
Seattle là một thành 
phố công nghệ 
cao và có tầm nhìn, 
nhưng quan trọng 
hơn đó là chúng tôi 
biết bắt nhịp với nhu 
cầu điện phức tạp 
ngày càng tăng của 
thành phố.

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.
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Tháng 3/2016

ADVANCED METERING HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Công tơ điện tiên tiến mới sẽ kết nối với hộ gia đình hoặc doanh nghiệp, đồng thời thu thập 
thông tin về mức sử dụng điện của quý vị. Công tơ sẽ cho phép giao tiếp không dây tự động 
giữa công tơ và công ty điện. Điều này có nghĩa rằng:

• Công tơ điện tiên tiến ghi lại thông tin về mức sử dụng điện của quý vị trong suốt cả 
ngày, giống các loại công tơ hiện nay.

• Thông tin về mức sử dụng điện của quý vị sẽ được gửi về City Light nhiều lần trong ngày 
bằng sóng tần số vô tuyến. Cách này tương tự như giao tiếp không dây bằng điện thoại 
di động và WiFi. Công tơ sẽ truyền dữ liệu trong tối đa 90 giây mỗi ngày.

• Sau khi ở trong phạm vi tường lửa bảo mật của City Light, thông tin sẽ được so khớp với 
tài khoản của quý vị để lập hóa đơn và thực hiện các hoạt động khác.

SO SÁNH CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN VỚI CÁC LOẠI CÔNG TƠ HIỆN TẠI
Việc chuyển sang dùng công tơ điện tiên tiến giống như việc nâng cấp từ điện thoại đường dây 
cố định sang điện thoại thông minh - cả hai công nghệ đều hữu ích, nhưng điện thoại thông 
minh đem đến một trải nghiệm người dùng tốt hơn và cho phép quý vị kết nối hơn nữa với 
những điều có ý nghĩa với quý vị.

Với Advanced Metering, quý vị sẽ dễ dàng truy cập thông tin về mức sử dụng điện của mình. 
Quý vị sẽ có thể thấy mình đã dùng lượng điện bằng bao nhiêu bất cứ khi nào quý vị muốn, 
thay vì đợi hóa đơn đến. Từ đó, quý vị có thể đưa ra các quyết định tiết kiệm điện.

Loại công tơ điện hiện nay của chúng tôi yêu cầu nhân viên đọc công tơ phải tới hộ gia đình và 
doanh nghiệp hai tháng một lần để trực tiếp ghi dữ liệu về mức sử dụng điện. Do vấn đề hậu 
cần liên quan tới công tơ đọc thủ công mà đôi khi hóa đơn phải được lập dựa trên số liệu ước 
tính. Số Đo Đồng Hồ Điện Tiên Tiến giúp giảm đáng kể nhu cầu đi lại của nhân viên đọc công tơ, 
trong khi lại cung cấp thông tin thanh toán chính xác hơn, kịp thời hơn. 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHƯƠNG TRÌNH: 

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

ĐIỆN THOẠI: (206) 727-8777 



MỘT HỆ THỐNG HIỆU QUẢ HƠN
Trong tương lai, Advanced Metering cũng sẽ có khả năng cho chúng tôi biết lượng điện năng đang được sử dụng và nơi điện 
được sử dụng. Điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về lưới điện và quản lý hệ thống phân phối một cách hiệu quả hơn. 

Nguồn điện tin cậy, chi phí thấp, được truyền tải một cách an toàn và thân thiện với môi trường chính là mục tiêu của City Light 
trong suốt 110 năm. Đến thế kỷ thứ 21, Số Đo Đồng Hồ Điện Tiên Tiến sẽ là một công cụ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu ấy.
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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. 
Advanced Metering 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. 

ƯỚC TÍNH SỐ TRƯỜNG HỢP LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN Ở MỸ TRONG NĂM 2015


