
PSPS: Tăng độ bền hệ thống 
 

NGƯỜI DẪN CHUYỆN:Là một phần trong nỗ lực ngăn chặn cháy rừng, chúng tôi đang tăng độ 
bền hệ thống điện trên toàn khu vực phục vụ của mình. Công việc này, được gọi là tăng cường 
hệ thống, là cách chúng tôi mô tả nỗ lực của mình để lắp đặt thiết bị được thiết kế và chế tạo để 
có khả năng chống chọi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt và rủi ro cháy rừng. Trong những nỗ 
lực của mình, chúng tôi đang tăng độ bền hệ thống điện với các cột điện chắc chắn hơn và 
đường dây điện được bao phủ, ngoài việc hạ ngầm 10.000 dặm đường dây điện phân phối tại 
các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao. Công việc này sẽ diễn ra trong vài năm, trên hàng nghìn 
đường dây phân phối, ở những khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao nhất. Điều này sẽ giúp giảm 
nguy cơ cháy rừng, tăng cường an toàn lâu dài, đặc biệt là trong thời điểm có nguy cơ cháy 
cao, và cải thiện đáng kể độ tin cậy trong thời tiết mùa đông. Không có một giải pháp duy nhất 
để giảm thiểu rủi ro cháy rừng. Khi các điều kiện cháy rừng tiếp tục phát triển trên toàn tiểu 
bang, chúng tôi liên tục đánh giá công nghệ và mô hình rủi ro để cải thiện công tác an toàn 
cháy rừng của chúng tôi. Công việc này cụ thể sẽ bao gồm: thay thế đường dây trần bằng 
đường dây có mái che để giảm nguy cơ mất điện từ các đồ vật, bao gồm thảm thực vật, chim 
hoặc động vật, tiếp xúc hoặc va vào đường dây. Mở rộng và tách các đường dây để đảm bảo 
đường dây không tiếp xúc với nhau khi có gió lớn. Bao phủ tất cả các bộ phận được cung cấp 
năng lượng trên các cột và tháp để bảo vệ khỏi sự tiếp xúc của động vật và chim. Gắn các cột 
chắc chắn hơn và các thiết bị bổ sung để hỗ trợ và bọc các cột gỗ bằng vật liệu chống cháy để 
cải thiện khả năng phục hồi của các cấu trúc của chúng tôi. Đi ngầm 10.000 dặm đường dây 
điện phân phối ở những khu vực có khả năng xảy ra hỏa hoạn cao như một phần của nỗ lực 
chưa từng có, diễn ra trong nhiều năm. Và lắp đặt lưới từ xa. Tất cả chúng tôi đều phụ thuộc 
vào điện mỗi ngày, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng của mình về các giải pháp 
giảm thiểu rủi ro trong thời điểm nguy cơ hỏa hoạn cao. Để biết thêm thông tin về các nỗ lực 
bảo vệ an toàn chống cháy rừng, hãy truy cập pge.com/wildfiresafety.  


