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Tani 90% e energjisë 
elektrike prodhohet 
përmbi qatinë tuaj.



Kush është ESCO 
Esco është kompani profesionale 
inxhinierike e cila merret me dizajnimin 
punimin dhe mirmbajtjen e sistemve 
fotovoltaike për prodhimin e energjise 
elsektrike.
Esco është themeluar nga kompania 
S-Imeri, nga një bazë që mban në vete 
shumë vite eksperiencë dhe njohuri 
ndërkombëtare nga zhvilluesit më të 
mëdhenjë të kësaj industrie në europë 
gjithashtu në bashkëpunim të ngushtë 
me bankën europiane për zhvillim dhe 
rikosntruktim.



Llojet e sistemeve për 
shtëpi dhe për biznese:
Sisteme stand alone: Janë sisteme që nuk janë të 
lidhura në rrjetin e furnizimit pra janë të pavarura 
ku përfshijnë gjeneratorin fotovoltaik, konvertuesin 
(invertorin), dhe baterinë.
Këto sisteme duhet të dimensionohen saktësisht në 
bazë të paisjeve që dëshironi ti kyqni në to.

Sistemet on grid:Janë sistemet më të njohura në 
botë, këto sisteme kompania esco i sjell për herë të 
parë në kosovë.
Sistemi on grid lidhet tek furnizimi i shtëpisë me 
energji elektrike dhe aq sa ka prodhim nga sistemi 
fotovoltaik do të konsumohet ndërsa pjesa tjetër 
mirret nga rrjeti.
Një avantazh shumë i rëndësishëm i këtij sistemi 
është se edhe kur konsumimi është më i vogël 
se sa prodhimi atëherë pjesa e energjisë së pa 
konsumuar kalon në rrjetë dhe për atë sasi ju 
kompensoheni në fund të muajit.

Sistemet Hibride: Janë kombini i sistemit stand 
alone dhe on grid, të cilat janë të lidhura në rrjet 
por kanë edhe baterinë, këto sisteme mund të 
mbajnë shtëpinë tuaj me energji elektrike edhe kur 
ka shkëputje nga furnizimi kryesor.
Rregulla për kompensimin e prodhimit të tepërt 
vlenë edhe për këto sisteme.



Kompania esco është e specializuar 
për projektimin e fermave solare, 
të cilat janë në krye të listës së 
shumë korporatave si investime të 
kthyeshme dhe të duhura.

Fermat Solar



1.  Kontaktoni kompaninë Esco, me qrast ja jepni adresën

2.   Një punonjës i kompanisë viziton shtëpinë apo biznesin 
tuaj, u sqaron modelet që mund ti keni, bënë matjet dhe 
fotografite e kulmit.

3.  Pastaj fillon puna në zyret e kompanisë ku bëhet 

 a. Dizajnimi i sistemit, 

 b. Dimensionimi i tij, 

  c.  Analizat e hijeve dhe radiacionit në vendin ku 
vendoset sistemi, 

 d. Analizat e prodhimit,

 e. Analiza ekonomike dhe e kthimit

 f. Projekti i vendosjes se paneleve fotovoltaike

 g.Skema e lidhjeve elektrike

4. Oferta dhe kontrata dorëzohet tek klienti,

5. Fillojnë punimet 

Në ndërkohë nëse sistemi është i lidhur në rrjet Esco merret 
me të gjitha lejet në institucionet përkatëse për të mundësuar 
lidhjen e susksesshme në rrjet.

Procedura të të keni siste-
min solar në shtëpinë apo 
biznesin tuaj:
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