صرفه جویی برای خانوارها
بهسازی های انرژی ویکتوریا ،دسترسی به محصوالت برقی و گازی کم مصرف و خدمات تخفیف داده شده را از طریق ارائه
دهندگان معتبر برای خانوارهای ویکتوریا فراهم می کند.
این بهسازی ها می تواند برای یک خانوار معمولی حدود  150دالر صرفه جویی به همراه داشته باشد و بسته به آنکه شما چه
کارهایی را انجام می دهید ،صرفه جویی ها می تواند به صورت قابل توجهی بیشتر باشند.
برای مثال ،نصب یک سیستم خورشیدی بر روی آبگرمکن برقی می تواند سالیانه بطور متوسط  800دالر صرفه جویی در هزینه به
همراه داشته باشد.

چگونه می توانم مشارکت کنم؟
به صفحه محصوالت ما مراجعه کنید تا ببینید این برنامه چه چیزهایی را پوشش می دهد و ارائه دهنده معتبری که این محصوالت و
خدمات نصب را عرضه می کند پیدا کنید .تمامی ارائه دهندگان معتبر توسط کمیسیون خدمات ضروری به ثبت رسیده اند.

بهسازی های انرژی ویکتوریا چگونه می تواند به خانوار و جامعه محلی من کمک کند؟
• خانوار شما تخفیف هایی برای محصوالت صرفه جویی در مصرف انرژی دریافت خواهد کرد
• این محصوالت و خدمات به پایین نگه داشتن هزینه های انرژی کمک می کنند
• مشارکت کنندگان در بهسازی های انرژی ویکتوریا می توانند ،به طور متوسط ،در قبوض انرژی (برق و گاز)  150دالر صرفه
جویی کنند
• مزایای سالمت بیشتر از طریق گرمتر کردن خانه ها در زمستان و خنک تر کردن آنها در تابستان
• کاهش میزان گازهای گلخانه ای که وارد اتمسفر ما می شود.
همچنین ،طیفی وسیع از مزایا برای جامعه محلی ،از خانوارها و کسب و کارهایی که در برنامه مشارکت دارند ،به همراه دارد ،از
جمله:
• محفوظ نگه داشتن ذخایر انرژی از طریق کاهش باری که بر سیستم انرژی در زمان باال رفتن تقاضا برای انرژی گذاشته می شود
• کاهش میزان گازهای گلخانه ای که وارد اتمسفر می شود و کمک در مبارزه با تغییرات اقلیمی
• انتقال اهالی ویکتوریا به اقتصادی با نشر پایین کربن از طریق کاهش اتکا بر فن آوری های انرژی بر با نشر کربن باال.

برنامه بهسازی نیرو ویکتوریا به چه علت به راه انداخته شد؟
این برنامه ،خریداری محصوالت صرفه جویی در مصرف انرژی را برای خانوارها و کسب و کارهای ویکتوریا ارزان تر می کند
و میزان نشر گازهای گلخانه ای ویکتوریا را کاهش می دهد.
دولت ویکتوریا هر ساله اهدافی را برای کاهش میزان گازهای گلخانه برای شرکت های فروشندۀ برق و گاز تعیین می کند.
این اهداف خریداری چندین گواهی را توسط شرکت های فروشندۀ انرژی الزامی می کنند .هر گواهی نشانگر یک تن گاز گلخانه ای
است که از ورود آن به اتمسفر پیشگیری شده است.
این گواهی ها توسط کسب و کارهای معتبر هنگام فروش محصوالت کم مصرف  ،ایجاد می شوند.
سپس این گواهی ها در بازار آزاد معامله می شوند.

محصوالت موجود از طریق ارائه دهندگان معتبر
• چراغ ها
• وسایل گرمایش و سرمایش
• آبگرمکن ها
• تلویزیون ها
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صرفه جویی برای خانوارها
• دور انداختن یخچال ها یا فریزرها
• یخچال ها یا فریزرها
• سردوش ها
• آب بندی وعایقبندی در برابر آب و هوا
• کنترل کننده های کمکی انرژی
• ویترین های داخل خانه
• پمپ های استخر
• خشک کن های لباس
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