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 خصوصی و عمومی هایمکان در شارژ هایایستگاه استاندارد طرح تدوین و تهیه :پروژه عنوان

 های شارژ خودرو برقیایستگاه عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی  : واحد اجرایی

 ماه 10  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: تبیین و تشریح

های مدل ، نیاز استمنظور توسعه زیرساخت الزم شارژبه .شوندارکان اساسی توسعه صنعت خودرو برقی محسوب می عنوانبههای شارژ ایستگاه

اجزای شارژر، سیستم زمین  یلاز قب هاییبخشهای شارژ شامل الزم است ذکر شود ایستگاهسازی شوند.  های شارژ استانداردایستگاه مختلف

و  2سطح  های شارژرا ایستگاههای مختلف در ارتباط باستانداردانواع نیاز است  به این منظور د.باشمی نظایر آنرهای اتصال و وکتمناسب، کان

ه های شارژ  از نظر استاندارد همچنین انواع طرح های مختلف ایستگاشود.  انجام آن هاای بین و مقایسه قرار گیرند دقیقبررسی  مورد 3سطح 

با در نظر گرفتن استانداردها در ابعاد مختلف استاندارد پیشنهادی طرح سپس تجهیزات، معماری، جانمایی، چیدمان و غیره بررسی و مقایسه شوند. 

متناسب با محل  استاندارد طرحشود.  ارائهبرای اجرا در کشور ایران و متناسب با استانداردهای مورد استفاده در کشور، اقلیمی شرایط جمیع و 

استاندارد مذکور باید  طرح ، نوع شارژر و نوع کاربری عمومی و خصوصی فرق خواهند داشت که تمام این موارد در تهیهایستگاه شارژ نصب

  بررسی شوند. 

 شوند:طور خالصه موارد زیر بررسی میدر این پروژه به
 هامقایسه بین آنخصوصی و و  ارژ عمومیهای مختلف ایستگاه شبررسی استاندارد -

 بررسی طرح های مختلف ایستگاه های شارژ از نظر استاندارد تجهیزات، معماری، جانمایی، چیدمان و ... -

 3و  2در سطوح خانگی عمومی، خصوصی و  ایستگاه شارژ برای ستاندارداطرح تدوین  -

 
 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 

 هامقایسه بین آنعمومی و خصوصی و ایستگاه شارژ  مختلفای ی و مقایسه استاندارد هبررس گزارش -

 هامقایسه بین آنو ایستگاه شارژ  مختلفای طرح هو مقایسه  بررسی گزارش -

 3و  2در سطح  عمومی و خصوصی و خانگی ایستگاه شارژپیاده سازی مربوط به  طرح استانداردارائه  -

 

 

 

 


