ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΤΑΡΙΦΑ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Είναι πλέον θερινή ώρα
365 ημέρες τον χρόνο.
ΑΡΧΊΣΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΊΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΣΑΣ
ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΉΜΕΡΑ.
Τώρα μπορείτε να εξοικονομείτε χρήματα στον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος χρησιμοποιώντας τις
οικιακές συσκευές σας κατά την διάρκεια της ημέρας. Διότι η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει να κάνει
μόνο με το πόσο ρεύμα χρησιμοποιείτε, αλλά επίσης πότε το χρησιμοποιείτε.
Για χρόνια μας έλεγαν να χρησιμοποιούμε τις οικιακές συσκευές μας το βράδυ για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Και
αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά τώρα με τόσους πολλούς ανθρώπους που παράγουν ηλεκτρισμό με τα ηλιακά πάνελ στην
στέγη, υπάρχει πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια διαθέσιμη κατά την διάρκεια της ημέρας.
Επωφεληθείτε από το νέο τιμολόγιο χρόνου χρήσης χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρικές συσκευές κατά την
διάρκεια της ημέρας μέχρι τις 3:00 μ.μ. και θα εξοικονομήσετε χρήματα.
Πόσα; Σχεδόν $100* τον χρόνο για τον μέσο χρήστη. Αυτός ο πίνακας σας δίνει μία ιδέα για το πού μπορείτε να
κάνετε εξοικονόμηση κόστους.

Ετήσια Εξοικονόμηση Πελατών
Πιθανή εξοικονόμηση από την αλλαγή στο φορτίο εκτός αιχμής για μεγάλες συσκευές
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Source: Powercor Tariff structure statement. Based on typical consumption, sourced from www.energyrating.gov.au.

Πηγή: Powercor
structure
Βασίζεται
σε τυπική
Total airTariff
conditioning
load 1,745statement.
kWh (Powercor Climate
Saver customer
average). κατανάλωση,
προέρχεται από www.energyrating.gov.au Συνολικό φορτίο κλιματισμού 1,745
kWh (Powercor Climate Saver customer average).

Όπως μπορείτε να δείτε, είναι αυτές οι μεγάλες
οικιακές συσκευές όπως οι θερμαντήρες, τα
κλιματιστικά, τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια
και τα πλυντήρια πιάτων που καταναλώνουν
περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλοί περισσότεροι
από εμάς εργαζόμαστε από το σπίτι, κάτι που
συμβάλλει στους αυξανόμενους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά αυτό μας δίνει, επίσης,
την ευκαιρία να χρησιμοποιούμε αυτές τις οικιακές
συσκευές κατά την διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις
3:00 μ.μ., ή να ρυθμίσουμε τον χρονοδιακόπτη και να
μειώσουμε το κόστος.
Το ίδιο ισχύει για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών
οχημάτων. Η φόρτιση του οχήματος κατά την
διάρκεια του τιμολογίου εκτός αιχμής είναι
κάπως παρόμοιο με τον ιδιοκτήτη βενζινοκίνητου
αυτοκινήτου που πάντα γνωρίζει πού να αγοράσει το
φθηνότερο καύσιμο.

Για ερωτήσεις για συνδέσεις
Καλέστε 13 22 06 ή επισκεφθείτε www.powercor.com.au/daylightsaving
Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2021
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Πώς μεταβιβάζομαι στο νέο
τιμολόγιο χρόνου χρήσης;

Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες
με ηλιακά πάνελ;

Είτε μόλις συνδέσατε το ηλεκτρικό σας ρεύμα
είτε είστε υπάρχων πελάτης, ο καλύτερος τρόπος
για να μάθετε εάν έχετε το νέο τιμολόγιο χρόνου
χρήσης είναι να επικοινωνήσετε με τον πάροχό
σας ηλεκτρικής ενέργειας – είναι αυτός που σας
στέλνει τον λογαριασμό σας. Εάν όχι, θα μπορέσει
να σας μεταβιβάσει αυτόματα, ούτως ώστε να
μπορέσετε να αρχίσετε να εξοικονομείτε χρήματα
αμέσως.

Και οι πελάτες με ηλιακά πάνελ θα ωφεληθούν
επίσης. Η λειτουργία οικιακών συσκευών κατά
την διάρκεια της ημέρας με την ενέργεια που
παράγετε ίσως είναι καλύτερη χρήση της
ηλιακής σας επένδυσης από το να επιστρέφετε
μη καταναλωθέντα πλεονάσματα ενέργειας
πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι λογικό να
λειτουργείτε συσκευές όταν παράγετε ενέργεια,
αντί να στηρίζεστε στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά το
τιμολόγιο αιχμής που κοστίζει περισσότερο.
Και μία χρήσιμη συμβουλή για νέους πελάτες
ηλιακών πάνελ. Προσανατολίζοντας τα ηλιακά
πάνελ σας περισσότερο προς την δύση, θα
μπορέσετε να αυξήσετε την παραγωγή μετά τις
3:00μ.μ. όταν η παροχή από το ηλεκτρικό δίκτυο
είναι πιο ακριβή.
Βέβαια, να θυμάστε ότι πάντα αξίζει να μιλήσετε
στον πάροχό σας ηλεκτρικής ενέργειας για να
διασφαλίσετε ότι το νέο μας τιμολόγιο χρόνου
χρήσης είναι κατάλληλο για εσάς.

Γρήγορες συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα νέα μας
τιμολόγια χρόνου χρήσης:
• Χρησιμοποιείτε μεγάλες οικιακές
συσκευές όπως τον θερμαντήρα, τον
κλιματισμό, το στεγνωτήριο ρούχων, το
πλυντήριο ρούχων ή πιάτων κατά την
διάρκεια της ημέρας μέχρι τις 3:00 μ.μ.
• Επιλέξτε την ρύθμιση καθυστέρηση
έναρξης/χρονοδιακόπτης για τα
πλυντήρια, τα στεγνωτήρια και τα
πλυντήρια πιάτων εκτός των ωρών αιχμής
3:00 μ.μ. με 9:00μ.μ.
• Εγκαταστήστε χρονοδιακόπτες σε άλλες
ηλεκτρικές συσκευές (φώτα, τηλεόραση
κλπ.)

• Ρυθμίστε το πρόγραμμα λειτουργίας
αντλιών πισίνας
• Προσανατολίστε τα ηλιακά πάνελ
περισσότερο προς την δύση
• Φορτίστε το ηλεκτρικό σας όχημα εκτός
των ωρών αιχμής
• Προθερμάνετε το σπίτι σας τις κρύες
ημέρες, και/ή ρυθμίστε την λειτουργία του
χρονοδιακόπτη να ξεκινά μετά τις 9:00
μ.μ. για να κοιμηθείτε άνετα
• Δροσίστε νωρίτερα το σπίτι σας τις
ζεστές ημέρες για να εκμεταλλευτείτε τις
φθηνότερες τιμές εκτός αιχμής

*Η εξοικονόμηση κόστους εξαρτάται από την κατανάλωση & το προσωπικό πακέτο του παρόχου σας.
Ελέγξτε τις προσωπικές σας περιστάσεις για να υπολογίσετε εάν το τιμολόγιό μας χρόνου χρήσης θα σας παρέχει εξοικονόμηση
κόστους.
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