
 

 

امت ت ق ري شاء ك إن شحن محطات ب يارات ل س ية ال ائ كهرب  ال

فورا" للشحن السريع للسيارات الكهربائية في روسيا والخارج. سيتم "ت كريت بإنشاء محطة الشحن الكهربائية قام

عة خالل فعاليات المنتدى الدولي تقديم إصدارين محدثين من نماذج محطات الطاقة الكهربائية في جناح المجمو

 ".4102الثالث "التكنولوجيا الهندسية 

و قد أكد المكتب اإلعالمي التابع للمجموعة اليوم أن معمل ريازان الحكومي لصناعة المعدات المدرج في هيكل 

محطة فورا": محطات الشحن الكهربائي نوع "مجموعة كريت، أنشأت ثالثة نماذج من محطة الشحن الكهربائي 

MODE-2  كيلوواط كهربائي لسيارة واحدة و  20)شحن "بطيء"(، وكذلك محطات الشحن الكهربائي السريع

 واثنتين على التوالي.

في إطار تنفيذ مشروع تطوير وإنتاج محطة الشحن الكهربائي في مرافق معمل ريازان الحكومي لصناعة المعدات 

ردد فقط، ولكن أيضا التيار المستمر لشحن جميع أنواع بطاريات المفترض استنادا لخلق محطات ليس التيار المت

السيارات الكهربائية. والميزة الرئيسية لمحطات الشحن الكهربائية ذات التيار المستمر، أن الشحن )أسرع بعشر 

 مرات من الشحن مع التيار المتردد(.

" ويجب أن توفر الشحنة الكهربائية إيل الدا 1817-تم تصميم محطة الشحن الكهربائي من أجل سيارات "فاز

فولت. وسيتم تطوير مشروع محطات الشحن الكهربائي مرحلة ما قبل  220للبطارية من مصادرالطاقة الكهربائية 

كيلو واط بما يتماشى مع المعايير  50اإلنتاج محطة شحن عالمي عن محطات الشحن الكهربائية ذات التيار المستمر 

 شحن الكهربائية حاليا لعمليات اإلنتاج واالختبارات التكنولوجية.الدولية. تخضع محطات ال

ستوفر محطات الشحن الكهربائي "فورا" شحن مواصفات على مستوى أفضل المعايير العالمية ويمكن أن تتكيف 

 بسهولة مع السيارات الكهربائية من مختلف الصانعين )تسال، ميتسوبيشي، افتوفاز، الخ ..(.

الف محطة. محطات من جميع  500يقدر احتياج روسيا لبنية الشحن الكهربائي التحتية بحد أدنى وفقا للخبراء، و

ألف. ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في السوق العالمية بنسبة  300أنواع الشحن. اآلن هناك حوالي 

% من إجمالي 10-5رات الكهربائية ، يمكن أن تبلغ حصة السيا2020. في عام 2017مليون وحدة بحلول عام  5.7

 عدد السيارات في العالم.
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