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Kỷ nguyên mới của quản lý năng lượng 

Biện pháp giảm thiểu chi phí hoạt động và 
đạt hiệu quả bền vững 

 



 

 

 

— 

Vấn đề mà hầu hết các công ty ngày 

nay đều đang gặp phải đó là thiếu một 

chiến lược hiệu quả để quản lý mức 

tiêu thụ năng lượng và kiểm soát chi 

phí. Tài liệu này sẽ giúp các nhà quản 

lý hiểu được lý do vì sao giải pháp quản 

lý năng lượng dựa trên dữ liệu trở nên 

phổ biến nhằm tối ưu hóa tính sẵn có, 

sử dụng năng lượng một cách có hiệu 

quả và hướng tới môi trường bền vững. 

— 
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— 

Tăng trưởng tiêu thụ năng lượng 

Để cạnh tranh hiệu quả, các tổ chức phải áp dụng các kế hoạch mang tính cách 

mạng nhằm quản lý và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của cơ sở, sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số tiên tiến và tận dụng sức mạnh của Internet vạn vật (IoT). 

Đo lường và giám sát hệ thống điện 

 

Hệ thống sưởi ấm, làm mát và chiếu sáng trong các tòa nhà 

nơi chúng ta sống, làm việc và giải trí chiếm hơn 42% mức 

tiêu thụ năng lượng của thế giới.1 Trong 25 năm tới, nhu 

cầu về năng lượng trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng hơn 

40%, đặt ra nhu cầu cấp thiết về sử dụng năng lượng hiệu 

quả và hướng tới tính bền vững. 

 
Sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu năng lượng hình thành 

nên độ phức tạp trong tất cả các cấp của hệ thống phân 

phối điện. Song song với các lưới điện ngày càng trở nên 

linh hoạt hơn để quản lý các nguồn năng lượng phân tán 

(DER), các công ty tư nhân và công ty đại chúng tìm cách 

đương đầu với những thách thức bằng giải pháp tạo ra môi 

trường có khả năng tự duy trì. 

 
Ngoài ra, hơn 50% các sự cố mất điện trong tòa nhà, địa 

điểm thương mại và khu công nghiệp có liên quan đến các 

vấn đề về thiết bị và hệ thống phân phối điện kém, khiến 

tiêu thụ điện năng nhiều hơn mức cần thiết. Trước tình 

hình đó, nhu cầu về tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, 

chi phí và nguồn cung cấp điện năng đáng tin cậy đang 

ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 

 

Yêu cầu này đặc biệt áp dụng đối với các khu vực quan 

trọng như cơ sở y tế công cộng, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ 

tầng công cộng và cơ sở sản xuất với quy trình liên tục. 

 
IoT thúc đẩy sự phát triển của nền tảng số hóa là yếu tố then 

chốt giúp hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tăng trưởng nhu 

cầu năng lượng và thách thức liên quan. Tận dụng dữ liệu 

để tăng năng suất năng lượng đồng thời giảm mức tiêu thụ 

và chi phí sẽ giúp các tổ chức đạt bền vững môi trường 

thông qua giảm thiểu lượng khí thải. 

 
 

— 

Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin 

chuyên sâu khả thi (actionable insight), 

qua đó giúp các tổ chức khám phá ra 

những giải pháp tiềm năng trong việc 

cải tiến và xác định các thiếu sót về 

hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro. 

Thông thường, các tổ chức không có quyền kiểm soát 

mức tiêu thụ năng lượng của cơ sở, cũng như phương 

thức chính xác để biết cách thức hoạt động của địa điểm 

và tòa nhà. Để tận dụng toàn bộ lợi ích từ nền tảng số 

hóa, trước hết các tổ chức cần tìm hiểu mức tiêu thụ 

năng lượng và cách thức tiêu thụ năng lượng 

của cơ sở. Do đó, bước đầu tiên và quan trọng nhất  

trong quản lý năng lượng là xác định rõ đường cơ sở 

năng lượng và hoạt động của hệ thống điện. 

 

— 

Bằng biện pháp trực quan hóa dữ 

liệu theo thời gian thực hoặc thời 

gian tổng hợp, khách hàng có thể 

hiểu rõ hơn về hệ thống phân phối 

điện cũng như xác định các vấn đề 

liên quan đến sử dụng năng lượng 

kém hiệu quả. 

Đo lường mức tiêu thụ điện năng cung cấp cho nhà quản 

lý và nhà vận hành hệ thống năng lượng những thông tin 

đáng tin cậy, theo thời gian thực hoặc thời gian tổng hợp 

về sử dụng năng lượng. Thông thường, dữ liệu năng 

lượng và cơ sở phân tích kết hợp với mô hình năng lượng 

của một nhà máy hoạt động mạnh mẽ có thể giúp phát 

hiện các dạng lãng phí năng lượng mà chúng ta có thể 

không thấy được. Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu của  

tổ chức, đo lường mức tiêu thu điện năng trên nhiều 

điểm có thể giúp gia tăng đáng kể độ chính xác của kết 

quả đọc số đo. Qua đó, cung cấp những kiến thức 

chuyên sâu hơn về lắp đặt cũng như dữ liệu để làm cơ sở 

cho các hành động tối ưu hóa. Nên lắp đặt đồng hồ đo 

điện năng ở các cấp độ lắp đặt khác nhau nhằm cho phép 

đo các tải riêng lẻ hoặc nhóm tải (đồng nhất) sao cho đo 

được tối thiểu 70% mức tiêu thụ điện năng. 

 
Các cải tiến dựa trên đo lường đã được chứng minh làm 

giảm tiêu thụ năng lượng tới 45%.2 Tuy nhiên, trong khi hầu 

hết các tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của việc đo 

lường và giám sát tiêu thụ năng lượng, chỉ có một số ít các tổ 

chức thực hiện thành công chiến lược quản lý năng lượng. 

Trên thực tế, các tổ chức thường thực hiện các dự án độc lập 

và thiếu sự phối hợp, chủ yếu là các dự án nhỏ và ngắn hạn 

do thiếu kiến thức và phương pháp thực hiện. Cách tiếp cận 

như vậy dẫn đến kết quả đạt được thấp hơn mong đợi. Giám 

sát năng lượng được cho là mang lại ít giá trị, mặc dù một hệ 

thống đo lường và giám sát được tổ chức tốt có thể hoàn lại 

chi phí bỏ ra chỉ trong một thời gian ngắn do mức tiêu thụ 

năng lượng và chi phí bảo trì thấp hơn cũng như ít xảy ra sự 

cố mất điện. 

 

 
 

— 

Hình 1: Mô hình thành phố 

thông minh sử dụng các 

nguồn năng lượng phân tán 

như năng lượng mặt trời và 

năng lượng gió 

 

 
— 

Hình 2: Mô hình giả thuyết  

về khả năng tiêu thụ năng 

lượng của một tòa nhà trong 

một ngày bình thường 60 

 Tổng công suất hữu công trung bình (kW)     Công suất theo hợp đồng 
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Các công nghệ đo lường được áp dụng nhằm mục đích 

giám sát hiệu quả một tòa nhà có thể được mở rộng sang đo 

lường mức tiêu thụ nước, khí ga và nhiệt, cung cấp bức 

tranh tổng thể, trực quan và toàn diện về điều kiện hoạt 

động của tòa nhà. Cảm biến đọc các điều kiện như nhiệt độ, 

áp suất hoặc độ ẩm, kết hợp với phân tích và trong một số 

trường hợp, công nghệ máy học (ML) cũng đang bắt đầu 

đóng một vai trò quan trọng trong khai phá khả năng tìm 

hiểu các hành vi chuyên sâu và bất ngờ. 

 
Công tác đối sánh mức tiêu thụ năng lượng và các thông 

số của hệ thống điện thường được thực hiện theo cơ sở 

hàng năm, trong khi công tác theo dõi phải được thực 

hiện từ năm này qua năm khác mới cho kết quả so sánh 

chính xác nhất. 

Dữ liệu phân tích ngắn hạn, chẳng hạn như kết quả so sánh 

từ tháng này qua tháng khác, cũng có giá trị rất lớn trong 

việc xác định các sự kiện cụ thể xảy ra trong một khoảng 

thời gian nhất định. Tuy nhiên, phương pháp đối sánh có 

thể không chính xác nếu thiếu sự giám sát liên tục: giám sát 

liên tục là điều cần thiết để xác định một mẫu đối sánh có ở 

trạng thái tốt hay không. Phương thức tiếp cận như vậy 

cũng là tiền đề cho các quy trình và chiến lược tiết kiệm 

năng lượng trong môi trường sản xuất. 

 
Chẳng hạn, Chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) chủ yếu 

được sử dụng để lấy chứng nhận hoặc làm cơ sở cho 

kiểm toán năng lượng, tạo điêu kiện tối ưu nhất để xác 

định cách thức và tác động của các biện pháp can thiệp - 

nhưng chỉ khi các chỉ số này có tính liên tục và cấu trúc. 

 

 

 
Về mặt số liệu, giả sử rằng cải thiện hiệu quả năng 

lượng là 5% - mức khá dễ đạt được thông qua cài đặt 

một hệ thống đo lường3
 - có thể giúp giảm 5% mức tiêu 

thụ điện năng. Hay một giả sử khác chẳng hạn như một 

địa điểm sản xuất công nghiệp của tổ chức (bao gồm cả 

tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà) có 

chi phí năng lượng trung bình mỗi năm là 800.000 

EUR. Bằng việc đo lường và giám sát hệ thống phân 

phối điện, tổ chức có thể tiết kiệm hàng nghìn, thậm chí 

là hàng trăm nghìn Euro mỗi năm. Trong ví dụ này, 

ước tính có thể tiết kiệm lên tới 40.000 EUR mỗi năm 

cho chi phí điện năng. 

 
Nếu không có quyền truy cập dữ liệu, các tổ chức khó có 

thể chẩn đoán và khắc phục sự cố một cách hiệu quả. 

Chẳng hạn, nếu một thành phần của thiết bị hoạt động 

không đúng cách, người quản lý nhà máy hoặc năng lượng 

cần cử một nhóm bảo trì để điều tra sự cố. Nếu thiết bị xảy 

ra sự cố liên quan đến vấn đề cơ khí thì có thể khắc khục 

được. Tuy nhiên, nếu bản chất của vấn đề không nằm trong 

phạm vi đó (chẳng hạn như mất cân bằng điện áp), dẫn đến 

khó khăn trong việc xác định nguyên nhân, cũng như lãng 

phí công sức và tiền bạc mà không mang lại kết quả. Khả 

năng truy cập dữ liệu và thông tin đáng tin cậy sẽ giúp nhà 

quản lý giảm thời gian cần thiết để xác định vấn đề và khắc 

phục sự cố. 

 

 

Tối ưu hóa năng lượng thông minh 

Giám sát năng lượng không phải là giải pháp duy nhất để 

tối đa hóa hiệu quả năng lượng. Tối ưu hóa năng lượng 

thông minh cũng đóng một vai trò quan trọng khác. Nói 

cách khác, tối ưu hóa năng lượng là tối ưu sử dụng năng 

lượng nhằm tối đa hóa lợi ích cho người sử dụng cũng như 

môi trường và bao gồm ba chiến lược đồng thời: tiết kiệm 

năng lượng, quản lý đáp ứng nhu cầu và sử dụng nguồn 

năng lượng tái tạo. Do đó, tối ưu hóa năng lượng giải quyết 

được nhiều thách thức không chỉ tác động đến hệ thống 

phân phối điện mà còn tác động đến quản lý tải điện. Một 

giải pháp tối ưu hóa năng lượng tiên tiến cho phép chúng ta 

đạt hiệu quả bền vững thông qua quản lý tích cực các thiết 

bị tại địa điểm (giúp giảm lượng khí thải CO2) và phân cấp 

sản xuất năng lượng. 

 
Tối ưu hóa năng lượng thông minh có thể giúp khách hàng 

sử dụng năng lượng kết hợp với lưới điện linh hoạt và các 

nguồn năng lượng phân tán, đồng thời tăng cường chuyển 

dịch từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng 

lượng xanh hơn. Do đó, giải pháp này có thể hỗ trợ việc 

xây dựng các lưới điện thông minh (và cuối cùng là “thành 

phố thông minh”) trong các địa điểm thương mại và khu 

công nghiệp, phân cấp trách nhiệm sản xuất năng lượng và 

đóng góp vào thị trường. Một số nghiên cứu4-5 dự đoán rằng 

các giải pháp tối ưu hóa năng lượng có thể giúp tiết kiệm 

25% năng lượng và giảm chi phí - chẳng hạn như bằng 

cách chuyển hoặc giảm tải điện - góp phần làm giảm đáng 

kể thời gian hoàn vốn đầu tư của tổ chức. Trong ví dụ giả 

định, áp dụng giải pháp tối ưu hóa năng lượng thông minh 

có thể giúp chúng ta cắt giảm chi phí trong hóa đơn điện - 

khoảng 200.000 EUR/năm - cũng như tạo ra doanh thu 

tiềm năng bất cứ khi nào có thặng dư năng lượng. 

 

 

Quản lý cơ sở với các hệ thống năng lượng khác ngoài điện 

năng 

Là một hệ thống phức hợp, địa điểm thương mại hoặc khu 

công nghiệp có thể sử dụng các nguồn năng lượng khác 

ngoài điện, chẳng hạn như nhiên liệu, hơi nước, nhiệt, khí 

nén, phương tiện cũng như các nguồn tiện ích khác (nước, 

khí đốt). Các nguồn năng lượng này cũng nhằm phục vụ 

mục đích hiệu quả. 

Chỉ số hiệu quả (KPI) của các nguồn năng lượng này 

thường được đưa vào kiểm toán năng lượng (khảo sát 

kiểm tra nhằm ưu tiên các cơ hội giúp tiết kiệm năng 

lượng và các nguồn tiện ích khác một cách hiệu quả nhất). 

 
Trong một tòa nhà đa năng lượng/tiện ích, hiệu quả có 

thể đạt được bằng cách kết hợp sử dụng các nguồn 

năng lượng khác nhau, cũng như áp dụng công nghệ 

tích trữ năng lượng như pin, TES và siêu tụ điện, nhờ 

đó có thể tạo ra các lưới điện vi mô độc lập. Vì vậy, 

tối ưu hóa toàn bộ cơ sở là cách tiếp cận ưu tiên nhằm 

đáp ứng nhu cầu điện nhiệt và sử dụng năng lượng tái 

tạo hiệu quả, giảm chi phí thu hồi khí thải và vận hành 

hệ thống năng lượng phân tán.7 

 
Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức hiện vẫn chưa có đủ 

điều kiện để tiến hành chiến lược giám sát và tối ưu hóa 

cơ sở. Những rào cản này bao gồm yếu tố về chi phí cao 

để xây dựng hệ thống tối ưu hóa cũng như hạn chế về 

công nghệ tại thời điểm hiện tại. Để chắc chắn hơn, việc 

khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn năng lượng và nguồn 

tiện ích có thể giúp tổ chức đạt được các mục tiêu bền 

vững và mục tiêu môi trường đầy thách thức. Tuy nhiên, 

nhờ có IoT mà công nghệ số hóa không ngừng phát 

triển, giúp áp dụng các dịch vụ đám mây hoặc kết hợp 

các giải pháp khác nhau có độ tin cậy và chi phí thấp 

một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. 

 

— 

Hình 3: Giao diện Quản lý năng 

lượng ABB Ability™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

— 

3 Tổ chức Carbon Trust - Báo 

cáo 

 

 
 

— 

Hình 4: Tối ưu hóa cơ sở yêu 

cầu tính hiệu quả đối với tất cả 

các nguồn năng lượng 

 

 

 

 

 

 

— 

4 Quỹ Năng lượng - Báo 

cáo 

 
5 Tạp chí điện tử Châu Âu về 

Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

2014; Tập 3, Ấn phẩm phát 

hành đặc biệt số 3 về Môi 

trường, Nông nghiệp và 

Khoa học năng lượng 

 
6 ISO50001 - 2018 

 
7 Tối ưu hóa Khả năng Tích trữ 

Năng lượng Điện và Nhiệt 

trong các Hệ thống Năng lượng 

của Tòa nhà Đa năng lượng, 

ICAE 2018 

 

 

 

 

 

 

   Điện 

 

 

Khí ga 
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— 

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG BẰNG GIẢI PHÁP AS SAAS (PHẦN MỀM DỊCH VỤ) 9 

— 

Lợi ích của hệ thống giám sát điện 

năng và quản lý năng lượng 

Quản lý năng lượng bằng giải 

pháp SaaS (Phần mềm dịch vụ) 

 

 

 

 
Như chúng tôi đã đề cập, các công ty có hệ thống giám sát 

điện năng và quản lý năng lượng có thể tiết kiệm đáng kể 

chi phí và bảo trì thông qua hoạt động liên tục đánh giá dữ 

liệu vận hành. 

Trong hầu hết các trường hợp, những khoản tiết kiệm chi 

phí này có tác động trực tiếp đến lợi nhuận hoặc lỗ ròng 

của công ty. Bên cạnh đó, một số lợi ích khác có được 

qua việc: 

 
Kiểm chứng hóa đơn điện 

Hóa đơn thương mại thường chỉ đề cập đến khoản phí sử 

dụng điện và phí phạt ở dòng thông tin cuối cùng. Do đó, 

người dùng thường không có cách nào để xác minh được 

tính chính xác hoặc phân tích các giá trị này. Lắp đặt hệ 

thống quản lý năng lượng là một giải pháp thông minh đơn 

giản nhưng vô cùng tiện ích. Chẳng hạn, khả năng đọc 

kilowatt giờ và công suất hữu công/vô công cũng như so 

sánh dữ liệu đó với biểu giá được ghi trong hợp đồng, sẽ 

giúp xác định lỗi hoặc lỗi đọc sai. 

 
Kiểm chứng hóa đơn của nhiều dịch vụ tiện ích 

Địa điểm thương mại hoặc khu công nghiệp thường sử 

dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp năng lượng, nước và các 

dịch vụ tiện ích khác nhau. Hóa đơn (ví dụ: hóa đơn tiền 

nước) thường tính giá dựa trên các khung thời gian khác 

nhau (ví dụ: hàng tháng, mỗi hai tháng, hàng quý, v.v.) và 

có thể không được kiểm tra hoặc kiểm soát một cách 

chính xác. Sự cố thất thoát điện năng nhỏ nhưng liên tục 

trong thời gian dài thường khó phát hiện, có thể dẫn đến 

các khoản phí phải trả cao hơn dự tính. 

Giám sát dữ liệu có thể hỗ trợ cảnh báo và phát hiện sớm 

các rò rỉ, nhờ đó cho phép hệ thống can thiệp kịp thời và 

giúp tiết kiệm chi phí. 

 
Theo dõi biên dạng tải 

Theo dõi biên dạng tải giúp xác định sớm tình trạng thiết bị 

hoạt động không bình thưởng. Giả sử rằng, kể từ thời điểm 

lắp đặt, tải điện thông thường đạt đỉnh vào 6 giờ sáng và 

giảm xuống vào cuối ngày. Theo dõi tải điện giúp nhanh 

chóng phát hiện sự thay đổi trong mô hình, qua đó tiết lộ 

những vấn đề tiềm ẩn đang ngầm xảy ra - ví dụ: máy nén bị 

trục trặc hoặc thiết bị để chạy qua đêm. So sánh dữ liệu có 

thể hỗ trợ nhà quản lý hệ thống năng lượng/cơ sở trong 

việc đánh giá tình hình và lập kế hoạch khắc phục trước khi 

vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. 

 

 

 

 
So sánh nhiều địa điểm khác nhau 

Chất lượng điện năng tốt hơn và luồng thông tin liên tục có 

tác động đáng kể đến các tổ chức có cấu trúc nhiều địa 

điểm. Thực hiện phương pháp so sánh chính xác hơn đồng 

nhất tại các cơ sở khác nhau có thể giúp cân bằng giữa quy 

trình vận hành và chi phí tiêu thụ năng lượng. Giả sử có hai 

dây chuyền sản xuất tương đương tại hai cơ sở khác nhau. 

Một dây chuyền sản xuất đang hoạt động dưới mức công 

suất, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn dây chuyền còn lại do 

thiết bị hoạt động kém. So sánh chất lượng và mức tiêu thụ 

điện năng tại nhiều địa điểm giúp xác định vấn đề đang xảy 

ra và cho phép thực hiện hành động khắc phục thích hợp. 

 
Tối đa hóa hiệu suất thiết bị 

Sóng hài do tải phi tuyến gây ra là một sự cố phổ biến có 

thể làm hỏng các bộ phận điện. Tương tự, các hiện tượng 

như điện áp quá độ, điện áp phồng và quá/dưới áp có thể 

gây hại cho thiết bị. Chẳng hạn, chỉ 5% sóng hài trong 

máy biến áp có thể tiêu hao 25% công suất điện năng. 

Tương tự, mất cân bằng động cơ lớn dẫn đến hiệu suất 

kém, có thể gây lãng phí nhiều năng lượng và gia tăng rủi 

ro xảy ra sự cố. Các tính năng quản lý chất lượng điện 

năng kết hợp với thông tin chung về thiết bị có thể giúp 

xác định sớm vấn đề nhằm giảm thiểu thiệt hại và thời 

gian ngừng hoạt động của thiết bị hoặc loại bỏ hoàn toàn 

các hiện tượng này. 
 

 
Xác minh hóa 

đơn điện 

 
 

 

Xác minh đa 

tiện ích 

 

                      Hệ thống giám  
                       sát điện năng 

       Theo dõi biên dạng tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— 

Hình 5: Giao diện Quản lý 

năng lượng ABB 

Ability™ 

 

 

 

 
Vài năm trước, việc vận hành các tòa nhà và cơ sở chỉ giới 

hạn trong các hệ thống giám sát điện năng tại chỗ cơ bản, 

trong khi hầu hết các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến 

đều xây dựng trên các giải pháp phức tạp và chi phí cao. 

Rất ít hệ thống được phép nâng cấp và phần lớn tất cả đều 

cần đến sự can thiệp tại chỗ của đội ngũ chuyên dụng. 

Ngoài ra, các thiết bị thông minh cũng chưa phổ biến, khả 

năng kết nối giới hạn với một lượng nhỏ dữ liệu và hầu 

như không có khả năng nâng cấp sau khi lắp đặt. Đặc biệt 

là trong các dự án sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn, các điểm 

đo cùng với các thiết bị thông minh được lựa chọn dựa trên 

kích thước tải thay vì tính hữu dụng khi thực hiện giám sát 

hệ thống một cách chiến lược. 

 
Tuy nhiên, gần đây, thị trường đã chứng kiến sự gia tăng 

ổn định của các thiết bị thông minh với độ chính xác cao 

hơn và nhiều thông số giám sát hơn. Với sự hỗ trợ của các 

quy định và chứng nhận mới, các nhà vận hành đang tập 

trung hơn vào việc xác định các điểm đo chính xác nhằm 

đạt được thông tin hữu ích và chính xác nhất. 

 
Công nghệ kỹ thuật số mới đang chuyển hướng mạnh mẽ 

thị trường sang các giải pháp kết hợp/giải pháp dựa trên 

đám mây với chi phí hợp lý, được hỗ trợ bởi mô hình SaaS, 

nhờ đó, mang lại tính linh hoạt về mặt nâng cấp, tiện ích bổ 

sung và giá cả. 

 

 

 

 
Thị trường quản lý năng lượng và hệ thống giám sát  

điện năng đang ngày càng thay đổi một cách toàn diện. Nền 

tảng IoT để quản lý năng lượng cũng nhanh chóng xuất hiện 

trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và dân dụng 

với những đặc điểm xác định riêng. Bằng việc mở ra tiềm 

năng của cơ sở hạ tầng đám mây, các nền tảng này cung cấp 

khả năng truy cập thông tin tức thời, không giới hạn và toàn 

cầu, mọi lúc, mọi nơi với chi phí hợp lý. Cho phép thực hiện 

các phân tích phức tạp hơn một cách dễ dàng với lượng dữ 

liệu lớn hơn, xử lý trong thời gian ngắn hơn, tăng tốc đáng kể 

quá trình đưa ra phản hồi và kết quả đầu ra, giúp tăng hiệu 

quả, đổi mới và tạo nên giá trị. 

                                                        
Chỉ với một vài cú nhấp chuột và khoản đầu tư tối thiểu, nhà 

vận hành có thể chuyển đổi từ giải pháp quản lý năng lượng 

đơn giản và cơ bản với bảng điều khiển để hiển thị mức sử 

dụng năng lượng theo thời gian thực, cảnh báo các điều kiện 

bất thường và báo cáo chi tiết sang phiên bản phức tạp hơn 

với các tính năng như phân tích điện năng nâng cao, phân 

tích chất lượng điện năng, dự báo điện năng và cảnh báo 

thông minh. Những khả năng “thông minh” này cung cấp 

những thông tin có giá trị mà nhà vận hành cần sử dụng cho 

các ứng dụng hoặc hệ thống cụ thể của họ. 

 

— 

8 Sổ tay Quản lý năng lượng, 

Nhà xuất bản Fairmont, Ấn 

bản thứ 7 

 

 

 
Tối đa hóa 

hiệu năng thiết 

bị 

 

 
So sánh nhiều     

địa điểm 
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— 
Nắm bắt tương lai của ngành quản lý năng lượng 

 

 

 

 

Tương lai của ngành năng lượng sẽ bao gồm các chuỗi giá 

trị mới kết nối với nhau thông qua công nghệ kỹ thuật số 

với luồng dữ liệu liên tục, đa hướng. Tất cả các tổ chức 

liên quan sẽ thêm giá trị riêng của mình vào hệ thống, 

đảm bảo hiệu quả tổng thể cao hơn ở mọi cấp độ, từ sản 

xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. 

Hệ thống quản lý năng lượng đơn giản hay phức tạp sẽ 

đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thay đổi này, 

hứa hẹn tạo ra tỷ suất hoàn vốn (ROI) lớn thông qua cải 

thiện hiệu quả, năng suất và tính sẵn có của tài sản. 

 
Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cũng sẽ bao gồm cả công 

nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy học (ML). 

Những công nghệ tiên tiến này đang được phát triển nhằm 

giúp các tòa nhà thương mại và công nghiệp dự đoán các 

hành vi ngoài kế hoạch không chỉ liên quan đến sự tiêu thụ 

năng lượng mà còn cả chất lượng điện năng và độ tin cậy 

của tài sản, từ đó nâng cao việc sử dụng năng lượng một 

cách hiệu quả hơn nữa. Các ứng dụng tiên tiến nhất sẽ bao 

gồm các giải pháp dành riêng cho từng ngành, mang đến cơ 

hội áp dụng công nghệ trong tương lai. 

— 

Hiệu quả năng lượng ngày càng đóng 

vai trò như một tài sản chiến lược – 

một yếu tố khác biệt có tính cạnh 

tranh quan trọng và là giá trị gia tăng 

mạnh mẽ để giúp thúc đẩy tăng 

trưởng và lợi nhuận. 

Đối với hầu hết các tổ chức, cần phải có sự chuyển hướng 

mạnh mẽ trong tư duy, cùng với những thay đổi về cơ sở 

hạ tầng năng lượng hiện có để tận dụng các công nghệ kỹ 

thuật số thế hệ mới. Thời điểm này chính là lúc để thực 

hiện những thay đổi quan trọng đó. 

Sau cùng, các tổ chức có ý thức về trách nhiệm xã hội luôn 

hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả hơn, xanh hơn và 

bền vững hơn. Khi nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng, 

không thể phủ nhận rằng quản lý năng lượng tổng hợp là 

một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tương lai 

đó. 

 
Để tìm hiểu thêm về ABB và danh mục các giải pháp quản 

lý năng lượng toàn diện, hãy truy cập trang web của chúng 

tôi tại đây. 

 

 

 

 
 

— 

ABB Ltd. 

Affolternstrasse 44  

CH-8050 Zurich Thụy Sĩ 

 
solutions.abb/abb-ability-electrification 
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