
EPSS ਟੈਸਿਟੰਗ 
ਵੀਡੀਓ 

ਸਪੀਕਰ 1: 

ਉਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਿਵਚੱ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। 
 
ਸਪੀਕਰ 2: 

ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜ�, ਮ� ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹ।ੈ PG&E ਦਾ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਨੱੈਟਵਰਕ ਉਚੱ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਇੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ 
ਊਰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

 
ਸਪੀਕਰ 1: 

ਅਸੀ ਂਹਜ਼ਾਰਾ ਂਐਮਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੋਲਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਲ ਜਦ� ਇਹ ਇਕੱ ਅਸਲੀ ਿਬਜਲਈ ਚਾਪ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਸਰਕਟ ਨੰੂ ਿਟ�ੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ EPSS ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ Enhanced Powerline Safety 
Settings ਹ।ੈ 

 
ਸਪੀਕਰ 2: 

ਜਦ� ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਿਸਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 
ਕੱੁਝ ਿਬਜਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ EPSS ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਜੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਸੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਸਿਟਗੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਂਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸੀ ਂਸੋਡ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋਡ ਨੰੂ ਇਕੱ ਖਾਸ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੱੁਿਕਆ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਅਸੀ ਂਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤ ੇਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ 
ਿਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਵਖੱ-ਵੱਖ ਈਧਂਨ ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ� ਇਸਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਅੱਜ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ,ਂ ਿਜੰਵ� ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੱਲ�  ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਲੱ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ  

 
ਸਪੀਕਰ  3: 

ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਂਵਧੀਆ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਸਪੀਕਰ 1: 

ਅਸੀ ਂਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ�  ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਸੀ ਂਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। 

 
ਸਪੀਕਰ 3: 

ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਪੱਰ। ਮ� ਬਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਉਤਰੇਗਾ ਯਾਰ। 
 
ਸਪੀਕਰ 4: 

ਟੈਸਟ ਡਰਾਪ 
 
ਸਪੀਕਰ 2:  

ਫੀਲਡ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਨੁਕਸ ਫੇਸ ਤ� ਫੇਸ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਤ� ਲਾਈਨ ਹਨ। ਜਾ ਂਦਜੂੀ ਿਕਸਮ 
ਦਾ ਨੁਕਸ ਫੇਸ ਤ� ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ 
ਹੈ। 

  



ਸਪੀਕਰ  1: 

ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚੱ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਸਪੀਕਰ  5: 

ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ, ਹਰਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ, ਹਰਾ।  
 
ਸਪੀਕਰ  6: 

 ਹਰਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ, ਹਰਾ। 
 
ਸਪੀਕਰ  5: 

272 ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ 

 

ਸਪੀਕਰ  6: 

272 ਬੰਦ ਹੈ। ਬ�ਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹ।ੈ  
 
ਸਪੀਕਰ 5: 

ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ  
 
ਸਪੀਕਰ  8: 

ਜਦ� ਤਣਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਕੀ ਇਹ ਦੋ ਿਬੰਦਆੂ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਥੱ� ਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਿਬੰਦਆੂਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਸਪੀਕਰ  1: 

ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੈਿਟੰਗਾਂ, ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਗਨਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਸ�ਿਸੰਗ ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਵਰ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਿਡਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌ ਿਮਲੀਸਿਕੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਸਪੀਕਰ  2: 

ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਜ਼ੇ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਡ ਬੰਪ ਿਕ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ  ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੇੰ 
ਹੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਕਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਲਈ ਬਿਣਆ ਰਹ,ੇ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਿਬਜਲੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਸਪੀਕਰ  1: 

ਇਹ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਹਰ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ 
ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ  ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾ ਂਤੇ ਰੋਕ 
ਲਗਾਣਾ ਹੈ। 


