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Giờ đây, bạn có thể tiết
kiệm vào ban ngày cả
365 ngày một năm.
HÃY BẮT ĐẦU TIẾT KIỆM CHO HÓA ĐƠN TIỀN
ĐIỆN CỦA BẠN NGAY HÔM NAY.
Giờ đây, bạn có thể tiết kiệm cho hóa đơn tiền điện bằng cách sử dụng các thiết bị vào ban ngày. Bởi vì vấn đề tiết
kiệm điện không chỉ nằm ở việc bạn sử dụng bao nhiêu điện năng mà còn là việc bạn sử dụng điện vào lúc nào.
Trong nhiều năm, chúng ta đã được biết là nên chạy các thiết bị vào ban đêm để tiết kiệm tiền. Và đó là sự thật.
Nhưng hiện nay, khi có rất nhiều người đang tạo ra điện bằng điện năng mặt trời trên mái nhà, chúng ta cũng có
nhiều điện vào ban ngày hơn.
Hãy tận dụng biểu giá mới tính theo thời gian sử dụng bằng cách chạy các thiết bị điện trong ngày đến 3
giờ chiều là bạn sẽ tiết kiệm được tiền.
Bao nhiêu? Gần $100* một năm cho người sử dụng ở mức trung bình. Bảng này cho bạn biết khái quát về những
mục có thể tiết kiệm.

Khoản Tiết Kiệm Hàng Năm của Khách Hàng
Khoản tiết kiệm tiềm năng từ việc chuyển mức tải điện của các thiết bị chính sang thời gian ngoài giờ cao điểm

Như bạn có thể thấy, chính những thiết bị chính như
lò sưởi, máy điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy
và máy rửa chén này tiêu thụ nhiều điện hơn. Nhiều
người trong chúng ta đang làm việc tại nhà, và điều
này góp phần làm tăng hóa đơn tiền điện. Nhưng
điều này cũng cho chúng ta cơ hội để chạy các thiết
bị đó vào ban ngày, cho đến 3 giờ chiều, hoặc cài
đặt đồng hồ hẹn giờ, và giảm được chi phí.
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Source: Powercor Tariff structure statement. Based on typical consumption, sourced from www.energyrating.gov.au.

Total air conditioning load 1,745 kWh (Powercor Climate Saver customer average).
Nguồn: Powercor
Tariff structure statement. Dựa vào mức tiêu thụ tiêu biểu,
được trích từ www.energyrating.gov.au Tổng mức tải điện của máy điều hòa
không khí là 1.745 kWh (Powercor Climate Saver customer average).

Đối với các chủ sở hữu xe điện cũng vậy. Sạc điện
xe theo bảng giá ngoài giờ cao điểm cũng giống
như việc chủ xe chạy xăng luôn biết mua xăng ở
đâu là rẻ nhất.
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Làm cách nào để chuyển sang biểu giá
mới tính theo thời gian sử dụng?

Việc này có ý nghĩa ra sao đối với những
khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời?

Bất luận là bạn vừa mới kết nối điện hay là
khách hàng hiện tại, cách tốt nhất để tìm hiểu
xem bạn có đang sử dụng biểu giá mới tính
theo thời gian sử dụng hay không là hãy liên
hệ với đại lý bán lẻ điện của mình - họ là người
gởi hóa đơn tiền điện cho bạn. Nếu bạn hiện
không đang sử dụng, họ sẽ có thể tự động
chuyển đổi cho bạn để bạn có thể bắt đầu tiết
kiệm tiền ngay lập tức.

Những khách hàng sử dụng tấm pin mặt trời
cũng sẽ được hưởng lợi. Chạy các thiết bị trong
ngày bằng nguồn điện mà bạn đang tạo ra có
thể là cách sử dụng khoản đầu tư vào năng
lượng mặt trời tối ưu hơn so với việc xuất ngược
trở lại lưới điện. Chạy các thiết bị khi bạn tạo ra
điện thay vì phụ thuộc vào lưới điện với bảng
giá giờ cao điểm và tốn kém hơn là điều hợp lý.
Và đây là một mẹo hữu ích dành cho những
khách hàng mới sử dụng năng lượng mặt trời.
Bằng cách hướng các tấm pin mặt trời của bạn
về phía Tây nhiều hơn, bạn sẽ có thể tăng sản
lượng điện sau 3 giờ chiều khi nguồn cung cấp
từ lưới điện đắt hơn.
Tất nhiên, hãy nhớ rằng bạn luôn luôn nên trao
đổi với đại lý bán lẻ điện của mình để bảo đảm
là biểu giá mới tính theo thời gian sử dụng của
chúng tôi phù hợp với mình.

Các mẹo nhanh để tận dụng tối đa biểu giá tính theo thời gian sử dụng của
chúng tôi:
• Sử dụng các thiết bị chính như lò sưởi,
máy điều hòa không khí, máy sấy quần
áo, máy giặt hoặc máy rửa chén vào ban
ngày cho đến 3 giờ chiều
• Cài máy giặt, máy sấy và máy rửa chén
theo chu kỳ/giờ hẹn trì hoãn ngoài khung
giờ cao điểm từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối
• Cài đặt đồng hồ hẹn giờ cho các thiết bị
điện khác (đèn điện, tivi, v.v.)
• Điều chỉnh lịch hoạt động cho máy bơm
hồ bơi

• Xoay các tấm pin mặt trời về phía tây
nhiều hơn
• Sạc xe điện của bạn ngoài giờ cao điểm
• Sưởi ấm trước cho ngôi nhà của bạn vào
những ngày mát mẻ và/hoặc cài đồng hồ
hẹn giờ khởi động sau 9 giờ tối để có một
đêm ngon giấc
• Làm mát trước cho ngôi nhà của bạn vào
những ngày ấm áp để tận dụng mức giá
rẻ hơn ngoài giờ cao điểm

*Mức tiết kiệm phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và chương trình bán lẻ điện riêng của cá nhân
Hãy kiểm tra hoàn cảnh cá nhân của bạn để tính toán xem biểu giá tính theo thời gian sử dụng của chúng tôi có tiết kiệm chi
phí cho bạn hay không.
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