
May mga tanong ka. May mga sagot kami.

MGA MADALAS ITANONG

BAKIT NAGKAKABIT ANG SEATTLE CITY LIGHT NG MGA ADVANCED NA METRO?  
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.

ANO ANG ADVANCED METERING AT PAANO ITO GUMAGANA?  
Ang isang advanced na metro ay kumukuha ng impormasyon sa paggamit ng kuryente, na sinukat sa kilowatt bawat oras, 
tulad ng ginagawa ng mga metro sa kasalukuyan. Ipadadala ang impormasyon sa paggamit ng kuryente sa City Light sa 
pamamagitan ng isang ligtas na wireless network at ligtas na iimbak ang mga ito sa mga server ng City Light para sa mga 
billing ng customer. Hindi na kakailanganin ng mga tagabasa ng metro na pumunta sa mga tahanan at negosyo upang 
manual na itala ang impormasyon tuwing makalawang buwan. Ang billing ng customer, na ginagawa tuwing makalawang 
buwan, ay gagawin nang buwanan.

PAANO KO MALALAMAN KUNG KAKABITAN AKO NG ADVANCED NA METRO SA AKING TAHANAN O NEGOSYO?  
Kung ikaw ay customer ng City Light, makatatanggap ka ng bagong metro. Maayos na aabisuhan ng City Light ang mga 
customer bago ang pagkakabit ng mga metro.
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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).
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Email: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov

Web: seattle.gov/light/meters 

Telepono: (206) 727-8777

Facebook: Facebook.com/SeattleCityLight

Twitter: @SEACityLight

Natatanggap ng City Light ang 
impormasyon sa paggamit ng kuryente 
at ligtas na iniimbak ang mga ito sa 
network para sa billing at iba pang 
aktibidad ng serbisyo sa customer.

Nagpapadala ang mga metro ng impormasyon sa paggamit ng 
kuryente sa pamamagitan ng ligtas na wireless network sa City 
Light gamit ang radio frequency.

Kumukuha ang mga advanced 
na metro ng impormasyon sa 
paggamit ng kuryente.
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IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG PROGRAMA: 

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

TELEPONO: (206) 727-8777 



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.

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.
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PAANO MAKIKINABANG ANG KALIKASAN SA 
ADVANCEDMETERING?
Sa kasalukuyan, bumibiyahe ang mga tagabasa ng metro nang 
mahigit 200,000 milya sa kabuuan ng lugar ng serbisyo taun-taon 
upang itala ang data ng customer. Kinakatawan nito ang 72.3 ton 
ng CO2. Kung mas kaunti ang mga bibiyaheng sasakyan para sa 
pagbabasa ng metro, mas kaunti ang gagastusin ng City Light sa 
mga carbon offset at gasolina, na magreresulta sa mga pagtitipid 
at pagbaba ng mga rate para sa mga customer.

PAANO POPROTEKTAHAN NG CITY LIGHT ANG 
AKING PAGKAPRIBADO? 
Sineseryoso namin ang pagprotekta sa personal na 
impormasyon ng aming mga customer. Ang mga impormasyong 
personal na nagpapakilala (gaya ng pangalan, address, o 
numero ng account) ay hindi inilalagay sa metro o ipinadadala 
sa pamamagitan ng wireless na network. Ang numero ng 
metro at dami ng ginagamit na kuryente lang ng customer ang 
ipinadadala sa pamamagitan ng wireless na network.
Ang aming mga kagawian sa pagkapribado ay alinsunod sa 
Inisyatiba sa Pagkapribado ng Lungsod ng Seattle upang 
tiyaking mapapanatiling pribado ang impormasyon ng customer.

MAGIGING LIGTAS BA ANG IMPORMASYON SA 
PAGGAMIT KO NG KURYENTE? 
Ngayon na ipinapadala na ang impormasyon sa paggamit 
ng kuryente sa pamamagitan ng isang wireless na network, 
mahalaga na panatilihin namin ang pagkapribado ng customer 
at protektahan ang network. Magkakaroon ng maraming layer 
ng proteksyon ang wireless na network ng Advanced Metering, 
katulad sa ginagamit na seguridad sa online na pagbabangko 
at mga ATM machine. Lahat ng ipadadalang impormasyon ay 
magiging ligtas at protektado sa pamamagitan ng pag-encrypt 
sa loob ng network.

SINO ANG NAGMAMAY-ARI NG METRO? 
Pagmamay-ari ng City Light ang mga metro at pagmamay-ari 
ng mga customer ang base ng metro kung saan nakakabit ang 
metro. Bago ang pagkakabit, susuriin ang bawat base ng metro 
para sa mga posibleng umiiral na panganib sa kaligtasan upang 
maisagawa ang pagkukumpuni, kung kinakailangan.

PAANO GUMAGAMIT ANG MGA ADVANCED NA 
METRO NG WIRELESS NA TEKNOLOHIYA? 
Gumagamit ang Advanced Metering ng mga radio frequency 
wave na matipid sa enerhiya upang maipadala sa City Light 
ang impormasyon sa paggamit ng kuryente ng mga customer 
sa pamamagitan ng isang ligtas na wireless na network. Ang 
radio frequency ay isang uri ng electromagnetic na enerhiya na 
gumagalaw sa paligid natin. Ginagamit ito sa maraming pang-
araw-araw na kagamitan gaya ng mga baby monitor, cell phone, 
at router ng WiFi. Nagreresulta ang mga advanced na metro 
sa higit na mas mababang antas ng pagkakalantad sa radio 
frequency kumpara sa mga karaniwang de-kuryenteng gamit sa 
bahay. Ang katotohanan, higit na mas mababa ang mga antas 

MGA MAHALAGANG IMPORMASYON
Sa pamamagitan ng Advanced Metering at mas kaunting sasakyan na bumibiyahe para sa 
pagbabasa ng metro, mababawasan ng City Light ang emisyon ng karbon nang humigit-kumulang 
72 ton ng CO2 bawat taon

Simula noong 2014, nakapagkabit na ang mga utility sa kuryente ng US ng humigit-kumulang 50 
milyong advanced na metro sa buong bansa (US Energy Information Administration)

Wireless na magpapadala ng data ang aming mga advanced na metro nang wala pang 90 
segundo sa loob ng isang araw
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ng pagkakalantad kumpara kapag nakikipagtawagan sa cell 
phone (tingnan ang larawan sa ibaba).

LIGTAS BA ANG ADVANCED METERING? 
Pagkatapos ng malawakang pananaliksik at pagkonsulta sa 
mga nangungunang eksperto, nakatitiyak kaming ligtas ang mga 
advanced na metro. Ayon sa agham, ang mga emisyon ng radio 
frequency na normal sa karamihan ng gamit sa bahay, tulad ng 
mga advanced na metro, ay hindi nakakaapekto sa kalusugan 
(California Council on Science and Technology, 2011). 

Ang mge emisyon ng radio frequency mula sa mga advanced na 
metro ay higit na mas mababa sa limitasyong itinakda ng Federal 
Communications Commission (FCC, Pederal na Komisyon sa 
Komunikasyon o). Nalaman sa isang pag-aaral para sa estado ng 
Vermont na ang antas ng radio frequency mula sa layong isang 
talampakan sa metro ay humigit-kumulang 1,500 beses na mas 
mababa sa limitasyon ng pagkalalantad (Richard Tell Associates, 
Inc., 2013).

PAANO KUNG AYOKONG MAGKAROON NG 
ADVANCED NA METRO? 
May karapatan ang mga customer na mag-opt out sa 
pagkakaroon ng advanced na metro. Ang mga customer na 
magpapasyang mag-opt out ay patuloy na magbabayad ng 
serbisyo ng pagbabasa sa metro. Gagawa ang City Light ng 
programa na pag-opt out upang maitakda ang mga tuntunin at 
kondisyon. Ilalagay sa website ang higit pang impormasyon sa 

mga susunod na buwan.

MAGKANO ANG AABUTIN NITO? 
Ang tinatayang gastos sa programa na Advanced Metering ay $94 
na milyon. Ang pondo sa programa ay kukunin sa mga naitakdang 
rate na nakabalangkas sa aming pang-istratehiyang plano 
para sa anim na taon. Hindi magkakaroon ang mga customer 
ng anumang karagdagang bayarin kaugnay ng pagkakabit ng 
Advanced Metering.
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    Ipinapadala ng mga 
advanced na metro sa City 
Light ang impormasyon ng 
paggamit mo ng kuryente 
sa pamamagitan ng 
teknolohiya ng wireless


