دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق کنرها /د کنړد برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat

د پیردونکو شمیر /تعداد مشترکین:

د فعالْ لپاره په کنړوالیت کې( )۸۸۸مشتریانو ته دبرښنا انرژی رسیدلی.

حراراتی

منابع /سرچینی:

()

میګاواټ

آبی
میګاواټ()۲.۴

آفتابی
میګاواټ()

وراداتی
۴.۲میګاواټ

میګاواټ()

د طبیق په حال کښې پالنونه /پالن های درحال تطبیق:
د اسعداباد ښاری شبکه بیا جوړول.
د اسعداد اباد د برښنا رسولو  ۲۸۸ولت شبکه د استعداد اباد د نقشی دبدلون او ستوګنو د کورنو د ډیریدو او د تولید دسطحی تیټوالی له امله دپوره
ګواښ سره مخ شوی چی د همدی ستونزی له امله چی ورسره مخامخ یو دیو لړ پیشنهادونو په اساس دننګرهاربرښنا حوزی محترم ریاست دبرښنا
شرکت محترم لوی ریاست او د واپیکا محترم ریاست لخوا د شبکی د ستندرد او سروی کولو په عوض سروی ټیمونه راغلی او سروی یی په مکمل
ډول سرته رسولی او دننګرهار برښناحوزی پالن او انجنیر محترم مدیریت لخوا دشبکی لپاره په یوه جدول کی د ضرورت وړ تجهزات مشخص کړي
او یوه کاپی یی مونږ ته راستولی ده.
لنډ مهاله پالنونه /پالن های کوتاه مدت:









دشبکی عادی ترمیمات د خرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فلزی صندوقونو ترمیم.
د هغه خرابوصندوقونو عوض چی د ترمیم وړندی دفرسده جایتونو عوض کول.
دترانسفارمرونو دظرفیت په نظرکی نیول.
د اول برج اړوند دښار سرکت د  ۲۸۸ولت لین ترمیم او دری پایه  ۰۸۸امپیراتومات سویچونه په دری برجونوکی عوض شوی.
په روان کال ( )۴پایه فلزی صندوقونه دخرابو صندوقونه وایرنګ اوترمیم شوی.
( )۲۴پایه نوی فلزی صندوقونه دخرابوصندوقونو به عوض نصب شوی.
 ۲فرسوده جاینونه تبدیل شوی.
د اول برج دیوپایه  ۴۸۸کیلوولت امپیرتراسفارمرچی اضافه باروو یوپایه  ۲۸۸کیلوولټ امپیرنصب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــوی.

اوږد مهاله پالنونه  /پالن های دراز مدت




د مناګی د ۴،۲میګاواټه برښنا بند سرته درسیدو په صــــــــــــــــــــــورت کی ددی والیت اړوند وټه پور اوماڼوګی ولسوالیوته دبرښنا شبکی غزول.
دنغلو څخه اسعداباد ته دانتقالی لین او دانرژی دموجودیت په صورت کی د برښنا شبکی تمدید اړوند ولسوالیوته.
د ننګرهار برښنا حوزی محترم ریاست دپالن او انجنیرمحترم مدیریت لخوا د یوفنی ټیم لخوا داسعداباد څخه ترنرنګ ولسوالی پوری د  ۴۸کیلوولټ
او۲۸۸ولت شبکی سروی تکمیل شوی.

Web: www.dabs.af
Email: tariq.f@dabs.af
Mob: 0729934782

د نشراتو او عامه پوهاوي دفتر /دفتر نشرات و اگاهی عامه

