
Lưới điện siêu nhỏ 
 

NGƯỜI DẪN CHUYỆN:Gió to có thể khiến các cành cây cùng các mảnh vụn va vào đường dây 
điện, làm hỏng thiết bị của chúng tôi và gây cháy rừng. Chúng tôi có thể cần phải cắt điện khi 
thời tiết khắc nghiệt để giúp ngăn ngừa cháy rừng. Trường hợp này được gọi là cắt điện vì an 
toàn cộng đồng. Chúng tôi biết mất điện làm gián đoạn cuộc sống, đó là lý do tại sao chúng tôi 
lắng nghe khách hàng của mình và tìm cách giảm tác động của việc ngắt điện an toàn công 
cộng mà không ảnh hưởng đến an toàn. Để cải thiện tình trạng mất điện cho khách hàng và 
cộng đồng, chúng tôi đang lắp đặt và chuẩn bị các lưới điện siêu nhỏ phân phối và trạm biến áp 
để giảm số người bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện. Lưới điện siêu nhỏ là một nguồn năng lượng 
địa phương có thể hoạt động độc lập với lưới điện lớn hơn. Để hỗ trợ khách hàng của mình, 
chúng tôi chuẩn bị các thiết bị điện siêu nhỏ tại các khu vực có nhiều khả năng xảy ra sự cố 
ngắt điện an toàn công cộng nhất. Các thiết bị điện siêu nhỏ, khi an toàn để cung cấp năng 
lượng, sử dụng nguồn điện tạm thời để giúp duy trì nguồn điện cho các dịch vụ quan trọng và 
một số cộng đồng ở các khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn trong thời gian ngắt điện. Khi xác định các 
vị trí có thể cần lưới điện siêu nhỏ, chúng tôi sẽ xem xét một số yếu tố. Chúng tôi xem xét có 
bao nhiêu lần ngắt điện mà một địa điểm đã trải qua trong quá khứ. Đồng thời, chúng tôi cũng 
đánh giá xem liệu một dự án an toàn cháy rừng, chẳng hạn như tăng cường hệ thống hoặc cắt 
phân đoạn có thể làm giảm nhu cầu về lưới điện siêu nhỏ ở những khu vực đó hay không. Nếu 
chúng tôi xác định rằng chúng tôi cần phải cắt điện khi thời tiết khắc nghiệt, khách hàng ở gần 
lưới điện siêu nhỏ sẽ nhận được thông tin về việc liệu chúng tôi có thể cung cấp năng lượng an 
toàn cho lưới điện nhỏ gần đó hay không. Khách hàng có thể gặp tình trạng mất điện trong thời 
gian ngắn, tối đa bốn giờ, trong thời gian cắt điện vì an toàn cộng đồng, trong khi họ bị ngắt kết 
nối với lưới điện lớn hơn và được kết nối với lưới điện nhỏ. Khách hàng sẽ nhận được thông 
báo liên tục về sự kiện và lưới điện siêu nhỏ phục vụ cộng đồng của họ. Xin lưu ý, bạn có thể 
nghe thấy tiếng ồn từ máy phát điện hoặc thấy hoạt động bổ sung, nếu bạn sống trong khu vực 
có lưới điện nhỏ. Trách nhiệm quan trọng nhất của PG&E là sự an toàn của khách hàng và 
cộng đồng của chúng tôi. Do đó, ngắt điện tiếp tục là một công cụ cần thiết như một biện pháp 
cuối cùng. Khi chúng tôi tiếp tục công việc để nhanh chóng cải thiện sự an toàn của hệ thống 
của mình, chúng tôi đang phát triển và cải tiến để giảm tác động của cắt điện vì an toàn cộng 
đồng đối với khách hàng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
pge.com/microgrids. 


