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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

TẠI SAO SEATTLE CITY LIGHT LẠI LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN?  
Seattle có tầm nhìn, có công nghệ cao và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trên cả nước. Điều quan trọng đó 
là chúng tôi bắt nhịp với nhu cầu năng lượng phức tạp ngày càng tăng và cung cấp dịch vụ hiệu quả, đáp ứng sự tăng trưởng đó. 
Advanced Metering là nền tảng cho một hệ thống điện năng hiệu quả hơn, thường được gọi là lưới điện thông minh. 

Hệ thống phân phối điện của chúng tôi được xây dựng từ đầu những năm 1900 và hiện chúng tôi đang sử dụng rất nhiều công 
tơ có có thay đổi rất nhỏ trong suốt 100 năm qua. Những công tơ này đã đến giai đoạn cuối của vòng đời và cần được nâng cấp. 
Advanced Metering có thể giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ điện hiệu quả hơn và cho phép khách hàng của chúng tôi kiểm soát 
tốt hơn về mức sử dụng điện của mình.

ADVANCED METERING LÀ GÌ VÀ NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 
Một công tơ điện tiên tiến sẽ thu thập thông tin về mức sử dụng điện, tính bằng kilowat trên giờ, giống như các loại công tơ ngày 
nay. Sau đó, thông tin về mức sử dụng điện được gửi tới City Light qua một mạng không dây bảo mật và được lưu trữ an toàn trên 
máy chủ của City Light, nhằm phục vụ cho công tác ghi hóa đơn cho khách hàng. Nhân viên đọc chỉ số không cần phải tới các hộ 
gia đình và doanh nghiệp để tự mình ghi lại thông tin mỗi hai tháng một lần nữa. Tần suất ghi hóa đơn cho khách hàng sẽ được 
chuyển thành hàng tháng thay vì tháng cách tháng như hiện nay.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BIẾT LIỆU MÌNH CÓ ĐƯỢC NHẬN CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN Ở NHÀ HAY 
CƠ QUAN KHÔNG?  
Nếu là một khách hàng của City Light, quý vị sẽ nhận được một công tơ mới. City Light sẽ thông báo trước cho khách hàng về việc 
lắp đặt công tơ.
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ADVANCED METERING
Thêm Năng Lượng Trong Tầm Tay Quý Vị

Seattle City Light là nhà cung cấp dịch vụ điện lớn nhất nước. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị dịch vụ đầu ngành và 
độ tin cậy, giúp quý vị đưa ra những lựa chọn tiết kiệm điện. Trong khuôn khổ cam kết ấy, chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu thay 
thế công tơ điện bằng công tơ điện tiên tiến vào năm 2017.

Advanced Metering là một công nghệ an toàn, đã được chứng thực và sử dụng rộng rãi trên khắp nước Mỹ. Có hơn 500 công 
ty điện trên khắp cả nước đã sử dụng công nghệ này, với 50 triệu công tơ điện tiên tiến được lắp đặt ở 43% tổng số hộ gia 
đình ở Mỹ (Institute of Electric Innovationm  2014).
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Email: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov

Web: seattle.gov/light/meters 

Điện thoại: (206) 727-8777

Facebook: Facebook.com/SeattleCityLight

Twitter: @SEACityLight

City Light nhận thông tin về mức sử dụng 
điện và lưu trữ thông tin an toàn trên mạng 
để thực hiện ghi hóa đơn và các hoạt động 
dịch vụ khách hàng khác.
 

Công tơ gửi thông tin về mức sử dụng điện qua một mạng không 
dây bảo mật tới City Light bằng cách sử dụng tần số vô tuyến.

Công tơ điện tiên tiến thu thập 
thông tin về mức sử dụng điện.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ CHƯƠNG TRÌNH: 

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

ĐIỆN THOẠI: (206) 727-8777 



Seattle City Light nỗ lực để vượt kỳ vọng của khách hàng trong việc sản xuất 
và truyền tải điện có trách nhiệm với môi trường, an toàn, chi phí thấp và 
đáng tin cậy.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
Như đã nêu trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi, Seattle City Light sẽ thay thế hơn 410,000 công tơ điện bằng công tơ điện 
tiên tiến. Số Đo Đồng Hồ Điện Tiên Tiến là một trong nhiều sáng kiến chiến lược nhằm xây dựng một lưới điện thông minh hơn 
và đem lại lợi ích cho khách hàng.  Chương trình sẽ hiện đại hóa hoạt động của City Light, cải thiện dịch vụ cho khách hàng của 
chúng tôi và hỗ trợ trong nỗ lực nhằm duy trì vị thế là công ty điện xanh nhất nước. Dự kiến, quá trình lắp đặt công tơ sẽ bắt đầu 
vào năm 2017.
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ADVANCED METERING SẼ CÓ LỢI VỚI MÔI 
TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?
Hiện nay, mỗi năm các nhân viên đọc công tơ phải lái quãng 
đường hơn 200,000 dặm đi khắp khu vực dịch vụ để ghi dữ 
liệu khách hàng. Con số này tương đương với 72.3 tấn CO2. 
Với số lượng xe đọc công tơ lưu thông ít hơn, City Light có 
thể tiết giảm chi tiêu cho nhiên liệu và khắc phục cacbon, 
qua đó tiết kiệm tiền và giảm cước phí cho khách hàng.

CITY LIGHT SẼ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ 
CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO? 
Chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ thông tin cá 
nhân của khách hàng. Thông tin có thể xác định cá nhân 
(chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc số tài khoản) không được 
lưu trữ trong công tơ và cũng không được gửi qua mạng 
không dây. Chỉ có số công tơ và chỉ số điện mà khách hàng 
sử dụng mới được chuyển qua mạng không dây.
Thực hành riêng tư của chúng tôi nhất quán với Sáng Kiến 
Riêng Tư của Thành Phố Seattle nhằm đảm bảo sự riêng tư 
cho thông tin về khách hàng.

THÔNG TIN VỀ MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA 
TÔI CÓ ĐƯỢC BẢO MẬT KHÔNG? 
Giờ đây, khi mà thông tin về mức sử dụng điện được gửi 
qua mạng không dây, điều quan trọng đó là chúng tôi phải 
giữ được sự riêng tư cho khách hàng và bảo vệ mạng. Mạng 
không dây Advanced Metering sẽ có nhiều lớp bảo vệ, tương 
tự như chế độ bảo mật được áp dụng cho ngân hàng trực 
tuyến và các máy ATM. Tất cả thông tin được truyền sẽ đều 
được bảo mật và bảo vệ thông qua mã hóa trong mạng.

AI LÀ NGƯỜI SỞ HỮU CÔNG TƠ? 
City Light sở hữu các công tơ và khách hàng sở hữu đế công 
tơ, nơi kết nối với công tơ. Trước khi lắp đặt, mọi đế công tơ 
sẽ được kiểm tra xem có tiềm ẩn nguy cơ an toàn không và 
có thể được sửa chữa nếu cần.

CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN SỬ DỤNG CÔNG 
NGHỆ KHÔNG DÂY NHƯ THẾ NÀO? 
Advanced Metering sử dụng sóng tần số vô tuyến năng 
lượng thấp để gửi thông tin về mức sử dụng điện của khách 
hàng tới City Light thông qua một mạng không dây bảo mật. 
Tần số vô tuyến là một dạng năng lượng điện từ di chuyển 
qua không gian xung quanh chúng ta. Nó được sử dụng bởi 
nhiều thiết bị thường nhật như máy giám sát trẻ em, điện 
thoại di động và bộ định tuyến WiFi. Nhờ công tơ điện tiên 
tiến, mức phơi nhiễm tần số vô tuyến sẽ thấp hơn so với 
nhiều thiết bị điện gia dụng phổ biến khác. Trên thực tế, mức 
phơi nhiễm thấp hơn nhiều lần so với trường hợp để điện 
thoại di động ở gần tai (xem hình bên dưới).

THÔNG TIN VẮN TẮT
Với Advanced Metering và số lượng xe đọc chỉ số công tơ lưu thông ít hơn, City Light có thể 
giảm lượng phát thải cacbon đi khoảng 72 tấn CO2 mỗi năm

Tính đến năm 2014, các công ty dịch vụ điện ở Mỹ đã lắp đặt khoảng 50 triệu công tơ điện 
tiên tiến trên khắp cả nước (Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng Mỹ)

Các công tơ điện tiên tiến của chúng tôi sẽ truyền dữ liệu không dây trong khoảng dưới 90 
giây mỗi ngày
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ADVANCED METERING CÓ AN TOÀN 
KHÔNG? 
Sau nhiều nghiên cứu sâu rộng và tham khảo ý kiến của 
những chuyên gia hàng đầu, chúng tôi tự tin về độ an toàn 
của công tơ điện tiên tiến. Khoa học chứng minh rằng tần 
số vô tuyến phát ra từ nhiều thiết bị gia dụng phổ biến, 
như công tơ điện tiên tiến, không ảnh hưởng tới sức khỏe 
(California Council on Science and Technology, 2011). 

Tần số vô tuyến phát ra từ công tơ điện tiên tiến ở mức 
thấp hơn nhiều so với ngưỡng giới hạn mà Federal 
Communications Commission (FCC, Ủy Ban Truyền Thông Liên 
Bang) đặt ra. Một nghiên cứu ở tiểu bang Vermont đã phát 
hiện ra rằng mức tần số vô tuyến cách công tơ 1 foot (0.3 mét) 
thấp hơn giới hạn phơi nhiễm khoảng 1,500 lần (Richard Tell 
Associates, Inc., 2013).

VẬY NẾU TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CÔNG TƠ 
ĐIỆN TIÊN TIẾN THÌ SAO? 
Khách hàng sẽ được lựa chọn hủy đăng ký nhận công tơ điện 
tiên tiến. Khách hàng chọn hủy đăng ký sẽ tiếp tục chi trả cho 
dịch vụ đọc chỉ số công tơ. City Light sẽ lập một chương trình 
hủy đăng ký để đặt ra các điều khoản và điều kiện. Quý vị có thể 
tham khảo thêm thông tin trên trang web trong vài tháng tới.

DỊCH VỤ NÀY SẼ TỐN BAO NHIÊU? 
Chi phí ước tính của chương trình Advanced Metering bằng 
$94 triệu. Quỹ dành cho chương trình được hạch toán theo 
mức phí dự kiến nêu trong kế hoạch chiến lược sáu năm của 
chúng tôi. Khách hàng sẽ không thấy các loại phí khác liên 
quan tới việc lắp đặt Số Đo Đồng Hồ Điện Tiên Tiến.
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    Công tơ điện tiên tiến 
gửi thông tin về mức sử 
dụng điện của quý vị tới 
City Light qua công nghệ 
không dây


