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MGA LIBRENG KASANGKAPAN NA 
MATIPID SA KURYENTE UPANG MAPABABA 
ANG INYONG BILL SA KURYENTE 

Tumutulong na pababain 
ang inyong mga ginugugol sa 
kuryente sa pamamagitan 
ng pagpapalit sa 
inyong sambahayan ng 
kasalukuyang refrigerator, 
sistema ng pagpapalamig, 
pagpapailaw, at marami pang 
mga modelong mas matipid 
sa kuryente sa pamamagitan 
ng Programang Pagtulong 
para sa Pagtitipid ng 
Kuryente (Energy Savings 
Assistance Program). 

Ang Tulong na Programa sa Pagtitipid na – 
Kasing dali ng 1-2-3 
1. Pagkanararapat Kwalipikasyon at Pagtatasa

Upang maging karapat-dapat, dapat  na masapat ninyo ang
mga tanging patnubay sa kinikita. Pagkatapos na maging
nararapat, may isang kontratista na iikot sa bahay ninyo
upang gumawa ng isang pagtatasa tungkol sa posibilidad
ng pagkakabit ng isa o higit pang mga kasangkapan o mga
serbisyo.

2. Paghahatid ng Serbisyo
Ang pagkakabit at mga serbisyo, tulad ng weatherization
(pagpigil na makalusot ang hangin) ay isinasagawa ng mga
respetadong ahensiya sa serbisyong pangkomunidad at
mga aprubadong kontratista.

3. Inspeksyon
Maaaring magsagawa ng isang inspeksyon upang matiyak
na nasiyahan kayo sa mga pagbabago at upang mpatibayan
na gumagana nang maayos ang mga ikinabit na kasangkapan
at serbisyo.Mga Magagamit Na Kasangkapan at Serbisyo 

Mga Sistema sa Pagpapalamig 
Kung may gumaganang air conditioning unit ang inyong bahay, 
maaari kayong makatanggap ng isa sa mga sumusunod: 
• Isang pamalit, matipid sa kuryente, sentral o pang-silid na

air conditioner, o
• Isang matipid sa kuryente na evaporative cooler (tinatawag

din na “swamp cooler”)
Tandaan: Maaaring wala pa ang mga serbisyong ito sa lahat ng lugar. 

Pagpapalit ng Refrigerator 
Mas magastos paganahin ng isang lumang refrigerator. Maaari 
kayong bigyan ng isang libreng modelo na nasasapat ang 
ENERGY STAR®. Dagdag pa rito, kukunin din naming ang mga 
lumang refrigerator upang maitapon ito nang tama at ma-
recycle nang walang bayad. 
Tandaan: Nasasapat ng lahat ng pamalit na refrigerator ang mga 
pamantayan ng ENERGY STAR®. Ikakabit naming ang mga modeling white 
top-freezer nang walang mga dagdag na katangian, tulad ng mga panggawa 
ng yelo. Ang laki ng pamalit ay nakabatay sa laki ng lumang yunit. 

Smart Power Strip 
Ilan lamang ang mga TV, DVRs/ home theater systems, mga 
computer, printer, at game console sa mga kagamitang de-
kuryente na kumukunsumo pa rin ng kuryente kahit sa palagay 
ninyo ay nakapatay na ang mga ito. Magbibigay kami ng isang 
libreng smart power strip upang mabawasan ang paggamit 
ninyo ng kuryente sa pamamagitan ng pagpatay ng kuryente 
na pumupunta sa mga kagamitan ninyo na nasa standby mode. 

Pagpapalit ng Pambomba sa Pool 
Kung ang bahay ninyo ay isang tirahan para sa isang pamilya 
lamang na may swimming pool na in-ground, maaari kayong 
maging karapat-dapat na tumanggap ng isang libreng pamalit 
na pambomba sa pool na gumagana nang mas mahusay. 
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Mga Serbisyo sa Weatherization 
(panghadlang na makalusot ang hangin) 
Maaaring tumanggap ang mga sambahayan na may electric space 
heating ng mga serbisyo sa weatherization na makakatulong na 
mapanatiling mainit-init ang bahay ninyo sa taglamig o malamig-
lamig kapag tag-init. 
Tandaan: Kung mayroong natural gas space heating ang inyong bahay, 
dapat ninyong makiugnay sa iyong lokal na nagkakaloob ng gas para sa mga 
serbisyong weatherization. 

Pagpapailaw 
Makakatulong sa inyo ang pagpapailaw at mga bumbilya na matipid 
sa kuryente na makapapangalaga sa kuryente at matitipid ang 
inyong pera. 
• Ang mga bumbilyang Light Emitting Diode (LED) ay

maaaring ibigay sapagkat gumagamit ang mga iyon ng mas
kaunting kuryente kaysa sa mga ordinaryong bumbilya at
mas tumatagal.

• Ang pagpapalit ng LED sa mga ilawan sa labas ay maaari
ring gawain.

• Ang mga matipid sa kuryenteng lamparang sulo na LED ay
maaaring ibigay upang palitan ang mga gumaganang modelo
na gumagamit ng halogen o ordinaryong bumbilyang.

1-800-736-4777
sce.com/esap

Upang mag apply sa Tulong na Programa sa Pagtitipid
ng Kuryente, o para sa karagdagang impormasyon

Maaaring magkaroon ng ilang mga paghihigpit, tulad ng edad, laki at kondisyon ng 
sistema o kasangkapan na papalitan. Pinopondahan ang Tulong na Programa sa 
Pagtitipid ng Kuryente ng mga nagbabayad ng utility at pinangangasiwaan ng Southern 
California Edison sa ilalim ng pagtangkilik ng Komisyon sa mga Pampublikong Kagamitan 
ng California (California Public Utilities Commission). Makukuha ang pondo sa programa 
batayang first-come, first served hanggang maubos ang pondo o magwakas ang 
programa, alinman ang unang mangyari. 

http://www.sce.com/esap

