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A ështe lidhja e rrymës 
në kompjuterin tuaj

e përshtatshme?
Merrni disa minuta kohë,
shikoni këtë seri të fotografive -
dhe m ë pas testoni instalimin në kompjuterin tuaj...

A ështe lidhja e rrymës 
në kompjuterin tuaj

e përshtatshme?
Merrni disa minuta kohë,
shikoni këtë seri të fotografive -
dhe m ë pas testoni instalimin në kompjuterin tuaj...



... kjo mund t‘ju kursej telashe!... kjo mund t‘ju kursej telashe!

A ështe lidhja e rrymes 
në kompjuterin tuaj

e përshtatshme?
Merrni disa minuta kohë,
shikoni këtë seri të fotografive -
dhe m ë pas testoni instalimin në kompjuterin tuaj...
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në kompjuterin tuaj
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Shtypeni tastierën e boshVazhdo

Njoftim mbi përdorimin:

Për të shfletuar shtypeni 
tastierën bosh. 
Veni re shenjën e mëposhtme.

Për fletën e mëparme shtypni
tastierën 

Me   Esc  ndërpreni.

Njoftim mbi përdorimin:
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A ështe lidhja e rrymes 
në kompjuterin tuaj

e përshtatshme?

A ështe lidhja e rrymes 
në kompjuterin tuaj

e përshtatshme?



Kompjuteri defekt!
Humbja e të dhënave!
Shkaktar: Lidhjet 
e zakonshme të rrymës

Kompjuteri defekt!
Humbja e të dhënave!
Shkaktar: Lidhjet 
e zakonshme të rrymës

Vazhdo

E dinit ju që, 80% e të gjitha 
dëmeve nga mbitensioni lindin 
nga lidhjet e zakonshme,  
lidhje të gabuara?

E dinit ju që, 80% e të gjitha 
dëmeve nga mbitensioni lindin 
nga lidhjet e zakonshme,  
lidhje të gabuara?

Vend i lirë për ndonjë
ngjarje që ka qenë në
edhe përmes shtypit



Pjesa. I

Problemet 
në një vend 
të punës

Problemet 
në një vend 
të punës



Edhe aparatet EDV në një vend 
të punës janë të kyçura në mes 
vete përmes përçuesve të të
dhënave. Njëkohësisht janë të
kyçur në priza të ndryshme. Në
përçuesit e të të dhënave te
printeri, monitori etj. 
Shpeshherë vjen deri te
rrymat kthyse
Këto rryma mund të dëmtojnë
pjesë të kompjuterit dhe të
rrezikojnë të dhënat tuaja.
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pjesë të kompjuterit dhe të
rrezikojnë të dhënat tuaja.

Vazhdo



Zgjim i hidhur
pas shpaketimit:
Zgjim i hidhur
pas shpaketimit:



Gjatë lidhjes së
kabllos së
monitorit 

Gjatë lidhjes së
kabllos së
monitorit 



shkurt
vetëtima të
monitorit



dhe 
fiket

Shumica e Chips-ave të dëmtuar. Shumica e Chips-ave të dëmtuar. 

Vazhdo Si mundi të ndodhte kjo?Si mundi të ndodhte kjo?



Pas hapjes së prizës shumëfishëshe
ishte krejt e kjartë:

Përçuesi i tokëzimit ishte i shkëputur. 
Për këtë arsye kompjuteri nuk ishte i 
tokëzuar.

Rrymat e barazimit kanë rrjedhjur në
monitor dhe kane shkaktuar dëme.
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monitor dhe kane shkaktuar dëme.

Vazhdo



Për kyçjen e kompjuterit
në veqanti duhet të
kemi parasysh:
tokëzimin!

Për kyçjen e kompjuterit
në veqanti duhet të
kemi parasysh:
tokëzimin!

Në botë ekzistojnë priza të
ndryshme.
Në botë ekzistojnë priza të
ndryshme.

Vazhdo



Në prizat tona janë katër 
bomba të kurdisura
Në prizat tona janë katër 
bomba të kurdisura

Te koto priza „të lira" 
shumëfishëshe shpeshherë
vjen deri te lakimi i i 
kontakteve të tokëzimit

Te koto priza „të lira" 
shumëfishëshe shpeshherë
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kontakteve të tokëzimit

1

Vazhdo



Kabllat e vjetra vazhduese shpeshherë kanë kontakte të shliruara.
Këto mund të qojnë te gabimet në tokëzim dhe ndezje.

Kabllat e vjetra vazhduese shpeshherë kanë kontakte të shliruara.
Këto mund të qojnë te gabimet në tokëzim dhe ndezje.

Vazhdo

2



Në objekte të reja dhe në ato të
renovuara, gjejmë gjithnjë e më shumë
Kontakte 
të lyera të
tokëzimit.

Në objekte të reja dhe në ato të
renovuara, gjejmë gjithnjë e më shumë
Kontakte 
të lyera të
tokëzimit.

Vazhdo

3



Përmes kësaj prize 
Shumëfishëshe në
një ordinancë u 
shkaktuan tri dëme 
mbrenda një jave.
Kablloja ishte vetëm
dypolare. 
Pa tokëzim!

Mos i besoni kabllove të arnuara!

Përmes kësaj prize 
Shumëfishëshe në
një ordinancë u 
shkaktuan tri dëme 
mbrenda një jave.
Kablloja ishte vetëm
dypolare. 
Pa tokëzim!

Mos i besoni kabllove të arnuara!

4

Vazhdo



Rrymat e kthyese në mes prizave të
ndryshme mund të eleminohen lehtë:

Të gjitha aparatet në
njëvend të punës do të
duhej ti kyçni në një
prizë shumëfishëshe.
Optikisht testoni 
kontaktet e tokëzimit.

Testimet të tjera
ja leni teknikut.

Rrymat e kthyese në mes prizave të
ndryshme mund të eleminohen lehtë:

Të gjitha aparatet në
njëvend të punës do të
duhej ti kyçni në një
prizë shumëfishëshe.
Optikisht testoni 
kontaktet e tokëzimit.

Testimet të tjera
ja leni teknikut.

Vazhdo

Jo në rregull, por teknikisht korrektJo në rregull, por teknikisht korrekt



Problemet e 
rrjetit

Problemet e 
rrjetit

Pjesa. II



Furnizimin me energji elektrike në një kat e 
rregullon tabela shpërndarëse e për atë kat.
Furnizimin me energji elektrike në një kat e 
rregullon tabela shpërndarëse e për atë kat.

Vazhdo



Vazhdo

Këtu kemi tre përçues tensioni. Ata quhen faza.
Ngjyrat e këtyre përçuesve në tërë botën janë të ndryshëm.

Përçuesi i neutralit e përçon rrymën mbrapa te centrali elektrik
dhe është në bodrum në kutinë kyçëse shtëpiake i tokëzuar.

(Ka vende, ku furnizimi i kutisë kyçëse shtëpiake ka vetëm një fazë.)
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(Ka vende, ku furnizimi i kutisë kyçëse shtëpiake ka vetëm një fazë.)

Përçuesi i 
neutralit
Përçuesi i 
neutralit



Edhe përçuesi i tokëzimit ka

gjuthkund ngjyrë tjetër. (Në

shumicën e rasteve ështe i 

gjelbër ose pjesërisht i 

gjelbër.)

Në shumicën e objekteve

Përçuesi i tokëzimit është

prej prizës deri të tabela 

shpërndarëse e katit. 

Këtu bëhet lidhja e shkurtë

në mes përçuesit të tokëzimit

dhë përçuesit neutral.

Edhe përçuesi i tokëzimit ka

gjuthkund ngjyrë tjetër. (Në

shumicën e rasteve ështe i 

gjelbër ose pjesërisht i 

gjelbër.)

Në shumicën e objekteve

Përçuesi i tokëzimit është

prej prizës deri të tabela 

shpërndarëse e katit. 

Këtu bëhet lidhja e shkurtë

në mes përçuesit të tokëzimit

dhë përçuesit neutral.

Tabela shpërndarëse e katit

Vazhdo



Rryma rrjedh vetëm 
përmes  fazës nëpër 
hargjues, p.sh. në një
kompjuter, dhe mbrapa 
përmes përçuesit neutral 
(i kaltër).

Rryma rrjedh vetëm 
përmes  fazës nëpër 
hargjues, p.sh. në një
kompjuter, dhe mbrapa 
përmes përçuesit neutral 
(i kaltër).

Vazhdo

Për stand-alone aparate
bota është në rregull!
Për stand-alone aparate
bota është në rregull!



Ndryshe është te  
aparatet në rrjet,
mbi të gjitha, nese ato
janë të kyçura në kate të
ndryshme.

Ndryshe është te  
aparatet në rrjet,
mbi të gjitha, nese ato
janë të kyçura në kate të
ndryshme.

Tabela shpërndarëse kati IITabela shpërndarëse kati II

Tabela shpërndarëse kati ITabela shpërndarëse kati I

Vazhdo



Rryma kthyese e të gjtha
aparateve, llambave që rrjedh
përmes përçuesit neutral... 



...shpërndahet te ura dhe
rrjedh përmes dy rrugëve
mbrapa:

Rryma kthyese e të gjtha 
aparateve, llambave që rrjedh 
përmes përçuesit neutral... 



Në njëren anë
vazhdon përmes 
përçuesit neutral

Rryma kthyese e të gjtha 
aparateve, llambave që rrjedh 
përmes përçuesit neutral... 

...shpërndahet dhe rrjedh:



Në njëren anë
vazhdon përmes 
përçuesit neutral

Dhe në anën tjetër
përmes përçuesit të
tokëzimit, kompjuterit,

Rryma kthyese e të gjtha 
aparateve, llambave që rrjedh 
përmes përçuesit neutral... 

...shpërndahet dhe rrjedh:



Në njëren anë
vazhdon përmes 
përçuesit neutral

Dhe në anën tjetër 
përmes përçuesit të
tokëzimit, kompjuterit,

Përmes përçuesëve
të rrjetit,

Rryma kthyese e të gjtha 
aparateve, llambave që rrjedh 
përmes përçuesit neutral... 

...shpërndahet dhe rrjedh:



Në njëren anë
vazhdon përmes 
përçuesit neutral

Dhe në anën tjetër 
përmes përçuesit të
tokëzimit, kompjuterit,

Përmes përçuesëve
të rrjetit,

Dhe nëpër aparate 
tjera në kuti tjera 
shpërndarëse!

Vazhdo

Rryma kthyese e të gjtha 
aparateve, llambave që rrjedh 
përmes përçuesit neutral... 

...shpërndahet dhe rrjedh:



Edhe njëherë për
qartësi:

Edhe te një instalim 
absolutisht i 
zakonshëm, mund 
të rrjedhin rryma 
të mëdha përmes 
kompjuterit tuaj dhe 
aparateve periferike!

Vazhdo



Kjo një kohë të gjatë mund të shkojë mirë! Mirëpo te
pengesat më të vogla të furnizimit me rrymë, psh. 
- lëkundjet e tensionit
- vetëtima nga larg
- kyçja e një hargjuesi të madh
mund të shkaktoj dëme gravitale në hardware.

Vazhdo



Dëme me përmasa më të
mëdha kemi nese vjen deri te
ndërprerja e përçuesit neutral.
Në këtë rast e tërë rryma 
kthyese rrjedh përmes 
aparateve të rrjetit dhe 
shkatrron gjithqka që i del 
para!

Vazhdo



Kryesisht janë dy shkaktarë për
ndërprerjen e përçuesit neutral:
Kryesisht janë dy shkaktarë për
ndërprerjen e përçuesit neutral:



1. Ndërprerje e pamenduar 
gjatë punimeve / instalimit

1. Ndërprerje e pamenduar 
gjatë punimeve / instalimit

Vazhdo

Kryesisht janë dy shkaktarë për 
ndërprerjen e përçuesit neutral:
Kryesisht janë dy shkaktarë për 
ndërprerjen e përçuesit neutral:



Kryesisht janë dy shkaktarë për 
ndërprerjen e përçuesit neutral:
Kryesisht janë dy shkaktarë për 
ndërprerjen e përçuesit neutral:

2. Kapëse të korrizuara 
gjatë mbingarkesës

2. Kapëse të korrizuara 
gjatë mbingarkesës

Vazhdo
Prej nga vijnë këto mbingarkesa?Prej nga vijnë këto mbingarkesa?



Në ditët e sotme, shfaqjet gjithnjë e 
më shumë të mbingarkesave në
përçuesin neutral kan arsyen  e vet:

Në ditët e sotme, shfaqjet gjithnjë e 
më shumë të mbingarkesave në
përçuesin neutral kan arsyen  e vet:

Shumica bobinave të
rregullatorëve, komjuterëve
dhe llambave mbingarkojnë
përçuesit dhe kapëset
përmes rrymave kthyese në
formë jo-sinuse: 

Shumica bobinave të
rregullatorëve, komjuterëve
dhe llambave mbingarkojnë
përçuesit dhe kapëset
përmes rrymave kthyese në
formë jo-sinuse: 

Vazhdo

Njëkohësisht veni re: Përmes 
kësaj rryme shfaqen pengesa 
edhe në rrjetin e të të dhënave

Njëkohësisht veni re: Përmes 
kësaj rryme shfaqen pengesa 
edhe në rrjetin e të të dhënave

Edhe rregullatori ështe 
bobinë
Edhe rregullatori ështe 
bobinë



Përveq rrymave kthyese
në drejtim të gabuar kemi
edhe një problem tjetër:

Gjatë lidhjeve me 
përçuesit e të të dhënave 
shfaqet një nyje,
(këtu e selektuar me të
kuqe) që ndryshe quhet
nyja e tokëzimit. 

Përveq rrymave kthyese
në drejtim të gabuar kemi
edhe një problem tjetër:

Gjatë lidhjeve me 
përçuesit e të të dhënave 
shfaqet një nyje,
(këtu e selektuar me të
kuqe) që ndryshe quhet
nyja e tokëzimit. 

Vazhdo



Kështuqë që vetëtimat që
shkarkohen në afërsi mund 
të shpërndajnë rryma të
mëdha në nyjën e krijuar !

Vazhdo



Dëm tipik nga vetëtima: 
Chips-at plasin mbi 
procesor.

Dëm tipik nga vetëtima: 
Chips-at plasin mbi 
procesor.

Vazhdo


