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Về chúng tôi
1

Công ty TNHH Giải pháp Lưới điện Thông minh SES (SES) là Doanh

nghiệp khoa học công nghệ tiên phong cung cấp các sản phẩm, giải

pháp thông minh cho lưới điện và hệ thống năng lượng. Ngay từ ngày

đầu thành lập SES đã tập trung nghiên cứu, phát triển và áp dụng các

công nghệ mới mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng và xã hội.

Các sản phẩm thông minh được SES nghiên cứu thiết kế, sáng tạo trên

tinh thần ứng dụng đưa sản phẩm công nghệ “Cho người Việt, Do

người Việt” hướng tới đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Tiên phong: Tư duy, giải pháp, thị trường

Thông minh: Sản phẩm, dịch vụ, nhân lực

Chuyên nghiệp: Tiếp cận, văn hóa, quản

trị

Sứ mệnh

Kiến tạo hệ thống năng lượng

thông minh Việt Nam

Tầm nhìn

Tiên phong các giải pháp năng lượng

thông minh

Định hướng phát triển

Làm chủ công nghệ& Tiên phong

các giải pháp năng lượng thông

minh
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Lịch sử hình thành và Cột mốc phát triển

2020

2019

2017

2015

Phát triển Giải pháp quản lý giám sát

lưới điện thông minh SEMS-4.2L cho các

nhà máy Việt Nam và FDI.

Trở thành đối tác chiến lược với tập đoàn

Điện lực EVN Việt Nam.

Cung cấp giải pháp giám sát, quản lý cho

các nhà máy công nghiệp, các nhà máy

điện mặt trời….

Thành lập chi nhánh SES tại miền Trung

và miền Nam

Thành lập Công ty Giải pháp lưới điện

thông minh SES.

Các sản phẩm và giải pháp đầu tiên của

SES đã được thị trường chào đón tích cực.

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã trở

thành Khách hàng đầu tiên

SES - Tiền thân là nhóm nghiên cứu từ

trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường

Đại học Điện lực, các cán chuyên gia giàu

kinh nghiệm trong ngành điện.

Thành lập đội ngũ R&D sản phẩm giải

pháp Quản lý- Giám sát trạm biến áp và

Hệ thống quản lý Giám sát lưới điện thông

minh trong nhà máy sản xuất.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH &
CỘT MỐC PHÁT TRIỂN



Giám đốc

Phó giám đốc

Ban Kiểm soát và Phát triển

Hội đồng thành viên

BP Tài chính- Kế toán

BP Thương mại

& Xuất nhập khẩu

BP Kỹ thuật

BP Kinh doanh

BP Hành chính- Nhân sự

Trung tâm R&D

BP Sản xuất

Nhân viên phát triển tạo nên một Công ty phát triển. Đối

với một Doanh nghiệp Khoa học- Công nghệ thì nguồn

nhân lực là quan trọng nhất.

Tại SES, chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự giàu kinh

nghiệm và làm việc tận tâm.

Mỗi thành viên của SES luôn phấn đấu, nố lực không ngừng

để kiến tạo nên những giá trị mới, hiệu quả, thông minh để

thỏa mãn mong đợi của Khách hàng

Chủ tịch 

Hội đồng thành viên

Nhân sự

1. Trung tâm R&D: 02 Tiến sỹ + 02 thạc sỹ + 11 kỹ sư.

2. Bộ phận kỹ thuật: 09 kỹ sư.

7. Bộ phận kinh doanh: 08 kỹ sư.

4. Bộ phận hành chính, nhân sự: 04 người.

5. Bộ phận tài chính kế toán: 05 người.

6. Bộ phận thương mai & xuất nhập khẩu: 04 người.

3. Nhà máy sản xuất: 10 người.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ



EVNHCMPC EVNHNPC EVNCPC

ĐỐI TÁC
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Hệ thống quản lý, giám sát máy biến áp

và lưới điện hạ áp online

Hệ thống quản lý, giám sát trạm biến áp

online

Hệ thống quản lý, giám sát lưới điện trung thế

online

Hệ thống quản lý, giám sát năng lượng cho hệ

thống lưới điện nhà máy, cơ sở hạ tầng SEMS-L

Hệ thống quản lý, giám sát năng lượng nhà

máy điện mặt trời

Giải pháp IntelliSAW giám sát liên

tục nhiệt độ, độ ẩm và độ phóng

điện cục bộ.

Cửa sổ hồng ngoại IRISS

-Hệ thống S3M-SGMV

-Hệ thống S3M-STU

-Hệ thống S3M-SGMV Plus

-Hệ thống quản lý, giám sát SEMS-L

-Hệ thống quản lý, giám sát SEMS-PV

Sản phẩm thương mại

Giải pháp của SES

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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Phần mềm S3M Thiết bị SGMV

Phần mềm S3M Thiết bị STMV

Hệ thống S3M-SGMV cung cấp giải pháp tự động hóa trong vận hành lưới điện hạ áp, thay thế
các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành và nâng cao an toàn cho
thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành. Cung cấp số liệu đo lường, giám sát và quản lý online
đầy đủ, chính xác và đồng bộ.

Thiết bị đo và các cảm biến đặt tại trạm biến áp gửi số liệu tới thiết bị giám sát SGMV thông qua
kênh truyền dẫn, dữ liệu đo đạc sẽ được thiết bị giám sát SGMV xử lý, lưu trữ và gửi tới
Webserver (S3M-WS4.0) để theo dõi và quản lý.

Hệ thống S3M cung cấp giải pháp đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ áp. Thiết bị SGMV
được lắp đặt, vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng đơn giản, không ảnh hưởng tới trạng thái kết cấu
lưới điện.

Hệ thống S3M-STMV là hệ thống giám sát đa điểm cho máy biến áp phân phối, là phiên bản
nhỏ gọn của hệ thống giám sát trạm biến áp và tủ phân phối S3M- SGMV. STMV chuyên biệt
cho máy biến áp phân phối
Thiết bị giám sát STMV phù hợp với các loại máy biến áp 3 pha/1 máy, cụm 3 máy biến áp 1 pha
hoặc máy biến áp 1 pha/1 máy.
S3M-WS4.0 là phần mềm thực hiện giám sát Online, quản lý, cảnh báo sớm xự cố từ xa thông 
qua dữ liệu thời gian thực thu thập từ các thiết bị giám sát SGMV với số lượng lớn. Đây là phần 
mềm quản lý hệ thống lưới điện do SES nghiên cứu và chế tạo với các đặc điểm:
- Quản lí bằng giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng với các dạng bảng biểu và biểu đồ. Dữ liệu 
được tổ chức và quản lý khoa học.
- Cho phép truy xuất, hiển thị dữ liệu không hạn chế (theo ngày, tháng, năm và nhiều năm).
- Quản lý và định vị thiết bị trên nền tảng bản công nghệ đồ số GIS.
- Quản lý và phân cấp người sử dụng.
- Cảnh báo các sự cố bất thường trên màn hình hiển thị (gồm cảnh báo trạng thái và cảnh báo 
vận hành

S3M-SGMV- GIẢI PHÁP CHO TRẠM BIẾN ÁP

S3M-STMV- GIẢI PHÁP CHO MÁY BIẾN ÁP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TRẠM BIẾN ÁP VÀ 
LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP ONLINE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÁY BIẾN ÁP ONLINE
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Tủ phân phối hạ thếTrạm biến áp

SGMV
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MONITORINGOVERVIEW

REPORT SETTING

Hệ thống S3M-SGMV là hệ thống giám sát đa điểm
cho trạm biến áp và tủ phân phối hạ áp, bao gồm
các tính năng:

- Đo lường thông số điện năng lộ tổng và lộ nhánh:
U, I, Cosθ, P, Q, S.

- Đo lường thông số nhiệt độ: Dầu máy biến áp,
thanh cái, tiếp xác đầu cực hạ thế máy biến áp, tiếp
xúc đầu cực thiết bị, nhiệt độ môi trường.
- Cảnh bảo trạng thái thiết bị tại trạm
- Truyền thông không dây với Server thông qua
mạng 3G/4G hoặc có dây bằng Enthernet.

S3M software

Kết nối các 
cảm biến

7



Cloud  Server E
n

th
e

rn
e

t,A
D

S
L

E
n

th
e

rn
e

t,A
D

S
L

Máy  biến áp

STMV

MONITORINGOVERVIEW

REPORT SETTING

Hệ thống S3M-STMV là hệ thống giám sát đa điểm
cho máy biến áp phân phối, là phiên bản nhỏ gọn
của SGMV,bao gồm các tính năng như:

- Đo lường thông số điện phía hạ thế máy biến áp:
U, I, Cosθ, P, Q, S.

- Đo lường thông số nhiệt độ: Dầu máy biến áp, tiếp
xúc đầu cực hạ thế máy biến áp, tiếp xúc cực trung
tính N máy biến áp.

- Giám sát mức dầu, relay hơi, trạng thái OLTC, ΔU,
Δf, sóng hài, nhiệt độ cuộn dây, DGA, độ ẩm trong
dầu, PD, BM…

- Truyền thông không dây với Server thông qua
mạng 3G/4G hoặc có dây bằng Enthernet.

S3M software

K
ết n

ố
i các 

cảm
 b

iến
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Phần mềm SEMS-L 

GATEWAY DEVICE
SEMS-G4.2L

INTERFACE DEVICE
SEMS-I4.2L

SEMS-L là hệ thống đo lường, giám
sát, thu thập dữ liệu và quản lý điện
năng online. Phục vụ công tác quản
lý, vận hành trong các nhà máy, tòa
nhà và khu công nghiệp… một cách
chính xác và đồng bộ. Hệ thống hỗ
trợ phân tích, đánh giá việc sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
giúp giảm chi phi vận hành và nâng
cao chất lượng quản lý.

 Nhà máy sản xuất: Phân xưởng,
Nhà máy, Khu công nghiệp và
Cụm công nghiệp

 Tòa nhà: Tòa nhà văn phòng,
Chung cư, Cụm tòa nhà và Khu đô
thị

 Cơ sở hạ tầng khác

GIỚI THIỆU

 Giám sát hệ thống điện và mức
tiêu thụ năng lượng điện

 Tối ưu hóa việc sử dụng năng
lượng

 Nâng cao công tác quản lý: Tự
động xuất báo cáo, số hóa dữ liệu,
phân tích và đánh giá các chỉ số
năng lượng

 Hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn ISO
50001: Tiêu chuẩn Quốc tế về hệ
thống quản lý năng lượng trong
nhà máy

 Giảm nhân lực vận hành hệ thống
quản lý năng lượng

 Giảm thiểu rủi ro và tổn thất điện
bằng công cụ cảnh bảo, giúp nâng
cao an toàn điện.

 Phân tích, đánh giá hiện trạng tổn
thất điện năng

 Hỗ trợ đánh giá, lên kế hoạch bảo
trì và bảo dưỡng các thiết bị điện
phù hợp

MỤC TIÊU

ỨNG DỤNG

Thiết bị cấp trường

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT  
ĐIỆN NĂNG SEMS-L
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Cloud  Server

MONITORINGOVERVIEW

REPORT SETTING

Enthernet

Local Server

Tủ phân phối

Tủ điều khiển
INTERFACE DEVICE

Mosbus RTU

E
n
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SEMS-I4.2L

GATEWAY DEVICE

SEMS-G4.2L

Mosbus RTU

INTERFACE DEVICE

SEMS-I4.2L

GATEWAY DEVICE

SEMS-G4.2L
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n
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CỬA SỔ HỒNG NGOẠI  IRISS

Cửa sổ hồng ngoại (bao gồm các loại từ lỗ quan trắc, đến kính tròn, hay tấm lưới) là một 
công cụ hỗ trợ cho việc quan trắc đánh giá nhiệt hồng ngoại bằng cách cho tia hồng 
ngoại đi xuyên qua ra môi trường bên ngoài. Nói một cách đơn giản, cửa sổ hồng ngoại 
là vị trí dùng để quan sát tình trạng nhiệt của thiết bị bằng máy chụp hình hồng ngoại.
Các loại thiết bị nào cần được lắp đặt cửa sổ hồng ngoại
Trong trường hợp lý tưởng, cửa sổ hồng ngoại nên được lắp đặt trên vỏ của mọi thiết bị 
để phục vụ công việc quét nhiệt hồng ngoại một cách hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, để 
phù hợp hơn với ngân sách hạn chế, việc lựa chọn thiết bị cần lắp được lắp đặt kính 
hồng ngoại dựa trên một số tiêu chí dưới đây:
 Tần suất thực hiện quét nhiệt hồng ngoại
 Mức độ phức tạp của việc tháo gỡ vỏ bảo vệ
 Tiêu chuẩn về an toàn điện – đặc biệt liên quan đến hồ quang điện
 Các thiết bị thường được cân nhắc lắp đặt kính hồng ngoại bao gồm:
 Máy biến áp loại khô hoặc dầu nếu có hộp che đầu cáp
 Tủ Trung thế - Cao thế
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DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU



ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
Địa điểm  : Khu công nghiệp Song Khê
Thời gian : Tháng 10/2019
TBA Công suất MBA : 5000 kVA 
(Giám sát MBA + 2 tủ tổng (6 nhánh )

Địa điểm : Hà Nội
Thời gian: Tháng 9/2018
1. TBA Huỳnh Thúc Kháng
Công suất MBA : 1500kVA(Giám sát MBA + 5 nhánh)
2. TBA Láng Thượng
Công suất MBA: 630kVA(Giám sát MBA + 4 nhánh)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa điểm : Bắc Ninh
Thời gian : Tháng 3/2019
1. TBA Số 12 – KCN Châu Khê
- Công suất MBA : 2500kVA
(Giám sát MBA + 2 tủ tổng (4 nhánh)
2. TBA Thọ Môn
- Công suất MBA: 560kVA
(Giám sát MBA + 4 nhánh)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
Địa điểm : Bắc Giang
Thời gian : Tháng 4/2019
1. TBA Hoàng Hoa Thám 2
- Công suất MBA : 630kVA
(Giám sát MBA + 3 nhánh)
2. TBA Huyền Quang 2
- Công suất MBA: 630kVA
(Giám sát MBA + 4 nhánh )

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa điểm : Bắc Ninh
Thời gian : Tháng 3/2019
1. TBA Số 12 – KCN Châu Khê
Công suất MBA : 2500kVA
(Giám sát MBA + 2 tủ tổng (4 nhánh)
2. TBA Thọ Môn
Công suất MBA: 560kVA
(Giám sát MBA + 4 nhánh)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
Địa điểm : Bắc Giang
Thời gian : Tháng 4/2019
1. TBA Hoàng Hoa Thám
Công suất MBA : 630kVA
(Giám sát MBA + 3 nhánh)
2. TBA Huyền Quang
Công suất MBA: 630kVA
(Giám sát MBA + 4 nhánh )



DỰ ÁN QUẢN LÝ- GIÁM SÁT SGMV CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI
1. Trảng Bom – Đồng Nai
Địa điểm: H.Trảng Bom, Đồng Nai
Công suất máy: 560kVA
Thời gian: 2019
2. Đắk Lắk
Địa điểm: H.Cư M'gar, Đắk Lắk
Công suất máy: 1000kVA
Thời gian: 2020

CÔNG TY SẢN XUẤT GỖ TRƯỜNG AN
Địa điểm : Đông Hội, Đông Anh, HN
Thời Gian : Tháng 8/2017
Công suất MBA : 400kVA
(Giám sát MBA + 1 nhánh) 15

CÔNG TY SẢN XUẤT THÉP  XUÂN PHÚ
Địa điểm : Mai Lâm, Đông Anh, HN
Thời Gian: Tháng 10/2017
Công suất MBA : 560kVA
(Giám sát MBA + 1 nhánh)



DỰ ÁN QUẢN LÝ- GIÁM SÁT SEMS-L TẠI SEOJIN

16

HẠNG MỤC DỰ ÁN

Hệ thống quản lý, giám sát năng lượng S3M-SEMS-L triển khai trên 7 nhà máy của Tập 

đoàn SEOJIN trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, bao gồm 7 hạng mục: 

7 HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:

-Hệ thống quản lý năng lượng S3M-SEMS-L triển khai tại: 

Công ty TNHH SEOJIN Vina(2)

Địa điểm: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

-Hệ thống quản lý năng lượng S3M-SEMS-L triển khai tại: 

Công ty TNHH SEOJIN System Vina(2)

Địa điểm: Lô 3, Đường TS5, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

-Hệ thống quản lý năng lượng S3M-SEMS-L triển khai tại: 

Công ty TNHH SEOJIN Auto

Địa điểm: Lô J5, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, phường Tân Hồng,Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

-Hệ thống quản lý năng lượng S3M-SEMS-L triển khai tại: 

Công ty TNHH TEXON Việt Nam

Địa điểm: Lô K-1-2, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, phường Tân Hồng,Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

-Hệ thống quản lý năng lượng S3M-SEMS-L triển khai tại: 

Công ty TNHH TEXON Việt Nam

Địa điểm: Lô B1, B2, B3, B6, B7 KCN Song  Khê- Nội Hoàng, xã Song Khê, TP. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang
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CHỨNG NHẬN
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CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
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CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
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