
Sa pamamagitan ng 
Advanced Metering:

• Makagagawa ka 
ng mga pasya 
sa pagtitipid ng 
kuryente

• Mapapahusay 
ang serbisyo sa 
customer

• Mababawasan ang 
epekto sa kalikasan

• Mapapahusay ang 
pagkaepisyente ng 
City Light

PAGLALATAG NG PANIMULANG GAWAIN PARA SA HIGIT NA MAHUSAY 
NA SMART GRID
Nangangarap, high-tech, at isa ang Seattle sa mga pinakamabilis 
na umuunlad na lungsod sa bansa. Mahalaga na sumasabay tayo 
sa tumataas nitong pangangailangan sa kumplikadong enerhiya at 
nagbibigay ng epektibong serbisyo upang tugunan ang pag-unlad nito. 
Ang Advanced Metering ay isang panimulang pundasyon para sa higit 
pang produktibong sistema ng kuryente, madalas na tinatawag na 
smart grid. 

Nabuo ang ating sistema sa pamamahagi ng kuryente sa mga unang 
taon ng 1900 at kaunti lang ang nabago sa karamihan ng mga metrong 
ginagamit natin ngayon mula sa nakalipas na 100 taon. Naabot na ng 
mga metrong ito ang hangganan ng kaya nilang itagal at kailangan nang 
i-update. Matutulungan tayo ng Advanced Metering na maghatid ng mas 
mahusay na serbisyo ng kuryente at maibigay sa ating mga customer 
ang higit na kontrol sa kanilang paggamit ng kuryente.

Sa hinaharap, maaaring makasuporta na ang Advanced Metering sa mga 
bagong tool tulad ng paunang pagbabayad o mga alerto na text at email 
na mag-aabiso sa iyo kung lumampas na sa itinakdang limitasyon ang 
paggamit mo ng kuryente. Matatanggap mo na rin nang buwanan ang iyong 
bill ng kuryente sa halip na tuwing makalawang buwan.

MGA BENEPISYO

ADVANCED METERING
Nasa Iyong Mga Kamay ang Lakas

Ang Seattle City Light ang utility sa bansa na may pinakamalaking malasakit sa kalikasan. Naninindigan kami sa pagbibigay sa 
iyo ng serbisyo at pagkamaaasahan na nangunguna sa industriya, habang binibigyang-daan kang makagawa ng mga pasya sa 
pagtitipid ng enerhiya. Bilang bahagi ng paninindigang ito, nakatakda kaming palitan ang mga de-kuryenteng metro ng advanced 
na metro sa 2017. 

Ang Advanced Metering ay isang ligtas at napatunayan nang teknolohiya na malawakang tinatangkilik sa buong US. Mahigit 
500 utility na sa buong bansa ang gumagamit ng teknolohiyang ito, na may 50 milyong advanced na metrong nakakabit sa 
43 porsyento ng mga sambahayan sa America (Institute for Electric Innovation, 2014).

 
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG PROGRAMA: 

EMAIL: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov
WEB: seattle.gov/light/meters

TELEPONO: (206) 727-8777 
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PINAHUSAY NA PAGKAEPISYENTE PARA SA CITY LIGHT 
Tutulungan kami ng Advanced Metering na subaybayan ang mga outage, isyu sa boltahe at problema sa kagamitan sa 
aming buong network ng pamamahagi. Tutulungan nito ang City Light na mas mahusay na mapangasiwaan ang sistema 
at matukoy ang mga isyu bago pa maging suliranin ang mga ito. Magagawa ng Advanced Metering na:

• Mas mahusay naming masubaybayan at mapamahalaan ang grid ng pamamahagi.

• Maghatid ng mga bagong feature na pangkaligtasan gaya ng mga sensor na nakakatukoy ng mga isyung may 
kaugnayan sa pag-init.

• Mabawasan ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng isang alerto na ipinapadala sa utility sa unang 
senyales ng pagta-tamper. 

Ang lahat ng karagdagang benepisyong ito ay makakatulong sa amin na makatipid sa panahon at mga kagamitan, na 
makababawas sa mga gastos at magbibigay ng kapakinabangan sa iyo.

Naninindigan ang Seattle City Light sa pagsisikap na mahigitan ang 
mga inaasahan ng mga customer sa pamamagitan ng paglikha at 
paghahatid ng enerhiya sa paraang pinangangalagaan ang kalikasan, 
ligtas, matipid, at maaasahan.

Marso 2016

KATANGIAN NG PROGRAMA 
Tulad ng nakabalangkas sa aming pang-istratehiyang plano, papalitan ng Seattle City Light ang mahigit 410,000 metro ng kuryente 
ng mga advanced na metro. Ang Advanced Metering ay isa sa maraming pang-istratehiyang inisyatiba na bumuo ng mas mahusay 
na smart grid na magiging kapaki-pakinabang para sa aming mga customer. Pahuhusayin nito ang mga operasyon ng City Light, 
pagagandahin ang mga serbisyo sa customer at susuportahan ang aming mga pagsisikap na manatili bilang utility sa bansa na may 
pinakamalaking malasakit sa kalikasan. Nakatakdang simulan ang pagkakabit ng metro sa 2017.

Makagagawa ka ng mga pasya sa pagtitipid ng enerhiya.  
Sa Advanced Metering, maa-access mo ang mga pang-araw-araw na 
update sa iyong paggamit ng kuryente. Magbibigay-daan ito sa iyo 
upang gumawa ng higit na matalinong pagpapasya sa pagtitipid ng 
kuryente at bayarin.

Mapapahusay ang serbisyo sa customer. 

• Mas mabilis na pagtukoy ng outage at pagbabalik nito: 
Awtomatikong iuulat ng Advanced Metering ang mga outage 
ng kuryente sa City Light, na magbibigay-daan sa amin na mas 
mabilis na makatugon at maibalik ang inyong kuryente.

• Higit na tumpak na billing: Malaki ang maibabawas ng Advanced 
Metering sa mga pagtataya ng billing, na paminsan-minsang 
kinakailangan sa ngayon kapag hindi naa-access ng tagabasa ng 
metro ang isang metro upang manual itong basahin.

Mababawasan ang epekto sa kalikasan. Awtomatikong 
ipadadala sa City Light ang paggamit mo ng kuryente, kung saan 
mababawasan ang pangangailangan ng mga sasakyan para sa 
tagabasa ng metro. Makababawas tayo nang hanggang 72 ton ng 
emisyon ng CO2 bawat taon.

MAY MGA HATID NA BAGONG BENEPISYO ANG ADVANCED METERING PARA SA IYO. SA 
PAMAMAGITAN NITO:

Ang mga gastos sa programa ay sinasaklaw ng mga nabayaran mo nang rate; walang karagdagang babayaran ang 
mga ratepayer. 


