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1

• Ngày nay, đặc biệt với ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, buộc các DNSX
cần kiểm soát chi phí Sản xuất, trong đó, chi phí Năng Lượng là một yếu tố
lớn.

2

• Vấn đề thiếu hụt Năng lượng toàn cầu, riêng ở Việt Nam khi nhu cầu cả về
năng lượng sơ cấp và điện năng tăng liên tục, trong trường hợp có sự sụt
giảm về NL sạch/Thủy điện => Các DN không kiểm soát được giá cả và các
nguồn NL, chính sách của CP.

3

4

• Các chính sách do các cơn quản quản lý nhà nước ban hành về việc “Tiết
kiệm và sử dụng Năng lượng hiệu quả”

• Định mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành khác nhau của Bộ công
thương.

=> Cải thiện Phương pháp Quản lý Năng lượng, => Phương án TKNL/Sử dụng
Hiệu quả => Giảm chi phí sản xuất

THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC, CƠ HỘI

Quản lý năng lượng không bền vững:
• Trong nhiều tổ chức công nghiệp, QLNL thường được ưu tiên thấp hơn so với
các lĩnh vực quản lý khác.

• Chỉ
thực hiện một lần khi có sự đột biến đáng báo động về tiêu thụ năng lượng
GIẢI
PHÁP
• Tổ chức
QUẢN
LÝkhông dành đủ nguồn lực và nhân lực cộng thêm đội ngũ nhân lực thiếu
chuyên
nghiệp.
NĂNG
LƯỢNG
• Chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng và áp dụng hệ thống đối với nhiều doanh
nghiệp là đáng kể trong khi nhìn về ngắn hạn thì lợi ích trực tiếp chưa thấy rõ.
• Dữ liệu Năng lượng không được thu thập (hoặc ghi nhận thủ công), Không được
phân tích, tối ưu hóa.
• Không kiểm soát được các tổn thất NL bất thường, chậm trễ để ra quyết định
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CẤU TRÚC HỆ THỐNG

CẤU TRÚC HỆ THỐNG

CẤU TRÚC HỆ THỐNG

DIACloud Technology

Tổng quan phần mềm DIAEnergie

Chất lượng nguồn điện được nâng cao

Phần mềm DIAEnergie

Cải thiện hiệu suất thiết bị

Biết được
 Giám sát dữ liệu mọi
nơi
 Thông báo thời gian
thực
 Định dạng báo cáo linh
hoạt

Giảm chi phí điện năng

Làm được

Hiểu được
 Phân tích năng lượng
sử dụng
 Hiển thị hiệu suất thiết
bị
 Trực quan chi phí

 Dự báo ngân sách
 Quản lý thiết bị
 Hoạch định chiến lược

Ứng dụng đo lường

Các ứng dụng
đo lường khác

Hệ thống phụ trợ HVAC
Máy nén khí, xử lý nước

Tủ điện phân
phối nguồn

Bộ lưu
trữ điện

Hệ thống
chiếu sáng

Tổng quan phần mềm DIAEnergie

Kết hợp

Hệ thống Cloud / IT

DIAEnergie

Thiết bị trường
• Kết nối với đồng hồ đo, PLC và
những thiết bị có tích hợp Modbus
TCP

Web API

OPC

Chia sẻ dữ liệu

Nguồn dữ liệu bên ngoài
• Truy vấn dữ liệu từ SCADA và
phần mềm bên thứ ba dưới dạng
OPC (DA)
Chia sẻ dữ liệu
• Cung cấp Web API cho hệ thống
CNTT để thu thập dữ liệu từ
DIAEnergie

Truy vấn dữ
liệu

SCADA & 3rd
Party S/W

Mạng thu thập dữ liệu
Modbus
Thiết bị trường

Đồng hồ đo
Lưu lượng/Nhiệt
độ/Gas
Đồng hồ đo năng
lượng

Tổng quan phần mềm DIAEnergie

Khả năng tiếp cận
• Cấu trúc dựa trên Web
• Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Kỹ sư
• Phát triển dự án
• Bảo trì từ xa

Giám sát
• Giám sát dữ liệu hiện tại
• Đảm bảo hệ thống hoạt động

• Nhiều người dùng trong cùng thời
điểm

Quản lý người dùng
Người dùng được cho phép bởi:
• Chức năng trên hệ thống: gán chức
năng cho phép người dùng được
chỉ định
• Phân cấp: hạn chế quyền truy cập
của mục hoặc dữ liệu được chỉ định

DIAEnergie trong nhà máy
Hệ thống quản lý năng lượng
• Dịch vụ Web
• Cơ sở dữ liệu SQL

Điều hành
• Kiểm tra hiệu suất
• Tìm ra hướng cải thiện chi phí

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM EMS

GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

Theo tỉ lệ %

Bảng thống kê
• Thiết kế giao diện người dùng linh
hoạt
• Hiển thị dữ liệu
- Giám sát thời gian thực
- Theo dõi dài hạn
- So sánh theo khu vực/thời
gian/tỉ lệ
• Thể hiện chỉ số hiệu suất năng
lượng EnPI

Theo
mức xếp hạng

Theo
dạng tích lũy

GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

EnPI (Chỉ số hiệu suất năng
lượng)
• Tổng thể hiệu suất thiết bị
• Thể hiện mối liên hệ giữa mức tiêu
thụ năng lượng và các yếu tố khác
• Chỉ số đáng tin cậy để cải thiện
hiệu quả năng lượng

Năng lượng tiêu thụ

Gas

Nước

Điện

Dầu

Chỉ số EnPI dựa trên:

Yếu tố liên quan

Khu vực

Quản lý nhà máy

Nhân công

Nguồn nhân lực

Thiết bị

Kỹ thuật

Doanh thu

Tài chính

Sản xuất

Quản lý sản xuất

Giờ làm việc

Nguồn nhân lực

GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

Giám sát trực quan
+ Theo khu vực: Máy, phân xưởng
+ Theo thời gia
+ Theo sản phẩm

+ Theo ca sản xuất

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Phân tích chi phí
• Cài đặt linh hoạt cho mức chi phí
để đáp ứng người dùng ở các khu
vực khác nhau
• Tính chi phí năng lượng theo thời
gian: NL tiêu thụ và theo giá điện
hiện hành
• Trực quan mức tiêu thụ năng
lượng và chi phí
• Giúp người dùng bố trí sản xuất
để sử dụng năng lượng hiệu quả
hơn

Hiển thị thời gian thực trên bảng điều khiển: So sánh mức sử dụng và chi phí trong 30 ngày qua.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Phân tích chi phí
• Cài đặt linh hoạt cho mức chi phí
để đáp ứng người dùng ở các khu
vực khác nhau
• Tính chi phí năng lượng theo thời
gian quy định, theo giá điện
• Trực quan mức tiêu thụ năng
lượng và chi phí

• Giúp người dùng bố trí sản xuất để
sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
Chi phí NL trên HVAC - phân bổ chi phí của tất cả các thời điểm

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Quản lý năng lượng tiêu thụ
• Thể hiện NL tiêu thụ theo thời
gian thực
• Hiển thị dữ liệu chi tiết dài hạn
• Điều khiển hệ thống tải theo mức
NL tiêu thụ

Điều khiển thiết bị dựa trên mức tiêu thụ thực tế

Xếp hạng tiêu thụ NL thời gian
thực

Tỷ lệ tiêu thụ

70%

Đèn tắt 85%

Điều hòa
ở mức thấp

95%

OFF

LỊCH SỬ & BÁO CÁO

Nhiều thẻ trong cùng thời gian / Nhiều thời điểm cho thẻ được chỉ định

Truy cập cơ bản
• Tìm kiếm dữ liệu lịch sử theo thời
gian quy định
• So sánh dữ liệu theo nhãn hoặc
thời gian
• Kết quả tìm kiếm có thể xuất giá trị
& biểu đồ

Xuất dữ liệu trực tiếp ra file Excel

LỊCH SỬ & BÁO CÁO

Quản lý

Báo cáo hệ thống

Kỹ thuật

Báo cáo hiệu suất theo
ngày

Báo cáo chi phí theo
tháng

• Định dạng báo cáo do người dùng
xác định

DIAEnergie

• Tạo báo cáo theo lịch trình
(Hàng ngày / hàng tuần / hàng
tháng /
hàng năm…)

• Thông báo qua email khi có tập tin
báo cáo
Thiết lập báo cáo
• Nhập dữ liệu
• Lịch trình
• Nhận thư điện tử
E-mail

THÔNG BÁO SỰ KIỆN

Trigger controlling
SMS

Cảnh báo & Thông báo

Bảng hiển thị Cảnh báo
E-mail

• Cảnh báo thời gian thực
• Lưu thông tin lịch sử Cảnh báo
của hệ thống
• Hỗ trợ người dùng cập nhật về các
sự kiện thông qua E-mail / SMS
• Có thể kích hoạt thiết bị điều khiển
trong khi chờ đợi

DIAEnergie

Lich sử sự kiện

LỢI ÍCH MANG LẠI
Khi việc sử dụng năng lượng được đo đạc và kiểm soát chặt sẽ giúp tổ chức, doanh
nghiệp đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể để tiết kiệm nặng lượng như:

• Thay đổi hành vi, Thay đổi quy trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, đúng mực.
• Tìm ra các cụm máy móc, dây chuyền sử dụng quá mức năng lượng từ đó đưa
ra các quyết định hợp lý trong việc bảo dưỡng, cải tiến hiệu suất hoạt động.
• Điều chỉnh LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT theo khoảng thời gian trong ngày giúp giảm
giá thành sử dụng điện năng.
• Thúc đẩy đầu tư các giải pháp công nghệ mới và nâng cao nhận thức về tầm
quan trọng của việc quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng.

• Đáp ứng tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch với đối tác kinh doanh,
khách hàng và các nhà nhập khẩu.

LỢI ÍCH MANG LẠI
Cấp Quản lý Cao cấp
• Lượng tiêu thụ điện năng và các nguồn NL hằng năm
• Chi phí tiêu thụ năng lượng hằng năm.
• Hiệu suất của Chương trình Năng Lượng Hiệu Quả

Cấp Quản lý Năng lượng
• Lượng tiêu thụ năng lượng hàng tháng
• Chí phí tiêu thụ điện năng hàng tháng
• So sánh phân tích lượng tiêu thụ năng lượng theo thời gian, khu vực, loại
sản phẩm, ca sản xuất…=> Đưa ra quyết định cải tiến
• Theo dõi hiệu năng (Performance Tracker)

Cấp Quản lý Kỹ thuật
•
•
•
•
•

Lượng tiêu thụ năng lượng theo thiết bị
Năng lượng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng
Hệ số công suất
Giám sát các sự kiện liên quan tới chất lượng điện năng
Theo dõi hiệu năng (Performance Tracker)
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Thiết bị đo năng lượng
DPM Series

Thiết bị đo năng lượng DPM

Thiết bị đo năng lượng DPM
Phân cấp thiết bị

Model

Cao cấp
Đầy đủ chức năng cho
tất cả các ứng dụng

C530
C530E

Tiêu chuẩn
Đáp ứng đa số các
yêu cầu cơ bản

C520

Không dây
Kết nối Wifi

C520W

Tích hợp DI/DO
Đáp ứng những ứng
dụng chuyên biệt

C501L

Lắp đặt thanh ray
Lắp đặt đơn giản

C310

C502
D520I

D530I

Đặc điểm chung
Cấp chính xác
• Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC62053-22

Chức năng
• Một thiết bị đo lường nhiều đại lượng (Điện
áp, Dòng điện, Công suất, Hệ số công
suất …)
• Đo lường chất lượng điện năng (Sóng hài,
Cân bằng pha)
• Thông báo lỗi
• Lưu trữ giá trị Max/min

Truyền thông
• Hỗ trợ giao thức MODBUS
• Phân nhóm tham số

Thông số kỹ thuật Tổng quan
Meter Type

Cao cấp

Tiêu chuẩn

Không dây
(WiFi)

Tích hợp
DI/DO

Lắp thanh ray

Model

C530

C520

C520W

C501L

D520I

Kích thước

96x96mm

96x96mm

96x96mm

96x96mm

126x90mm

Hiển thị

LCD/Đa ngôn
ngữ

LCD

LCD

LCD

x

Đại lượng đo (V, I, P, Q, S,
●
PF, Hz, Wh)

●

●

●

●

Sóng hài (THD)

●

●

●

●

●

Phổ sóng hài đo được

Lên đến bậc 31

-

-

-

Lên đến bậc 31

Dòng đo được

1A/5A

1A/5A

1A/5A

1A/5A

Trực tiếp đến
63A

Truy cập vào dữ liệu

●

-

-

-

62 ngày

Chọn nhiều mục giá điện

8

-

-

-

8

Nhu cầu năng lượng

●

-

-

-

-

Tích hợp DI/DO

-

-

-

●

-

Truyền thông

RS-485

RS-485

RS485

RS-485

Giao thức

Modbus RTU

Modbus RTU

Modbus RTU

Modbus RTU

Chứng nhận

CE/UL

CE / UL

CMA

CE

RS-485
WiFi
Modbus RTU
WiFi
CE / UL

Thông số kỹ thuật Tổng quan
Meter Type

Tích hợp DI/DO

Nhỏ gọn

Lắp thanh ray

Cao cấp (Ethernet)

Model

C502
March,2019

C310
June, 2019

D530I
June, 2019

C530E
September, 2019

Kích thước

96mm x 96mm

72mm x 72mm

174mm x 100mm

96mm x 96mm

Hiển thị

LCD

LCD

x

LCD/Đa ngôn ngữ

Đại lượng đo (V, I, P, Q, S,
PF, Hz, Wh)

●

●

●

●

Sóng hài (THD)

●

●

●

●

Phổ sóng hài đo được

Lên đến bậc 31

-

Lên đến bậc 31

Lên đến bậc 31

Dòng đo được

1A/5A

1A/5A

100A direct

1A/5A

Truy cập vào dữ liệu

7 days

-

62 days

62 ngày

Chọn nhiều mục giá điện

4

-

8

8

Năng lượng tiêu thụ

● (Công suất)

-

● (Công suất,
dòng điện)

● (Công suất, dòng
điện)

Tích hợp DI/DO

4DI/2DO

-

1DI/1DO

-

Truyền thông

RS-485

RS-485

RS-485

Ethernet *2

Giao thức

Modbus RTU

Modbus RTU

Modbus RTU
BACNet MS/TP

Modbus TCP

Chứng nhận

CMA

CE / UL

CE / UL

CE / UL

Dòng cao cấp
DPM-C530
• Đo sóng hài
• Tính toán năng lượng tiêu
C530 thụ
C530E• Tự động đo lường
• Lựa chon nhiều giá điện (8
lựa chọn)
• Lịch sử dữ liệu và cảnh
báo

Đo sóng hài
• Có khả năng đo sóng hài từ bậc thứ 2 đến 31
• Đánh giá chất lượng điện năng

Tính toán năng lượng tiêu thụ
• Cung cấp dữ liệu năng lượng tiêu thụ.
• Khoảng thời gian tính toán có thể được cài đặt (mặc
định 15 phút)

Tự động đo lường
• Tính tổng năng lượng sử
dụng hàng tháng
• Điều chỉnh ngày kết thúc

Dòng cao cấp
DPM-C530
• Đo sóng hài
• Tính toán năng lượng tiêu
C530 thụ
C530E• Tự động đo lường
• Lựa chon nhiều giá điện (8
lựa chọn)
• Lịch sử dữ liệu và cảnh báo

Lựa chọn đa giá điện
• Tính toán giá điện theo từng thời điểm
• Có tối đa 8 lựa chọn giá điện
150.923

160.00

P1

•9:00 ~12:00

140.00
120.00

P2

•12:00 ~17:00

100.98

100.00

87.213

80.00

P3

P4

•17:00 ~ 23:00

60.00
40.00

•23:00 ~
9:00(next day)

13.1

20.00
0.00

Cài đặt khoảng thời gian

time of the day
P1

P2

P3

Lịch sử dữ liệu và cảnh báo
• Tích hợp 29 sự kiện cảnh báo, tối đa 500 cảnh
báo được lưu trữ
• Lưu trữ dữ liệu đến 2 tháng
Thời gian
&
Chiều dài dữ
liệu

P4

Dòng cao cấp
DPM-C530

C530
C530E

• Đo sóng hài
• Tính toán nhu cầu năng
lượng
• Tự động đo lường
• Tính toán tích lũy năng
lượng
• Lịch sử dữ liệu và cảnh
báo

C530E
• Tích hợp 2 cổng Ethernet, hỗ trợ Modbus TCP
• Dễ dàng kết nối với PC cho các ứng dụng nối tiếp
• Dễ dàng trong việc tích hợp hệ thống

DIAEnergie

AGENCY APPROVALS

Dòng cao cấp
DPM-C530

C530
C530E

• Đo sóng hài
• Tính toán nhu cầu năng
lượng
• Tự động đo lường
• Tính toán tích lũy năng
lượng
• Lịch sử dữ liệu và cảnh
báo

Úng dụng





Tủ phân phối nguồn chính
Phân tích chất lượng nguồn điện
Tự động hóa tòa nhà
Hệ thống điện thông minh

AGENCY APPROVALS

Dành cho ứng dụng chuyên biệt
DPM-C50x
C501L • Đo lường nhiễu
C502 • Tích hợp DI/DO relay
•
C502 •
•
•

DO có thể điều khiển bằng hệ thống
hoặc kích hoạt bởi DI
Relay
On
DIAEnergie

Đo lường sóng hài
Tính toán nhu cầu
Lịch sử dữ liệu
Tính toán tích lũy năng
lượng

Hệ
thống
điều
khiển

Ứng dụng
 Trạm viễn thông
 Giám sát tại máy
 Tự động hóa nhà máy
AGENCY APPROVALS

DO

Relay
On
DO

DI
Kích hoạt
bởi DI

Dòng tích hợp Wifi
DPM-C520W
• Đo lường sóng hài
• Tích hợp Modbus TCP (Wifi,
IEEE802.11 b/g/n)
• Tính năng của giải pháp không
dây:
- Giảm chi phí và thời gian thi
công
- Tốc độ truyền dữ liệu nhanh
- Bảo vệ dữ liệu an toàn

AGENCY APPROVALS

Dòng lắp đặt DIN-Rail
DPM-D5x0
D520I • Đo dòng trực tiếp đến
63A/100A (Không có CT)
D530I
• Đo lường nhiễu và sóng hài
• Tính toán nhu cầu
• Tự động đo lường
• Tính toán tích lũy năng
lượng
D530I • Lịch sử dữ liệu và cảnh báo
• Tích hợp 1DI/1DO

DPM-DA510/DA530
DA510
DA530

• Lắp đặt DIN-Rail + CT (có hiển
thị)
• RS-485
• Dễ dàng lắp đặt và tích hợp
• Cơ bản (DA510): Hiễn thị +
Truyền thông
• Cao cấp (DA530): Tính năng
quản lý NL

Dòng lắp đặt DIN-Rail – Đa mạch
DPM-DA3222
• Lắp đặt DIN-Rail có Hiển
thị
• Mạch chính: 2
• Mạch phụ: 8(3 phase) /
24(single phase)
• CT ngoài
• RS-485

Dòng lắp đặt DIN-Rail - DC
DPM-DA1121
• Lắp đặt DIN-Rail có Hiển
thị
• 5 DC measurement
• RS-485
• Ứng dụng đo lường DC

NỘI DUNG

 Thực trạng, thách thức, cơ hội

GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ
NĂNG LƯỢNG

 Tổng quan Hệ thống Quản lý Năng lượng
 Phần mềm QLNL Delta DIAEnergie
 Các thiết bị đo đếm và giám sát NL
 Chia sẻ dự án thành công và Demo giải pháp

Dự án tại Cty Giày

Dự án tại Cty Giày

Dự án tại Cty Giày

Dự án tại nhà máy nhựa

Chức năng:
+ Giao diện giám sát trực quan.
+ Giám sát quá trình tiêu thụ năng lượng thời gian thực.
+ Có tính năng phân tích dữ liệu, phân tích hồi quy để đưa ra những dự đoán sử dụng năng lượng, từ đó đưa ra các cảnh báo kịp
thời khi có điều bất thường trên hệ thống.
+ Có các tính năng tính toán chi phí tiêu thụ năng lượng giúp người quản lý bố trí lịch sản xuất để sử dụng năng lượng hiệu quả
hơn.
+ Dễ dàng so sánh: năng suất, hiệu quả chi phí.
+ Thuận tiện để kết nối, làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho Phần mềm MES, và ERP hiện hữu tại nhà máy.
+ Hệ thống dễ dàng mở rộng phạm vi thu thập , giám sát ; đầu tư theo từng giai đoạn.

Dự án tại nhà máy nhựa

DIAEnergie

Biết được
 Giám sát dữ liệu mọi
nơi
 Thông báo thời gian
thực
 Định dạng báo cáo linh
hoạt

Hiểu được
 Phân tích năng lượng
sử dụng
 Hiển thị hiệu suất thiết
bị
 Trực quan chi phí

Làm được
 Dự báo ngân sách
 Quản lý thiết bị
 Hoạch định chiến lược

Dự án tại nhà máy sản xuất

Chức năng:
Giám sát dữ liệu theo thời gian thực
Phân tích mức tiêu thụ năng lượng
Phân tích các chỉ số tiêu thụ năng lượng
Báo cáo phân tích năng lượng
Chức năng dự báo, cảnh báo khi có bất thường xảy ra

Dự án tại nhà xưởng may mặc

Hệ thống quản lý năng lượng (115 Đồng hồ đo điện năng)
Giám sát dữ liệu theo thời gian thực
Phân tích mức tiêu thụ năng lượng
Phân tích các chỉ số tiêu thụ năng lượng
Báo cáo phân tích năng lượng
Chức năng dự báo, cảnh báo khi có bất thường xảy ra

Dự án tại nhà máy sản xuất giày

Chức năng:
Giám sát dữ liệu theo thời gian thực
Phân tích mức tiêu thụ năng lượng
Phân tích các chỉ số tiêu thụ năng lượng
Báo cáo phân tích năng lượng
Chức năng dự báo, cảnh báo khi có bất thường xảy ra

NỘI DUNG

 Thực trạng, thách thức, cơ hội

GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ
NĂNG LƯỢNG

 Tổng quan Hệ thống Quản lý Năng lượng
 Phần mềm QLNL Delta DIAEnergie
 Các thiết bị đo đếm và giám sát NL
 Chia sẻ dự án thành công và Demo giải pháp

Industrial Automation

Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe
của Quý vị !

