دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق هرات  /د هرات برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat
-۷۹۳۱هـ ش

تعداد مشترکین /د پیردونکو شمیر:

تعداد مشترکین انرژی برق هرات ( ) 254190برشنا به مشتری میرسد.
حراراتی:

منابع /سرچینی:

آبی:

آفتابی:

وراداتی:

پالن های درحال تطبیق /د طبیق په حال کښې پالنونه:






تمدید لین انتقال  KV 222از مسیر بند بغرچر به کنار جاده هرات تورغندی به طول  22کیلومتر
ایجاد شبکه توزیع الی MW4وساختمان سب استیشن  112/22کیلوولت به ظرفیت MVA12
ایجاد شبکه توزیع الی  MW4وساختمان سب استیشن  112/22کیلوولت به ظرفیت  MVA12تمدید لین انتقال  KV 112از قریه پاشدان الی ولسوالی
کروخ به طول  22کیلومتر
ایجاد پروژه های نیمه تمام برق رسانی ولسوالی گلران ٬کشک کهنه و رباط سنگی

پالن های کوتاه مدت /لڼد مهاله پالنونه:
 ساختمان سب استیشن  222/112/22به ظرفیت  122میگاوات آمپیر
 تمدید لین دبل سرکت Kv 22از سب استیشن نورجهاد الی اخیر جاده بهزاد به طولkm5.2
پالن های دراز مدت /اوږد مهاله پالنونه:

















ساختمان سب استیشن  112/22به ظرفیت  22میگاوات آمپیر
تمدید لین انتقال  KV 112از سب استیشن نور جهاد الی پل هاشمی به طول  63کیلومتر
تمدید لین انتقال  KV 112از قریه پاشدان الی ولسوالی کروخ به طول  22کیلومتر
ایجاد البراتوار تست لوازم برقی و انرژی میتر
ایجاد پروژه های نیمه تمام برق رسانی ولسوالی گلران ٬کشک کهنه و رباط سنگی
ایجاد تعمیر اداری برای دفتر مرکزی ریاست هرات برشنا
ایجاد تعمیر اداری و مرکز خدمات مشتریان برای مدیریت برق انجیل
ایجاد تعمیر اداری و مرکز خدمات مشتریان برای مدیریت برق غرب انجیل
ایجاد تعمیر اداری برای آمریت برق زنده جان
ایجاد تعمیر اداری برای آمریت برق کهسان
ایجاد تعمیر اداری برای آمریت برق رباط سنگی
ایجاد شبکه وساختمان سب استیشن  222/22کیلوولت به ظرفیت MVA12
ایجاد شبکه وساختمان سب استیشن  222/22کیلوولت به ظرفیت MVA12
ایجاد و کنکشن لین Kv222از سب استیشن نورجهاد الی ولسوالی شیندند به طولkm162
تمدید لین سنکل سرکت  Kv22از سب استیشن شهدای  24حوت الی اخیر فاز چهارم شهرک صنعتی به طولkm12
توسعه شبکه های توزیع  KV 2.4/ 22در چندین ولسوالی های والیت هرات با در نظر داشت انکشاف منبع انرژی برق

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

