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Hệ thống Quản lý Năng lượng Thông minh (EMS Thông minh)

* BCP = Kế hoạch Liên tục Kinh doanh

Màn hình giám sát và kiểm soát Màn hình trực quan hóa Màn hình hiển thị kiểm soát tối ưu hóa

E-15 Y3 thiết bị hoặc hệ thống Z4 điện E29 máy móc và dùng điện

Chức năng thông minh bổ sung
 Chức năng thông minh
○ Chức năng dự báo nhu cầu
○ Chức năng kiểm soát tối ưu hóa việc cung

cấp năng lượng
○ Chức năng sạc và xả tối ưu hóa xe điện

(EV)
○ Chức năng hợp tác giữa các tòa nhà
○ Chức năng hợp tác cộng đồng địa phương
Chức năng đáp ứng BCP
○ Chức năng hạn chế tiêu thụ điện năng
○ Chức năng hỗ trợ hoạt động điện năng tại

chỗ
○ Chức năng đáp ứng cúp điện theo lịch trình

Các chức năng EMS thông thường
 Chức năng giám sát và kiểm soát
○ Chức năng giám sát và kiểm

soát điện năng
○ Chức năng giám sát và kiểm

soát điều hòa không khí
○ Chức năng xu hướng
○ Chức năng sổ cái
Chức năng trực quan hóa
○ Chức năng phân tích năng lượng
○ Chức năng giám sát tiêu thụ

năng lượng
○ Chức năng chuẩn bị báo cáo

đánh giá tiết kiệm năng lượng
○ Chức năng quản lý sổ cái hệ

thống

+ = Tiết kiệm năng lượng
+

Cung cấp ổn định

Các ví dụ màn hình

Kiểm soát cung cấp năng lượng tối ưu hóa

Điện năng cung cấp từ lưới điện

(Điện)

Hệ thống 
pin sạc 

Lithium-ion

EV nạp và xả

Khí cung cấp từ tiện ích

Kế hoạch vận hành tối ưu hóa(Khí) 

Hệ thống đồng phát
(Nước nóng thải)

Bộ trao 
đổi nhiệt Loại hấp thụ 

nước nóng
Loại hấp thụ thu 

hồi nhiệt thải

(Nước lạnh)
Thiết bị được kiểm soát tối ưu

Tải điện năng Tải nhiệt

Đặc tính

 Chức năng thông minh (bao gồm cả dự báo nhu cầu, kiểm soát tối ưu hóa và hỗ trợ BCP) được
thêm vào các chức năng quản lý năng lượng thông thường để không chỉ tiết kiệm năng lượng mà
còn cung cấp ổn định điện năng và nhiệt năng.

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản 
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Hiệu quả hoặc nhận xét

 Chức năng thông minh sẽ tự động dự báo nhu cầu năng lượng (cho điều hòa không khí, chiếu sáng, 
v.v…) trong hệ thống của ngày hôm sau từ hồ sơ ghi chép nhu cầu trong quá khứ và các điều kiện 
khí tượng, chuẩn bị kế hoạch cung cấp năng lượng không có tổn hao và kiểm soát cung cấp năng 
lượng phù hợp với kế hoạch.

 Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm chi phí đáng kể bằng cách tích hợp kiểm soát của nhiều 
hệ thống, chẳng hạn như hệ thống cung cấp điện năng, hệ thống tạo nhiệt và hệ thống lưu trữ điện.

 EMS thông minh cũng sử dụng chức năng kiểm soát đáp ứng nhu cầu kiểu phản ứng tự động để góp 
phần điều chỉnh nhu cầu điện năng trong một cộng đồng địa phương bằng cách kiểm soát cung cấp năng 
lượng phù hợp với nhu cầu năng lượng trong khi vẫn duy trì sự tiện lợi và thoải mái của cuộc sống.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Đã hoàn tất kiểm chứng tại Dự án Thành phố Thông minh Yokohama (YSCP).
Dự án Thành phố Rhông minh Yokohama, một dự án nhằm thiết lập một mô hình 
chuyển đổi thông minh của các thành phố hiện có trên một quy mô lớn và thực hiện ở 
nước ngoài, đã được dàn dựng tại thành phố tiên tiến Yokohama.
Meidensha kiểm chứng nghiệp vụ cho BEMS Thông minh và FEMS Thông minh tại 
thành phố tiên tiến Yokohama

  Kiểm chứng BEMS Thông minh
Năng lượng được sử dụng cho một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như điều hòa 
không khí, chiếu sáng và thang máy tại “Yokohama WORLD PORTERS” (cơ sở 
thương mại quy mô lớn). Mặc dù việc vận hành các thiết bị năng lượng đã được thực 
hiện riêng lẻ, việc thực hiện BEMS Thông minh đã giúp kiểm soát chúng theo phương 
thức tích hợp để năng lượng được sử dụng tối ưu trên toàn cơ sở. Hơn nữa, hành 
động đáp ứng đã góp phần điều chỉnh nhu cầu điện năng ở mức độ cộng đồng địa 
phương.

  Kiểm chứng FEMS Thông minh
Một hệ thống đồng phát đã được lắp đặt tại các công trình Yokohama của Công ty cổ 
phần Công nghiệp điện Sumitomo. Một hệ thống lưu trữ điện quy mô lớn (hệ thống tế 
bào dòng chảy oxy hóa khử) cũng như một hệ thống phát điện năng lượng mặt trời 
tập trung và một FEMS Thông minh để kiểm soát các hệ thống cung cấp năng lượng 
này theo phương thức tích hợp và thích hợp, sẽ được thực hiện.
Các hoạt động triển khai thực hiện này nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và giảm 
lượng thải cacbon dioxit của địa điểm kinh doanh này. Hơn nữa, hành động đáp ứng 
nhu cầu sẽ được thực hiện để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong cộng 
đồng địa phương.

 * BEMS: Hệ thống Quản lý Năng lượng Tòa nhà
 * FEMS: Hệ thống Quản lý Năng lượng Nhà máy

Nước ngoài: Sẽ được thực hiện ở nước ngoài trong tương lai dựa trên kết quả kiểm chứng.




