të energjisë.

Instalimi i sistemit solar në kulmin tuaj do të rritë pavarësinë tuaj 
nga rrjeti, do të zvogëlojë shpenzimet dhe do të reduktojë dëmtimet nga 
rrjeti elektrik.

PËRFITIMET AMBIENTALISTE

Energjia solare është burim i pashtershëm i energjisë së ripërtëritshme. 

Instalimi i një sistemi solar prej 1MW do të reduktojë ulje të emetimit të 
gazrave serë në sasi prej rreth 100 ton gjatë gjithë jetës. (Prishtinë, Kosovë)

PËRFITIMET TJERA

Sistemi solar kërkon shumë pak angazhim për mirëmbajtje pas instalimit. 

Sistemi solar është praktikisht formë shumë e sigurt e prodhimit të 
energjisë. Nuk keni nevojë të ndërlidhni rreziqet siç janë: Centralet 
nukleare, nafta, gazi apo qymyri. 

Energjia solare është avancim i lartë teknologjik, ku si rezultat ka ndikuar 
edhe në rënien e madhe të kostos së instalimit të sistemeve solare dhe 
baterive për ruajtje të energjisë.

Përfitoni nga 

eksperienca jonë 

25 vjeçare 
në fushën e 

inxhinierisë
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SISTEMI SOLAR FOTOVOLTAIK DHE RUAJTJES SË ENERGJISË

PËRFITIMET 

EKONOMIKE 

DHE FINANCIARE 

NGA INSTALIMI I 

SISTEMIT SOLAR
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BATERITË & 
SISTEMET E RUAJTJES 
SË ENERGJISË ENERGY

STORAGE 

Ndërprerjet e energjisë elektrike përveç që shkaktojnë dëme teknike të 

pajisjeve, ato gjithashtu krijojnë stres dhe rrisin koston e jetesës dhe 

shkaktojnë dëme financiare edhe në biznese. 

Për këtë arsye ne kemi dizajnuar zgjidhje të avancuar të baterive dhe 

sistemeve për ruajtje të energjisë sipas trendëve të fundit nga kjo fushë.

ELEN DIZAJNON, PRODHON, ASEMBLON, TESTON DHE DËRGON ZGJIDHJET 

E VETA TEK KLIENTI NË SISTEM MODULAR DHE KUJDESET QË TË OFROJË 

PERFORMANCE TË LARTË TË SISTEMIT DHE KËNAQËSI TË KLIENTIT.

TË GJITHA ZGJIDHJET TONA MBULOHEN ME GARANCION DERI NË 30 VITE 

ME NIVEL SHKARKIMI DHE NGARKIMI TË BATERIVE 100% DHE SHPEJTËSI 

TË MBUSHJES 1C.

ME SISTEME PËR RUATJE TË ENERGJISË JU MUND TË:

- Maksimizoni vetë-konsumin që të zvogëloni faturat e energjisë

- Të keni energji në rastet kur keni ndërprerje të energjisë elektrike

- Të prodhoni energji të pastër dhe të mbroni ambientin tuaj

- Të pavarësoheni nga rrjeti elektrik dhe të mbroheni nga rritjet e çmimit 
të energjisë

ENERGJI 

NGA DIELLI

ME ÇMIM 

TË ARSYESHËM     

ELEN JU OFRON ZGJIDHJET MË TË MIRA PËR SISTEMET E 
RUAJTJES SË ENERGJISË PËR ÇDO SHTËPI DHE BIZNES.

Bateritë janë gjithashtu zgjidhjet që ofrojmë për raste dhe kapacitete 
të ndryshme.

Sistemet tona të ruajtjes së energjisë janë të prodhuara nga 
teknologjia e fundit e bazuar në Litium si lëndë e parë e cila ofron 
jetëgjatësi më të lartë dhe efiçiecë të madhe në treg.

Sistemet e vogla për familje nga 1kW.

PANELET SOLARE SHPENZUESIT

NJEHSORI 
ELEKTRIK

RRJETI 
ELEKTRIK 

PUBLIK

INVERTORI HIBRIDRUAJTËSI I ENERGJISË
ENERGY STORAGE
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ULTRAKAPACITORËT

Nëse keni problem me lëvizjet e tensionit të energjisë elektrike, nga goditjet 

e rrufesë, apo nga ndërprerjet e përkohshme të energjisë, atëherë 

ultrakapacitorët tonë MaxWell ju zgjidhin këto probleme njëherë e 

përgjithmonë. Ultrakapacitori, i quajtur ndryshe edhe si superkapacitor është 

një komponent elektrike e aftë për të mbajtur qindra herë më shumë energji 

sesa kondensatorët standard. Kjo karakteristikë e bën ultrakapacitorin të 

dobishëm në pajisjet që kërkojnë relativisht tension të ulët. Në disa raste, një 

ultrakapacitor mund të zë vendin e një baterie rimbushëse.

KU PËRDOREN 
ULTRAKAPACITORËT?

Te sistemet regjeneruese të 
frenimin dhe lirimin e energjisë për 
përshpejtimin e autobusëve hibrid 

Te sistemet e kontrollit te turbinat 
e erës ku ndihmon në rritjen e 
stabilitetit në rrjet

Te ngarkesat elektrike në kabinat e 
kamionëve në mot të ftohtë në vend të 
baterive si dhe gjatë ndezjes së  
motorëve të këtyre kamionëve industrial

Te makinat e ndërtimit si vinçat, 
pirunat etj, ku bateritë e kanë të 
pamundur për t`i furnizuar ato

Te makinat elektrike për stabilitet të 
fuqisë dhe tensionit gjatë startimit, 
frenimit dhe pikut

Te qendrat më të dhëna si 
sisteme rezervë kur ka dështim 
të energjisë elektrike

Në lirimin e energjisë për 
përshpejtimin e trenave    

Në ruajtjen e energjisë së 
ripërtërishme dhe rritjen e 
stabilitetit në rrjet 

Në hapjen e dyerve 
të aeroplanëve

INVERTORËT

Përmes sistemeve të konvertorëve inteligjent të energjisë dhe falë përvojës 

profesionale tani ofrojmë një brez të gjerë të tyre nga 1kVA nga lloji i 

invertorëve string (në vargje), off-grid (pa rrjet), On-Grid (në rrjet) dhe hibrid 

(me bateri)  deri tek modelet e sofistikuara në një paketë të vetme që njihen 

si konvertorë apo invertorë qendrorë (central inverter) deri në 305kVA.

Ne punojmë me brende të njohura botërore si: LTI, KACO, SMA, etj

Invertoret në vargje (string) me kapacitet nga 1kW, 
varësisht nga kërkesa e klientit

Invertorët Qendrorë me kapacitet deri 
në MW me mundësi lidhje në seri.

Sistem solar fotovoltaik 20kW Agrovin - Viti

Konvertim i zgjuar i energjisë - 
Kombinimi i energjisë dhe inteligjencës
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EFIÇIENCA NË ENERGJI 
Shtëpitë Inteligjente & 
Zgjidhjet Industriale 

Përmes implementimit të sistemeve solare fotovoltaike, ruajtjes së energjisë, 

ultrakapacitorëve, dhe produkteve tjera nga fusha e energjisë së ripërtëritshme 

dhe aplikacioneve inteligjente arrijmë që t’i mundësojmë klientin tonë qoftë ai 

familjar apo biznes-industri një efiçiencë më të lartë në energji duke i 

mundësuar kursim dhe mirëmbajtje më të lehtë të sistemit energjetik në tërësi.

Produktet si kompenzatorët apo softstarterët arrijnë që të zvogëlojnë shpenzimet e energjisë gjatë 

ndezjes fillestare të makinerive dhe pajisjeve të ndryshme duke i mundësuar industrisë që të ulë 

kostot e prodhimit dhe të jetë më efiçiente.

KLIENTËT QË NA BESUAN 

SHËRBIMET TONA DHE 

FURNIZIMIN ME ENERGJI SOLARE
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INKUBATORË I ENERGJISË ~ ENERGY INCUBATOR

VENDI JUAJ 

PËR ZHVILLIM! 

Inkubatori është një hapësirë e cila ofron një ambient të 

përshtatshëm me disa mentorë profesionalë të cilët 

përkrahin zhvillimin e idesë ose biznesit tuaj. Nëse ky është 

definicioni i një inkubatori atëherë "ELEN" bashkë me 

bordin drejtues dhe stafin e kompanisë, kanë krijuar një 

ambient të tillë për një kohë të gjatë, por ka ardhur koha të 

vendosim për vitet në vazhdim, të vendosim për “Next25”.

Next25 do të jetë një ndër inkubatorët më të mëdhenj në regjion do të jetë 
përkrahëse e ideve inovative dhe bizneseve të reja në fushëne energjisë, 
energjisë së ripertëritshme dhe efiçiencës në energji. Inkubatori do të jetë i 
kompletuar me mentor të përzgjedhur të këtyre fushave, të cilët do të ju 
ndihmojnë në realizimin e ideve tuaja. ELEN bashkë me bordin drejtues dhe 
stafin e saj, do të jenë në përkrahje të ideve tuaja dhe rrugëtimit deri në 
sukseset lokale dhe ndërkombëtare. 

Përkushtimi ynë nga viti 1992 për një çerek shekulli na bën të besojmë se së 
bashku me ju do të vazhdojmë rrugëtimin edhe te një çerek shekulli tjetër, 
për këtë emërtuam inkubatorin “Next25”.

NE BESOJMË TEK SUKSESI, NE BESOJMË TEK JU!

GELA group qëndron në interesa të 
përbashkëta me brendet e saj, duke 
funksionuar me rrjete ekspertësh 
dhe me marrëdhënie të mira mes 
njerëzve. Suksesi i Grupit tonë 
rrjedh nga dobia që secili brend 
përfiton nga ky komunitet.

Receta për sukses në 
komunitetin tonë është 
bashkimi i energjive. Është baza 
e suksesit së ekonomisë sonë. 
Është obligim i jonë përdorimi 
efektiv i avantazheve që janë të 
lidhura me Grupin.

BASHKË SINERGJIA

SUKSESI

Ne vendosim mirëqenien e brendit në të mirën e komunitetit mbi mirëqenien e 
brendit në të mirë individuale. Qëllimi jonë është suksesi i përgjithshëm. Kjo 
është mënyra se si ne zhvillojmë studimin mbi konceptin e ndryshimeve për 
gjeneratat e reja.

BAZA E BASHKPUNIMIT TONË ËSHTË BESIMI I DY-ANSHËM.

Ne jemi të VËRTETË ndaj njëri-tjetrit.

Ne punojmë së bashku në mënyrë të DREJTËPËRDREJTË dhe të besueshme.

Ne jemi MENDJE HAPUR me njëri tjetrin.

Ne punojmë si të BARABARTË.

Ne jemi të lidhur nga biznesi dhe nga shoqëria e ndërsjellët dhe kështu ne 
qëndrojmë të BASHKUAR.

 FUQIZUAR NGA  PJESË E 
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DY FJALË
PËR ELEN

ELEN është një kompani e specializuar në ofrimin e 
shërbimeve të projektimit, të sistemeve të energjisë solare 
fotovoltaike, ruajtjes së energjisë, instalimit të sistemeve 
elektro-energjetike, këshillimeve teknike dhe zgjidhje në 
efiçiencë të energjisë.

Me një eksperiencë mëse 25 vjeçare në treg, me produkte të 
kualitetit më të lartë dhe me një shërbim të përkryer ndaj 
klientit dhe partnerëve.

Tani bëmë një çerek shekulli punë, bashkë me ju do të 
bëjmë edhe një çerek shekulli tjetër!

Gjermani   |   Elen GmbH

BBCN - Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg

Tel: +49 911 28707 164  |  Fax: +49 911 28707 165

Mob: +49 157 51516 333

Kosovë   |   Elen n.t.sh. 

Rr. ”Bedri Shala“ p.n, 10000 Prishtinë

Tel/Fax: +381 (0) 220 563  |  Mob: +377 (0) 44 169 156

info@elen-ks.com  |  www.elen-ks.com
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