
 ادامه در صفحه پشت

تعهد ما به ارائۀ انرژی پاک، ایمن 
و پایدار به معنای انجام بازرسی ها 

و ارزیابی های معمول سیم های برق 
الکتریکی ما است. 

 برنامه بازرسی، ارزیابی و تعمیر 
)DIAR( با هواپیماى کنترل از راه دور

به عنوان بخشی از تعهدمان برای ارائۀ 
انرژی ایمن و پایدار، فعاالنه در حال 

بررسی خطرات آتش سوزی هستیم.
برنامه بازرسی، ارزیابی و تعمیر با هواپیماى کنترل از راه 

دور )DIAR(، بخشی از تالش های برنامه کاهش آتش سوزی 
گسترده SDG&E )WMP( است. برنامه DIAR، ارزیابی 

سیم های برق الکتریکی هوایی و تجهیزات موجود شناسایی شده 
در مناطق دارای خطر زیادی آتش سوزی را ارتقاء می دهد )نقشه 

موجود در پشت را نگاه کنید(. 

DIAR دربارۀ برنامۀ
 ،SDG&E برای پشتیبانی از برنامه کاهش آتش سوزی گسترده

برنامه DIAR سیم های برق الکتریکی ®SDG&E را با استفاده 
 از فناوری هواپیماى کنترل از راه دور ارزیابی خواهد کرد 

و تعمیرات یا بهبودهای ضروری را شناسایی و خطر 
آتش سوزی گسترده را کم خواهد کرد. 

انتظار چه چیزی را داشته باشید
کارکنان و یا پیمانکاران مورد تأیید SDG&E، با استفاده از 

فناوری هواپیماى کنترل از راه دور، ارزیابی جامعی از سیم های 
برق الکتریکی هوایی داخل یا نزدیکی ملک شما انجام خواهند داد.  

کارکنان و یا پیمانکاران SDG&E برای تکمیل این ارزیابی باید 
به حقوق ارتفاق سیم های برق الکتریکی ما و محل های دارای حق  

عبور در داخل یا نزدیکی ملک شما دسترسی داشته باشند.  

هواپیماهاى کنترل از راه دور برای گردآوری عکس های 
زیرساخت های الکتریکی SDG&E استفاده خواهد شد که 

کارمندان SDG&E آن را ارزیابی خواهند کرد. هدف این 
برنامه، گرفتن عکس از زیرساخت های SDG&E است، نه 

مناطق پیرامونی. لطفاً نمونه هایی از نوع عکس هایی را که 
SDG&E می گیرد در صفحه پشتی این سند ببینید. فعالیت های 
مربوط به هواپیماى کنترل از راه دور ممکن است به صورت 

موقتی میزان سروصداها یا گردوخاک های پیرامونی را بیشتر کند. 

ارائۀ برق شما در طول ارزیابی های هواپیماى کنترل از راه 
دور، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.  این ارزیابی ها از اوایل 

پاییز انجام می شود و تا پایان  سال 2020 ادامه خواهد 
داشت. 

اطالعات تماس
برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً با خط ویژۀ اطالعات 

تماس بگیرید، یا از  پروژه به شمارۀ 1-844-765-6388
/sdge.com به آدرس DIAR وب سایت برنامه 

 .drone-program
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نمونه های تصاویر گرفته شده برای برنامه DIARنقشه مناطق دارای خطر زیاد آتش سوزی

 

ELECTRIC STANDARD PRACTICE 
No.  ۱۱۳.۱  
Page ۱۷ of ۲۱ 

DEPARTMENT DIVISION EFFECTIVE  DATE 

FIRE SCIENCE AND CLIMATE ADAPTATION FIRE SCIENCE AND FIRE COORDINATION DEC. ۲۰۱۸ ,۱٤  
SECTION 

GENERAL PRACTICES 
SUBJECT  TITLE 

SDG&E OPERATIONS AND MAINTENANCE WILDLAND FIRE PREVENTION PLAN 
Yellow highlight indicates change since last publication 

ISSUED  BY APPROVED  BY 

RANDY LYLE BRIAN D’AGOSTINO 

Internal SDG&E Use Only – Proprietary and Confidential Information  ESP TEMPLATE- Nov۲۰۱٤ / GJC - EDE 

 

Attachment ۱: HFTD Tiers and SDG&E Districts 

افسانه
 SDG&E Electric O&M District Boundary

SDG&E Electric O&M بخش مرزی
HFTD Tier 2 HFTD ردیف 2
HFTD Tier3  HFTD ردیف 3


