
 هار�زشبکه
 

کابلهای برق، بروز خسارات ما� و وق�ع    های درختان و ذرات معلق در هوا بهوزش باد شد�د ممکن است سبب برخورد شاخه گ��ندە: 
ا�ط جوی وخ�م، ممکن است الزم باشد ج��ان برق را  سوزی شود. آ�ش به این اقدام، قطع برق برای حفظ ا�میف   قطع کن�م.  در �ش

ف دل�ل به  ما �  شود. ) گفته � Public Safety Power Shutoffعمو� (   را مختل کند، به همنی
گ

دان�م که قطع شدن برق زند�
�ان گوش � د�دگاە  ف راهکارهایی برای کاهش آثار قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، بدون به خطر افتادن  های مش�ت ده�م و در یپ �افنت

، هست�م.  �ان و جوامع، در حال نصب و آمادە  ا�میف های توز�ــــع سازی ر�زشبکه برای ارتقاء قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� برای مش�ت
ند. برای کاهش تعداد افرادی هست�م که تحت تأث�ی قط� برق قرار � و �ست برق  تواند  ر�زشبکه، �ک منبع انرژی مح� است که �  گ�ی

�ن احت مستقل از شبکه بر�ت بزرگ�ت عمل کند.  �ان خود، در نوا� دارای ب�ش�ت مال وق�ع قطع برق برای حفظ  ما برای �شتیبایف از مش�ت
ف آنها ا�من باشد از منبع تول�د موقیت برای وصل  ها، در زمایف که برق داشر�زشبکه  ا�م. هایی را آمادە کردە ا�میف عمو�، ر�زشبکه  نت

ف برق برای خدمات ح�ایت و بر�ف جوام� استفادە �  کنند که در طول قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� در نوا� در معرض  نگهداشنت
ف مکان  سوزی خواهند بود. خطر آ�ش  هایی که ممکن است به ر�زشبکه ن�از داشته باشند، چندین عامل را مد نظر قرار  ما در زمان تعینی

همزمان، این مسئله را برر� خواه�م کرد که پروژە ا�میف در   کن�م. های برق هر محل در گذشته را برر� � ما دفعات قط�  ده�م. �
دە مثل تق��ت س�ستم �ا بخش بخش کردن، ن�از به ر�زشبکه در آن نوا� را کاهش � برابر خطر آ�ش  . سوزی گس�ت ا�ر   دهد �ا خ�ی

�ان نزد�ک �ک ر�زشبکه، اطالعایت را در�ارۀ این مسئله در�افت   ا�ط جوی وخ�م قطع کن�م، مش�ت متوجه ش��م با�د برق را در �ش
. توان�م به آن ر�ز خواهند کرد که �  �ان �ک قط� برق کوتاە تا حدا��� چهار ساعت را   شبکه نزد�ک برق ده�م �ا خ�ی ممکن است مش�ت

�ان در�ارۀ   رای حفظ ا�میف عمو� تج��ه کنند، و همزمان از شبکه بزرگ�ت قطع شدە و به ر�زشبکه وصل شوند. در طول قطع برق ب مش�ت
 توجه کن�د که ا�ر   های مداو� را در�افت خواهند کرد. ای که به محله آنها خدمات رسایف خواهد کرد، اعالن این رو�داد و ر�زشبکه 
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 � 
گ

کن�د، ممکن است از ژنراتور صداهایی �شن��د �ا فعال�ت اضا�ف مشاهدە  در ناح�ه در�افت کنندە خدمت از �ک ر�زشبکه زند�
�ن مسئول�ت  کن�د.  �ان و جوامع ماست. PG&Eمهم�ت ف خاطر، قط�  ، حفظ ا�میف مش�ت های برق به عنوان آخ��ن چارە  به همنی

وری هستند.  ان تاث�ی رو�دادهای  همزمان که س� دار�م ا�میف س�ستم  همچنان ابزاری �ف ف  ارتقاء ده�م، برای کاهش م�ی
�
مان را ��عا

� فت هست�م. قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� بر مش�ت برای کسب اطالعات ب�ش�ت از   ان خودمان در حال توصیع و پ��ش
pge.com/microgrids  .بازد�د کن�د 


