
 الشبكات الصغیرة
 

تلف المعدات؛ األمر الذي ینجم عنھ نشوب   فقد تتسبب الریاح العاتیة في التحام األشجار والُحطام مع خطوط الكھرباء، وفيالراوي: 
وھذا ما یُسّمى قطع التیار   یار الكھربائي أثناء حدوث الطقس السيء. ولمنع نشوب حرائق الغابات، قد یتعین علینا قطع الت  حرائق الغابات. 

ونحن ندرك أن انقطاع التیار الكھربائي قد   ).Public Safety Power Shutoff (PSPSالكھربائي حفاًظا على السالمة العامة ((
  یكون سببًا في تعطیل الحیاة، وھذا ھو السبب وراء استماعنا لعمالئنا والبحث عن طرق لتقلیل قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة 

داد شبكات صغیرة  لتحسین أحداث انقطاع التیار الكھربائي للعمالء والمجتمعات، نعمل على تركیب وإع عامة، دون المساس بالسالمة.ال
كة الصغیرة ھي مصدر طاقة محلي  الشب  للتوزیع وللمحطات الفرعیة لتقلیل عدد األشخاص المتضررین من انقطاع التیار الكھربائي. 

ى إعداد شبكات صغیرة في المناطق التي یرجح أن  لدعم عمالئنا، نعمل عل یمكنھ العمل بشكل مستقل عن الشبكة الكھربائیة األكبر. 
تستخدم الشبكات الصغیرة، عندما تكون آمنة للتولید المؤقت   تتعرض ألحداث انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة. 

للكھرباء للمساعدة في الحفاظ على الطاقة للخدمات المھمة وبعض المجتمعات في المناطق المعرضة للحریق أثناء انقطاع التیار  
نتطلع إلى معرفة عدد مرات انقطاع التیار   عند تحدید المواقع التي قد تحتاج إلى شبكة صغیرة، نلقي نظرة على عاملین. الكھربائي.

وفي الوقت نفسھ، نقوم أیًضا بتقییم ما إذا كان مشروع السالمة من حرائق الغابات، مثل تقویة   الكھربائي في أحد المواقع في الماضي. 
إذا قررنا أننا بحاجة إلى قطع التیار الكھربائي أثناء الطقس   النظام أو تقسیم الشبكة قد یقلل من الحاجة إلى شبكة صغیرة في تلك المناطق.

وقد یواجھ   القاسي، فسیتلقى العمالء بالقرب من شبكة صغیرة معلومات حول ما إذا كان بإمكاننا تشغیل الشبكة الصغیرة المجاورة بأمان.
لكھربائي حفاًظا على السالمة  العمالء انقطاع في التیار الكھربائي لفترة قصیرة، تصل إلى أربع ساعات، أثناء حدث انقطاع التیار ا

الء إشعارات مستمرة حول الحدث والشبكة الصغیرة  سیتلقى العم العامة، أثناء فصلھم عن الشبكة األكبر وتوصیلھم بالشبكة الصغیرة.
المولد أو ترى نشاًطا إضافیًا، إذا كنت تعیش في منطقة تخدمھا شبكة  یُرجى مالحظة أنك قد تسمع ضجیج ناجم عن  التي تخدم منطقتھم. 

ولھذا السبب، ال تزال أحداث انقطاع التیار الكھربائي  األولى ھي سالمة وأمان عمالئنا ومجتمعاتنا. PG&Eإن مسؤولیة شركة  صغیرة.
بینما نواصل عملنا لتحسین سالمة نظامنا بسرعة، فإننا نتطّور ونحّسن للحد من تأثیر حدث انقطاع   تمثل أداة ضروریة كخیار أخیر. 

 . pge.com/microgridsلمزید من المعلومات، تفضل بزیارة  التیار الكھربائي حفاًظا للسالمة العامة على عمالئنا.


