
Isang nangangarap 
at high-tech na 
lungsod ang Seattle, 
at mahalaga na 
sumasabay tayo sa 
tumataas nitong 
pangangailangan 
sa kumplikadong 
enerhiya.

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.

TEKNOLOHIYA

ADVANCED METERING
Nasa Iyong Mga Kamay ang Lakas

Marso 2016

PAANO GUMAGANA ANG ADVANCED METERING
Ikakabit ang iyong bagong advanced na metro sa iyong tahanan o negosyo at kokolektahin nito 
ang impormasyon sa paggamit mo ng kuryente. Magbibigay-daan ang mga metro sa awtomatikong 
wireless na komunikasyon sa pagitan ng metro at utility. Nangangahulugan ito na:

• Itatala ng advanced na metro ang impormasyon sa paggamit mo ng kuryente sa buong araw, 
tulad ng ginagawa ng metro sa ngayon.

• Ipadadala ang impormasyon ng paggamit mo ng kuryente nang ilang beses sa isang araw sa 
City Light gamit ang mga radio frequency wave. Katulad ito ng wireless na komunikasyong 
ginagamit ng mga cell phone at WiFi. Magpapadala ang mga metro ng data sa maximum na 
90 segundo bawat araw.

• Kapag nakapasok na ito sa ligtas na firewall ng City Light, itutugma ang data ng paggamit ng 
kuryente sa mga account ng customer para sa billing at sa iba pang aktibidad ng serbisyo sa 
customer.

PAGHAHAMBING NG MGA ADVANCED NA METRO SA MGA KASALUKUYANG METRO
Ang paglipat sa mga advanced na metro ay parang katulad ng pag-upgrade sa smart phone mula 
sa isang land line na telepono - gumagana ang parehong teknolohiya, ngunit nagbibigay ang smart 
phone ng mas magandang karanasan sa gumagamit at higit na pinapahusay ang pagkakonektado 
mo sa mga bagay na mahalaga sa iyo.

Sa pamamagitan ng Advanced Metering, mas naa-access mo na ang impormasyon sa paggamit 
mo ng kuryente. Kahit kailan mo gustuhin, makikita mo kung gaano na kataas ang kuryenteng 
nakokonsumo mo sa halip na hintayin pa ang pagdating ng bill, binibigyang-daan ka nitong gumawa 
ng mga pasya sa pagtitipid ng kuryente.

Kinakailangan sa aming mga kasalukuyang metro ng kuryente na pumunta ang mga tagabasa ng 
metro sa mga tahanan at negosyo tuwing makalawang buwan upang manual na itala ang data ng 
paggamit ng kuryente. Kinakailangan minsan sa mga pamamaraan ng manual na pagbabasa ng 
metro na ibatay ang billing sa mga pagtataya. Malaki ang maibabawas ng Advanced Metering sa 
pangangailangan na mga tagabasa ng metro na regular na pumunta, at magbibigay ito ng higit na 
tumpak at napapanahong impormasyon ng billing.  

IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG PROGRAMA: 
EMAIL: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov

WEB: seattle.gov/light/meters
TELEPONO: (206) 727-8777 



ISANG HIGIT NA MAHUSAY NA SISTEMA
Sa hinaharap, masasabi na sa atin ng Advanced Metering ang dami ng kuryenteng nagagamit at kung saan ito napupunta. 
Matutulungan tayo nito na maunawaan pa ang grid ng kuryente at mas mahusay na mapamahalaan ang sistema ng 
pamamahagi. 

Layunin ng City Light para sa 110 taon na magserbisyo sa paraang maaasahan, matipid sa kuryente at nangangalaga sa 
kapaligiran. Bibigyang-daan ng Advanced Metering ang pagkakaroon ng pang-21 century na tool na tutupad sa layuning 
iyon.
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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.

MGA TINATAYANG PAGKAKABIT NG ADVANCED NA METRO SA US SA KABUUAN NG 2015


