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АСКОЕ ПАТ „Хмельницькобленерго” виконує функції:
 автоматизації процесу збору, передачі і обробки інформації з розрахункових та
контрольних точок обліку електричної енергії на підстанціях, ТП/РП та інших об’єктах,
розташованих по периметру ПАТ „Хмельницькобленерго”;
 забезпечення роботи усіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі з
збереженням встановлених правил переходу на "літній/зимовий" час;
 одержання даних по обсягах перетоків активної і реактивної електроенергії та
потужності ПАТ „Хмельницькобленерго” з ОРЕ та суміжними ліцензіатами й балансу
потужності та енергії в інтервалі, тривалість якого може змінюватися;
 забезпечення регламентованого доступу до первинних баз даних (ПБД) лічильників
електроенергії та інформації що зберігається на сервері баз даних АСКОЕ
ПАТ
„Хмельницькобленерго”, - зі сторони зацікавлених суб'єктів ОРЕ;
 забезпечення синхронності вимірювання потужності і електроенергії;
 автоматизації формування складових балансу потужності і електроенергії на межі з
ОРЕ та суміжними ліцензіатами (прийом, видача, сальдо);
 автоматизації операцій із підготовки звітів, зведень і аналітичних матеріалів для
керівництва.;
 автоматизації процесу передачі комерційної інформації Головному операторові ОРЕ
та передачі/отримання інформації від суміжних суб'єктів ОРЕ;
 забезпечення можливості передачі даних до АСКОЕ Головного оператора ОРЕ
України по виділених (основних) каналах зв`язку, в якості резервних можливе використання
комутованих каналів (після створення мережі передачі даних Головного оператора
комерційного обліку);
 забезпечення можливості довгострокової погодинної передачі даних комерційного
обліку до АСКОЕ Головного оператора за допомогою УППДВ, згідно з наданим Головним
оператором закодованим Реєстром даних.
Програмно-технічні засоби АСКОЕ Компанії утворюють два рівня, до складу яких
входять:
а) нижній рівень АСКОЕ, до якого відносяться:
- рівень точок обліку електроенергії;
- рівень об'єктів обліку електроенергії;
б) верхній рівень АСКОЕ, до якого відносяться:
- рівень центрального пункту АСКОЕ;
- рівень автоматизованих робочих місць АСКОЕ.
Кожен із рівнів ієрархії побудовано на основі уніфікованих програмно-технічних
засобів, з орієнтацією на використання сучасного мікропроцесорного обладнання та
обчислювальної техніки.
Верхні рівні АСКОЕ мають можливість обміну інформацією з підсистемами
верхнього рівня АСКОЕ ДП «Енергоринок», ПЗЕС ДП НЕК «Укренерго», суміжних
обласних енергопостачальних компаній, інших ліцензіатів, а також із підсистемами
верхнього рівня АСКОЕ, встановленими у споживачів ПАТ “Хмельницькобленерго”.
Нижні рівні АСКОЕ побудовано на базі інтелектуальних електронних лічильників
електроенергії, високопродуктивних комунікаційних модулів і засобів телекомунікації.
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