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Việc sử dụng năng lượng chưa hiệu quả, tối
ưu còn lãng phí

Ô nhiễm môi trường, phát thải khí Carbon
ngày càng nghiêm trọng

Các nguồn năng lượng hóa thạch đang
dần cạn kiệt không đủ đáp ứng trong vài
thập kỷ tới

Vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng được
mỗi quốc gia đặt lên hang đầu trong phát
triển Kinh tế

Năng lượng sản xuất hữu hạn nhưng nhu
cầu sử dụng ngày càng gia tăng
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TẠI VIỆT NAM

*Trích Tạp chí Cộng sản

 Ngành năng lượng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và yếu
kém

 Nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, do đó
vẫn cần phải nhập khẩu điện từ nhiều nước để đảm bảo an
ninh năng lượng.

 Nhu cầu tiêu thụ điện gia tang nhanh trong giai đoạn 2011-
2019, giai đoạn 2019-2030 dự báo sẽ thiếu nguồn cung năng
lượng.

 Việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo cùng với Sản
xuất theo công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng kết hợp với
hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và tối ưu sử dụng năng
lượng trong sản xuất cần được chú trọng quan tâm.

“Phát triển năng lượng gắn với thực thi chính sách bảo vệ
môi trường, nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính,
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”
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CẦN SỬ DỤNG TIẾT KIỆM 
& HIỆU QUẢ

Cần nhanh chóng chuyển đổi số, áp
dụng Công nghệ, Truyền thông, IT cải
tiến các công cụ quản lý, thu thập, phân
tích thông minh tiết kiệm thời gian,
công sức và loại bỏ sai xót do con người

Cần có kế hoạch sử dụng
năng lượng hiệu quả hơn,
tiết kiệm hơn. Theo nhu cầu,
tránh lãng phí, thất thoát

Cần quan tâm giám sát chất
lượng nguồn năng lượng
giảm thiểu tổn thất kỹ thuật,
ổn định vận hành, hạn chế sự
cố

VoltKWh

A Hz

CẦN GIẢM THIỂU TỔN 
THẤT KÝ THUẬT

Cần tạo căn cứ đánh giá,
phân tích và hiệu chỉnh kế
hoạch sử dụng tối ưu, cắt
giảm sử dụng cần thiết và
chính xác.

Ngoài các quy trình an toàn
trong vận hành cần kết hợp
thêm các cảnh bảo từ xa sẽ giải
quyết các vấn đề, dự báo các sự
cố nhanh chóng, toàn diện.

1|

CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN 
LÝ BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ2|

CẦN THIẾT XÂY DỰNG CƠ 
SỞ DỮ LIỆU NĂNG LƯỢNG

3|

4|

NÂNG CAO AN TOÀN ĐIỆN 
TOÀN DIỆN5|



ENERGY
SAVE

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
HIỆU QUẢ- TIẾT KIỆM

 Có quy chế sử dụng điện rõ rang, giám sát
được hệ thống năng lượng để phát hiện
các khu vực sử dụng lãng phí điện

 Xây dựng, bố trí ca, tổ máy làm việc dựa
trên các phân tích về năng lượng

 Cải tiến công nghệ hoặc đầu tư công
nghệ sản xuất tiết kiệm hơn

 Giám sát các thông số năng lượng, nhiệt
để sớm phát hiện các sự cố giảm thiểu
thiệt hại.

 Chưa kiểm soát được các vấn đề về tiết
kiệm điện và sử dụng lãng phí

 Kế hoạch sản xuất chưa tối ưu (VD: Bố trí
lịch làm việc giữa các ca, các tổ máy..v.v.)

 Tổn thất trong các sự cố, hỏng hóc v.v..

 Duy trì công nghệ sản xuất đã lạc hậu, tiêu
tốn năng lượng lớn

VẤN ĐỀ

GIẢI PHÁP
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CHUYỂN ĐỔI SỐ 
HÌNH THỨC TỔNG 
HỢP, PHÂN TÍCH, 

GIÁM SÁT HỆ THỐNG 
NĂNG LƯỢNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ 
HÌNH THỨC THU 
THẬP DỮ LIỆU 
NĂNG LƯỢNG

s
Ứng dụng 
công nghệ 
thông tin

s
Ứng dụng 
Tự động 

hóa

Loại bỏ các sai số, chủ quan của 
con người. Tiết kiệm thời gian, 
tạo cái nhìn tổng quát về hệ 

thống Năng lượng

sChuẩn hóa 
quy trình

s

s

s

s

s
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Thu thập dữ 
liệu thủ công 
hoặc cục bộ 

phân tán

Tổng hợp, phân 
tích, giám sát 

phụ thuộc con 
người

VẤN ĐỀ
GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ

GIẢI PHÁPs

s

s
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CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG

’’
’’

• Là cốt lõi trong quá trình số hóa Quản lý năng lượng cho các
Doanh nghiệp và nhà máy.

• Là cơ sở cho các phân tích, tổng hợp, báo cáo và đánh giá
quá trình sử dụng năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn để
đưa ra 1 kế hoạch sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

• Là căn cứ cho những phát hiện, hiệu chỉnh quá trình sử
dụng năng lượng trong hoạt động vận hành, sản xuất.

• Cơ sở dữ liệu về năng lượng cho phép tối ưu sử dụng điện
năng để đạt tối đa hiệu quả. Minh bạch tài chính trong quá
trình sử dụng Điện năng



www.ses-tech.vn

Thiết bị 28%

Chất lượng Điện
40% 

Người vận hành
15%

Môi trường 7%

Khác 10%

TỶ LỆ % SỰ CỐ ĐIỆN NHÀ MÁY
Có đến hơn 40% nguyên nhân sự cố về điện, máy móc gây tổn thất kinh tế
trong các nhà máy đến từ chất lượng Nguồn điện. Các sự cố có thể gây hậu
quả nghiêm trọng như cháy, nổ, hỏng hóc do các nguyên nhân như: Quá áp,
sụt áp, quá dòng, mất pha….. Một số nguyên nhân từ chất lượng điện làm gia
tang tổn hao kỹ thuật, gia tang chi phí Năng lượng như: Cosθ thấp, song hài
bậc cao,, vận hành lệch pha .v.v..v.. Các nguyên nhân này để vận hành lâu sẽ
gây nên các sự cố nghiêm trọng hơn dẫn đến cháy nổ.

VẤN ĐỀ

Để khắc phục vấn đề, các thông số kỹ thuật thể hiện chất lượng của nguồn
Điện phải được quan tâm giám sát thường xuyên và định kỳ tại các nơi quan
trọng như trung tâm phân phối điện hoặc các tủ điều khiển của máy sản
xuất.
Nâng cao hơn nữa, các Doanh nghiệp, nhà máy có thể vận hành giám sát các
thông số từ xa thông qua ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và giám sát
năng lượng.

GIẢI PHÁP
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An toàn điện trong vận hành và sửa chữa, bảo trì trong thực tế không
chỉ trông chờ vào bộ quy tắc an toàn. Trong xu thế mới, mất an toàn điện
cần được cảnh báo hoặc dự báo trước khi xảy ra.

AN TOÀN ĐIỆN KHÔNG CHỈ DỰA THEO BỘ QUY TẮC

Để giải quyết được vấn đề này, toàn bộ Hệ thống năng lượng nhà máy
cần được giám sát chặt chẽ về các thông số kỹ thuật trên lưới điện và
trạng thái vận hành để nắm bắt được các bất thường trên hệ thống. Sự
phát triển của Công nghệ thông tin và mạng thông tin cho phép cải tiến
và phát triển hệ thống cảnh báo sớm các bất thường trên lưới điện rất
thông minh.

Đây là xu thế, là thách thức đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức, đổi mới
trong hệ thống quản lý của các cấp quản lý, lãnh đạo và điều hành nhà
máy.
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i. MÔ HÌNH LƯỚI ĐIỆN NHÀ MÁY ii. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG iii. THÁCH THỨC TRONG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NĂNG
LƯỢNG TẠI CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

• Tiết kiệm năng lượng- Hiệu quả sản xuất

• Nâng cao chất lượng quản lý Năng lượng

• Cơ sở dữ liệu Năng lượng

• Giảm thiểu tổn thất kỹ thuật

• Đảm bảo an toàn điện toàn diện
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Máy sản xuất 1

PP-C2

DK

PP-C3

DK

PP-C2

PP-C2

PP-C2

PP-C2

Máy sản xuất 2

Tủ điều khiển

Tủ phân phối cấp 1

Tủ phân phối tổng trạm

PP-C1

PP-C2

PP-C3

PP-C2

PP-C3

PP-C3

Các phòng ban

Các phòng kho

Tủ phân phối cấp 3

PP-C3

PP-C3

PP-C2

DK

DK

PP-C3

Máy sản xuất
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Máy sản xuất 1

PP-C2

DK

PP-C3

DK

PP-C2

PP-C2

PP-C2

PP-C2

Máy sản xuất 2

Tủ điều khiển

Tủ phân phối cấp 1

Tủ phân phối tổng trạm

PP-C1

PP-C2

PP-C3

PP-C2

PP-C3

PP-C3

Các phòng ban

Các phòng kho

Tủ phân phối cấp 3

PP-C3

PP-C3

PP-C2

DK

DK

PP-C3

Máy sản xuất

Hệ thống lưới điện nhà máy gồm nhiều cấp phụ tải
khác nhau được chia thành phụ tải chính, phụ tải
nhánh……

HỆ THỐNG PHỨC TẠP, NHIỀU CẤP PHỤ TẢI

Tùy theo quy mô nhà máy, các phụ tải có thể được gộp
chung trong cùng một tòa nhà hoặc phân bố thành các
khu vực chức năng khác nhau.

Hệ thống điện cho các phụ tải khác nhau sẽ có những
yêu cầu khác nhau trong quá trình phân phối điện.

Thông thường hệ thống quản lý lưới điện trong Nhà
máy được chia về cho các phụ tải chính để quản lý tổng
thể, một số phụ tải nhánh cũng được quản lý tùy theo
mức độ quan trọng trong hệ thống lưới
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Máy sản xuất 1

Máy sản xuất 2

Các phòng ban

Các phòng kho

Máy sản xuất

Phân xưởng 2

Phân xưởng 1

Tủ phân phối cấp 2

PP-C1

PP-C1

DK

PP-C2

PP-C3

Tủ điều khiển

Tủ phân phối cấp 1

Tủ phân phối tổng trạm

PP-C3

PP-C3

Tủ phân phối cấp 3

PP-C3

DK

DK

PP-C3

Trạm BA- Tủ PP Tổng

PP-T

PP-C1

PP-C2

PP-C3
PP-C3

PP-C2

PP-C2

PP-C2
PP-C2

PP-C2

PP-C2

DK

DK

PP-C2

Hệ thống lưới điện nhà máy gồm nhiều cấp phân phối
khác nhau từ tủ phân phối tổng tới các phụ tải cuối.

HỆ THỐNG PHỨC TẠP, NHIỀU CẤP TRUYỀN TẢI

Số lượng tủ phân phối, tủ điều khiển và các điểm giám
sát năng lượng nhiều là thách thức lớn trong xây dựng
hệ thống lưới điện nhà máy toàn diện.

PP-C1
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ĐO LƯỜNG

GIÁM SÁT

PHÂN TÍCH
THỐNG KÊ

TÀI CHÍNH
CHI PHÍ

CẢNH BÁO
AN TOÀN

HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ NĂNG LƯỢNG

Hệ thống quản lý năng lượng cơ bản gồm 5 yếu tố thể hiện đầy đủ
các vấn đề liên quan tới năng lượng trong nhà máy, bao gồm:
 Đo lường: Đo lường các thông số điện như Lượng điện tiêu thụ, các

chỉ số kỹ thuật điện: Điện áp, dòng tải, cosθ, tần số, sóng hài…….

 Giám sát: Giám sát trạng thái vận hành, sự cố, các chỉ số, lượng điện
năng tiêu thụ…

 Phân tích, thống kê, xử lý: Xử lý các dữ liệu được thu thập theo mục
đích cụ thể nhằm đánh giá, tổng hợp hoặc phục vụ nhu cầu sản
xuất…

 Tài chính- Chi phí: Chi phí sử dụng năng lượng, vấn đề kiểm toán
năng lượng…

 Cảnh báo- An toàn: Bao gồm các cảnh báo trên hệ thống lưới điện,
các quy trình an toàn điện, các công cụ đảm bảo an toàn điện…

Hệ thống quản lý, giám sát năng lượng có nhiều cơ chế vận hành
khác nhau, có thể dựa vào vận hành thủ công hoặc tự động hóa 1
phần hoặc toàn diện.
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ĐO LƯỜNG

GIÁM SÁT

PHÂN TÍCH
THỐNG KÊ

TÀI CHÍNH
CHI PHÍ

CẢNH BÁO
AN TOÀN

HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ NĂNG LƯỢNG

ĐO LƯỜNG

GIÁM SÁT

PHÂN TÍCH
THỐNG KÊ

TÀI CHÍNH
CHI PHÍ

CẢNH BÁO
AN TOÀN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
NĂNG LƯỢNG

TOÀN DIỆN- THÔNG MINH

Phân tán Sai số do 
con người

Tiêu tốn nhiều thời
gian, nhân lực…

Cục bộ

Gián đoạn

Sai số do
con người

Tồn tại thiếu minh
bạch chi phí NL

Không dự báo được
sự cố hoặc các trạng
thái hoạt động sai

Mức độ an toàn hệ
thống dựa trên các
quy định, quy trình

Cần nguồn lực lớn về người, tài chính, 
thời gian

Chỉ quản lý, giám sát dựa trên lượng dữ 
liệu nhỏ được thu thập, mức độ tin cậy 
thấp, thời gian Update dữ liệu lâu

Chỉ phục vụ mục đích giám sát, khó đưa 
ra được các kế hoạch sử dụng năng 
lượng hiệu quả dựa trên các phân tích NL 
trên tập dữ liệu nhỏ và cục bộ

Hệ thống quy mô nhỏ hoặc chỉ giám 
sát 1 số ít các điểm trọng yếu

Toàn diện- Đo
nhiều loại chỉ
số. Mở rộng
nhiều điểm đo

Toàn diện- Bao
quát, tức thời

Mức độ tin cậy
lớn, dữ liệu
phân tích lớn

Minh bạch và
tối ưu chi phí
năng lượng

Cảnh báo Dự
báo, mức độ
an toàn cao

Chú trọng vào đàu tư cơ sở hạ tầng, tự 
động hóa trong đo lường, phát triển hệ 
thống có số lượng điểm đo lớn

Sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn 
thông trong tạo lập các công cụ mạnh 
mẽ xử lý số liệu, phân tích chuyên sâu, 
tổng hợp nhanh chóng

Loại bỏ các sai số do con người trong quá 
trình quản lý
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SGMV- GIÁM SÁT TRẠM INTERFACE DEVICE GATEWAY DEVICE SEMS-L SOFTWARE

 Hệ thống giám sát Năng lượng toàn diện, mạnh mẽ

 Đo lường tự động, số lượng điểm đo mở rộng đến 1000 điểm

 Dữ liệu thống kê lớn, phân tích chuyên sâu, trực quan

 Tương thích với nhiều Multimeter khác nhau

 Lắp đặt tích hợp hệ thống linh hoạt

 Phần mềm trực quan, dễ vận hành thao tác

 Bảo hành dài hạn lên tới 5 năm

 Chi phí đầu tư phù hợp thị trường Việt Nam
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CÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG ĐO ĐẠC DỮ LIỆU

Hệ thống Giám sát năng lượng SEMS-L có thể tương
thích với tất cả các loại Multimeter cùng chuẩn truyền
thông.
Hệ thống tự động đo đạc dữ liệu thông số lưới điện tại

mỗi điểm đo cụ thể trong lưới như: Điện áp, dòng tải,
cosɸ, tần số, công suất tiêu thụ, công suất phản kháng,
sóng hài, nhiệt độ…..nhờ các thiết bị trường. Các thiết bị
cấp trường bao gồm có:

• Các multimeter/smart multimeter có cùng
chuẩn truyền thông mosbus RTU.

• Các Ti kẹp, dạng vòng thu thập dữ liệu về
dòng điện

• Các cảm biến nhiệt độ thu thập dữ liệu nhiệt
độ môi trường, nhiệt độ tại các tiếp điểm
trọng yếu….

Các thiết bị trường kết nối với nhau theo chuẩn truyền
thông Mosbus-RTU về các thiết bị thu thập dữ liệu
SEMS-I4.2L thông qua các điểm chia nhánh(switch).
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MỨC ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG
Các thiết bị trường có thể triển khai tới toàn bộ các cấp phụ tải của nhà

máy. Bao gồm cả thiết bị Giám sát trạm biến áp, tủ phân phối và tủ điều
khiển máy. Số lượng có thể mở rộng 1000 điểm đo trong cùng hệ thống
SEMS-L

Các multimeter, Ti,
Sensor lắp đặt trên các
tủ phân phối và tủ điều
khiển các cấp phụ tải
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THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU INTERFACE SEMS-I4.2L
SEMS-I4.2L ( Interface Device) là thiết bị thu thập dữ liệu đo

đạc được từ các thiết bị cấp trường. 1 Interface sẽ quản lý được
nhiều điểm đo khác nhau, do đó hệ thống được mở rộng 1
cách rất linh hoạt tùy theo nhu cầu giám sát của Khách hàng.

Multimeter/Smart multimeter

Cảm biến nhiệt độ

Ti dạng kẹp, dạng vòngSEMS-I4.2L Interface Divice

M
o

sb
u

s-
R

TU

Interface Device
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Switch Poit

Interface

Interface
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TRIỂN KHAI INTERFACE DEVICE TRÊN HỆ THỐNG LƯỚI

Một hoặc nhiều thiết bị trường sẽ được kết nối với Interface device
SEMS-I4.2L bằng chuẩn truyền thông Mosbus-RTU thông qua các điểm
Switch.

Mosbus RTU bus

Các Interface sẽ liên kết với nhau theo chuẩn Enthernet về các thiết bị
Gateway trước khi đi về Local Server hoặc Cloud Server phục vụ việc
giám sát năng lượng tại hiện trường hoặc từ xa thông qua mạng
internet.



www.ses-tech.vn

THIẾT BỊ XỬ LÝ DỮ LIỆU GATEWAT SEMS-G4.2L
SEMS-G4.2L ( Gateway Device) là thiết bị xử lý dữ liệu từ các

thiết bị Interface. Các thiết bị này liên kết với nhau bằng
chuẩn truyền thông Enthernet. Gateway được kết nối lên
Cloud Server hoặc Local Server để người vận hành giám sát có
thể giám sát năng lượng từ xa thông qua phần mềm SEMS-L
đã được cài đặt.

Gateway Device

Multimeter/Smart multimeter

Cảm biến nhiệt độ

Ti dạng kẹp, dạng vòng

M
o

sb
u

s-
R

TU
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o

sb
u

s-R
TU

Multimeter/Smart multimeter

SEMS-I4.2L Interface DiviceE
n

th
e

rn
e

t

SEMS-I4.2L Interface DiviceSEMS-G4.2L Gateway DiviceGiám sát hiện trường

Enthernet

In
th

e
rn

e
t

Giám sát từ xa

Internet

SGMV- Giám sát trạm biến áp

Switch

Switch
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TRIỂN KHAI GATEWAY SEMS-G4.2L TRÊN LƯỚI
Gate device SEMS-G4.2L là thiết bị phát triển và sản xuất

bởi SES Việt Nam. SEMS-G4.2L cho phép kết nối nhiều
các Interface SEMS-I4.2L theo chuẩn Enthernet. Khoảng
cách kết nối từ mỗi Interface đến SEMS-G4.2L có thể lên
tới 150m. Các gateway được kết nối với Internet và dữ
liệu có thể được truyền từ các điểm đo về

Enthernet

Giám sát hiện trường
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG SEMS-L

MONITORING

WARNING CHART

SETTINGCONTACT

MONITORING:
Giám sát hệ thống lưới điện trực quan thể hiện trên sơ đồ lưới điện. Người

giám sát nắm bắt tổng thể trạng thái vận hành của hệ thống. Các dữ liệu từ
các điểm đo được tự động cập nhật liên tục, chính xác, không có sai số bởi
yếu tố con người. Tiết kiệm thời gian, nhân lực, hiệu quả cao.

CHART:
Các dữ liệu thu thập được xử lý sâu, tổng hợp, phân tích theo thời gian thực.
Các dữ liệu theo từng trường thông tin được tổng hợp thành các Chart trực
quan theo khoảng thời gian cần trích xuất hoặc theo các ca, kíp làm việc,
phân xưởng….
Lưu trữ dữ liệu lên tới 20 năm tạo cơ sở dữ liệu lớn về năng lượng phục vụ

mục đích tối ưu sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

SETTING:
Setting quản lý các giá trị ngưỡng an toàn cần giám sát và cảnh báo tại các

điểm đo như: Điện áp thấp, điện áp cao, dòng dò, trạng thái đóng/mở cửa tủ
điện, cosθ thấp….

WARNING:
Giúp cảnh báo các sự cố điện đang xảy ra trên lưới quá ngưỡng giá trị an

toàn được cài đặt, giúp người quản lý đưa ra các quyết định về an toàn điện
như xử lý vấn đề, dự báo các sự cố có thể xảy ra hoặc đưa ra kế hoạch bảo trì
kịp thời tránh các tổn thất lớn về sự cố điện như cháy, nổ….

CONTACT:
Giúp người vận hành có thể liên hệ với SES kịp thời trong quá trình vận

hành và sự cố hệ thống giám sát.
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG SEMS-L

Là giải pháp giám sát năng lượng tổng thể, toàn diện và
thông minh. Giúp các Doanh nghiệp, nhà máy tiết kiệm
và tối ưu nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh và phù hợp với
xu thế mới của Thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt
khe về quản lý giám sát năng lượng tại các thị trường
khó tính.

Enthernet

Giám sát từ xa

Giám sát hiện trường
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SỬ DỤNG TIẾT KIỆM &
HIỆU QUẢ SÂU HƠN

Giải quyết triệt để các vấn đề sai xót
bởi yếu tố con người. Giải pháp quản
lý giám sát năng lượng SEMS-L nâng
cao chất lượng quản lý toàn diện hơn

SEMS-L giúp phát hiện và
xử lý được các vấn đề làm
phát sinh chi phí sử dụng
năng lượng, tạo lập kế
hoạch sử dụng năng
lượng hiệu quả. Tiết kiệm
điện sâu hơn, hiệu quả
hơn.

CƠ SỞ DỮ LIỆU NĂNG 
LƯỢNG ĐƯỢC SỐ HÓA

SEMS-L với các công cụ xử lý dữ liệu mạnh
mẽ phát hiện các cảnh báo khi có các thông
số năng lượng thấp hoặc vượt ngưỡng an
toàn giúp xử lý nhanh các vấn đề tổn thất kỹ
thuật trên lưới điện từ đó giảm thiểu các chi
phí gây ra tổn thất kỹ thuật trên lưới

VoltKWh

A Hz

GIẢM THIỂU TỔN THẤT KÝ THUẬT

SEMS-L xây dựng cơ sở dữ liệu
năng lượng được số hóa và lưu trữ
dài hạn. Giải quyết được vấn đề
cốt lõi trong Giám sát, quản lý
năng lượng thông minh, toàn diện

Các cảnh báo an toàn điện được
thông báo tới người giám sát hệ
thống theo thời gian thực, giúp nâng
cao an toàn lưới điện trong vận hành

1|

QUẢN LÝ TOÀN DIỆN HƠN2|

3|

4|

AN TOÀN ĐIỆN TOÀN DIỆN HƠN5|
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