
Enhanced Powerline Safety Settings   (تنظیمات پیشرفتھ ایمنی خطوط نیرو) 
 

ترین وظیفھ ما حفظ ایمنی مشترکان ، مھم (شرکت گاز و برق پاسیفیک) Pacific Gas and Electric Company[پخش موسیقی] در  
اقدامات خود در   PG&Eسوزی، با توجھ بھ افزایش روزافزون احتمال آتش  رسانی بھ آنان را داریم.و جوامعی است کھ افتخار خدمت 

سوزی در کالیفرنیا و خشکسالی شدید و افزایش دما منجر بھ افزایش احتمال آتش  سوزی را متحول کرده است. تشزمینھ پیشگیری از آ
  ایاالت متحده شده است. غرب

ای را در  سابقھبھ ھمین دلیل، اقدامات ایمنی بی یم.ھا در شرایط محیطی متغیر آگاه ھست برداری فوری و ایمن از سامانھما از اھمیت بھره
ما در حال تنظیم   روزرسانی وسایل محافظت از خطوط برق است. یکی از این اقدامات شامل بھ  ایم.برخی مناطق پرخطر در پیش گرفتھ 

  حساسیت ابزارھای قطع و وصل مدار ھستیم تا سرعت قطع جریان، در صورت وقوع مشکل در خطوط حامل نیرو، افزایش یابد.

تواند روزرسانی میھرچند این بھ کند.روزرسانی تنظیمات و کاربرد آن در افزایش ایمنی سامانھ ارائھ می این ویدئو کلیاتی درباره بھ
دانیم کھ قطع برق مشکالت فراوانی بھ  ما می سوزی شود، اما ممکن است باعث افزایش دفعات و مدت خاموشی نیز شود. مانع آتش

ایم، بھ  نظر گرفتھ  رسانی، بدون افت سطح ایمنی، درپذیری شبکھ برق ھمراه دارد و قصد داریم اقداماتی را کھ برای بھبود اطمینان
  آگاھی شما برسانیم.

سوزی  ، تنظیمات مربوط بھ مدارھا و مناطق مستعد آتش برای محافظت از مشترکان در جوامع تحت پوشش در دوره خشکسالی و گرما
HFTD  کمیسیون خدمات ھمگانی کالیفرنیارا طبق تعریف )California Public Utilities Commission روز خواھیم کرد.) بھ 

روزرسانی حساسیت و سرعت فعال شدن تجھیزات سبب افزایش سرعت قطع جریان، در صورت بروز مشکل احتمالی در سامانھ،  بھ
  شود.می

ای از وسایل محافظت، کلید مدارشکن، فیوز و کلید وصل است کھ کارکرد آنھا بسیار شبیھ تجھیزات سامانھ ما متشکل از مجموعھ 
بروز نقص (مثالً بر اثر برخورد شاخھ یا آسیب دیدن کابل) یا بروز مشکل در خود تجھیزات، باعث فعال   رسانی منزل شماست. برق

دھد زیرا این تجھیزات با پیکربندی ندرت رخ می در شرایط عادی، قطع جریان بھ  شود.شدن وسایل محافظت و قطع شدن جریان می
سوزی  ولی در شرایط محیطی جاری، باید مطمئن شویم کھ ھمھ اقدامات الزم برای کاھش احتمال آتش  کنند.عادی خود فعالیت می 

  بار انجام گرفتھ است. فاجعھ 

  [پخش موسیقی]

پس، ما   قطع جریان در سامانھ علتی داشتھ است. کنند.پس از قطع شدن جریان، ماموران خطوط نیرو را برای وجود آسیب بررسی می 
گشت بازرسی بھ صورت زمینی   سوزی شود. ای نیست کھ، پس از وصل شدن جریان، سبب آتش گونھ کل بھ باید مطمئن شویم کھ این مش

  گیرد.ک بالگرد) انجام مییا ھوایی (بھ کم

این شرایط ممکن است مدت خاموشی را   یرد.گذر و دوردست انجام بگھای سخت صورت پیاده و در زمینگشتھای زمینی گاھی باید بھ
رسانی از ملک شما عبور کرده باشد، ممکن است ورود بھ ملک شما برای وصل کردن جریان برق  اگر خطوط برق  افزایش دھد.

تک بخشھای مدار، وصل  تدریج و پس از حصول اطمینان از ایمنی و آمادگی تک ماموران جریان برق مشترکان را بھ  ضرورت یابد.
  تر جریان برق است.اولویت ما حفظ ایمنی و وصل کردن ھرچھ سریع کنند.می

(قطع برق   Public Safety Power Shutoffsروزرسانی تنظیمات وسایل جزو رویدادھای  باید توجھ داشت کھ خاموشی ناشی از بھ 
بر قطع پیشگیرانھ جریان، در صورت وجود سوخت خشک و   PSPSاگر رویداد   شود. محسوب نمی PSPSبرای حفظ ایمنی عمومی) یا 

ھا زمانی این خاموشی  ریزی نخواھد بود.ا تغییر تنظیمات وسایل قابل برنامھ ھای مرتبط ب وزش باد شدید، متمرکز باشد، این خاموشی 
ھا، امکان  بھ دلیل غیرمنتظره بودن این خاموشی  د یا مشکلی در خطوط نیرو رخ دھد.دھد کھ سامانھ دچار نقص شورخ می 
  دارد.رسانی پیشاپیش وجود ن اطالع 

مشترکان برای دریافت   کنیم.البتھ ما ھمھ اطالعات مربوط بھ زمان وصل شدن جریان را در اولین فرصت بھ مشترکان منتقل می
ما با مشکالت ناشی از   مراجعھ کنند. pge.com/outageسایت ما بھ نشانی توانند بھ وب ھای جاری می اطالعات مربوط بھ خاموشی 

  ایم. ھا آشنا ھستیم و اقدامات جدید را فقط برای محافظت از مشترکان و جوامع در نظر گرفتھ این خاموشی 



موقتاً دچار خاموشی   Oakhurstمشترک در منطقھ   1,000سپتامبر صورت گرفت و بر اثر آن حدود  7ارتقای سطح ایمنی کھ در  
حضور در محل متوجھ شد کھ درخت بلوط سبزی بر اثر   با PG&Eھای ورزیده یکی از تکنیسین ای از این اقدامات است.شدند، نمونھ

 شکستگی روی خط انتقال نیرو افتاده است. این مشکل باعث شده بود کھ دو تیر برق و کابلھای متصل بھ آنھا روی زمین بیفتند.
حساسیت و سرعت عمل وسایل محافظت از مدار باعث شده بود کھ جریان این خط پیش از آن کھ فرصت ایجاد آتش فراھم شود، قطع  

ای از رویدادھای خطرناک مربوط بھ خطوط نیرو است کھ سامانھ ما جریان برق را بھ طور خودکار قطع کرده و  این فقط نمونھ  گردد.
  بار احتمالی شده است.سوزی فاجعھ مانع آتش

  [پخش موسیقی]

 California Public Utilitesھای دریافتی از است، تعداد گزارش  اعمال شده 2021کھ این تنظیمات پیشرفتھ از اواخر جوالی آنجااز
Commision (کمیسیون خدمات ھمگانی کالیفرنیا)  سوزی در مناطق پرخطر درباره احتمال آتشHFTD  .کاھش چشمگیری یافتھ است 

ھای جزیی  ھای مستند ما، آمار حریق بر اساس یافتھ  منجر شود.بار سوزی فاجعھ در شرایط نامساعد، حریق جزیی ممکن است بھ آتش 
کاھش آمار   % کاھش یافتھ است.60%، و در مقایسھ با فقط سال گذشتھ حدود  50در مقایسھ با میانگین سھ سال گذشتھ بیش از  

  ھا را در پی دارد.زیست انسان سوزی گسترده، چشمگیر است و محافظت از جان و مال و محیط ھای جزیی با قابلیت ایجاد آتش حریق 

مل بھینھ کردن تنظیمات برای دستیابی بھ رویکرد این تالش شا کنیم.ما پیوستھ برای کاھش تعداد، مدت و محدوده خاموشی تالش می 
کاھش مدت   ، است. HFTDھدفمند در زمینھ قطع برق، از طریق رسیدگی سریع و ایمن بھ ھمھ موارد خاموشی و مناطق پرخطر

  ات است.کمک گشتھای زمینی و ھوایی نیز نتیجھ این اقدامخاموشی بھ 

کوشیم تا ما می کند.ان ایجاد میدانیم کھ قطع مکرر جریان برق بر اثر اجرای این اقدامات ایمنی تکمیلی مشکالتی را برای مشترکما می
  دھیم. تجربھ مشتریان خود را بھبود ببخشیم و ایمنی را در کانون اقدامات خود قرار

مثالً، مشترکان مشمول برنامھ   ایم.سازی مشترکان برای مقابلھ با خاموشی و حفظ ایمنی فراھم کرده ما امکاناتی را با ھدف آماده
Medical Baseline Program   یک  مند شوند.کنند، ممکن است بتوانند از مزایای باتری سیار بھره کھ در مناطق پرخطر زندگی می

و    Medical Baseline Programبرنامھ تخفیف خرید ژنراتور نیز برای مشترکان دارای چاه آب، مشترکان مشمول برنامھ  
رسانی و ھماھنگی با مشترکان دارای شرایط خاص،  ما امکانات اطالع  وکارھای کوچک مشخص در نظر گرفتھ شده است.کسب 

  ایم.ھای مخابراتی و نھادھای محلی را بھبود بخشیده شرکت 

سوزی در نظر گرفتھ شده است، بھ  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این امکانات و اقدامات دیگری کھ برای پیشگیری از آتش 
ما منابعی را نیز در مورد آمادگی برای شرایط اضطراری در نشانی   مراجعھ کنید. pge.com/wildfiresafetyسایت ما بھ نشانی وب 

safetyactioncenter.pge.com  رسانی  ا کھ ھمواره آماده کمک توانید با کارکنان ماگر پرسشی دارید، می  ایم.در دسترس قرار داده
استفاده   5000-743-800-1یا شماره  wildfiresafety@pge.comبرای تماس گرفتن با گروه ما، از نشانی  ھستند در میان بگذارید.

  ت تماشای این ویدئو از شما متشکریم و امیدواریم کھ ھمیشھ ایمن باشید.باب  کنید.

  [پخش موسیقی]


