
 
MAKAKUHA NG HANGGANG $4,800 PARA SA MGA 
UPGRADE NG ENERHIYA SA BAHAY 
Magsimula nang gumawa ng mga hakbang para ma-upgrade ang kaginhawahan, kaligtasan at 
kahusayan ng inyong tahanan ngayon! 
 
1 Hakbang: Maghanap ng Contractor 
Pumili ng kalahok na contractor at magpa-schedule ng isang pagtatasa ng tahanan. Ang mga 
contractor ay tiyak na nasanay, nasuri at naaprubahan ng Energy Upgrade California ng San 
Francisco. 
 
Ika-2 Hakbang: Pagtatasa ng Tahanan 
Ang contractor ay pupunta sa inyong tahanan at magsasagawa ng ilang mga pagsubok. Ito ay tatagal 
ng halos 4 na oras at magkakahalaga sa pagitan ng $100 hanggang $500, depende sa contractor na 
inyong napili. 
 
Ika-3 Hakbang: Pag-uulat sa Tahanan 
Ang contractor ay magkakaloob ng isang detalyado at mahabang ulat na nagsasaad sa pagganap ng 
inyong tahanan (mga isinagawang pagsubok, kawalan ng enerhiya, mga natuklasang problema, 
atbp.) at magbibigay ng suggestion ng isang pangkat ng mga pinasadyang pagpapahusay na sama-
sama, ay maaaring makapagbigay ng pinakamalaking pagtitipid sa enerhiya at ang pinakamalaking 
maaaring mapagkuhanan ng insentibo na pera. Ang minimum na rekumendasyon ay gagawing 10% 
mas episyente ang inyong tahanan. 
 
Ang mga rekumendasyon ay pinasadya para sa inyong tahanan at maaaring may kasamang mga 
pagpapahusay sa insulation, air at duct sealing, pinahusay na heating at cooling system, atbp. Maaari 
ninyong piliin ang mas malalaking katipiran para mas maling mga insentibo ang matanggap. Ang 
presyo sa trabahong gagawin ay batay sa laki at kondisyon ng inyong tahanan, ang mga bagay o 
gamit na nais ninyong ipagawa, at ang antas ng matitipid sa enerhiya na nilalayon ninyo. Ang presyo 
ay pagkakasunduan ninyo kasama ng inyong contractor. 
 
Tandaan: Kung hindi ninyo nais ipagpatuloy ang paggawa makalipas na makuha ang ulat at estimate, 
hindi kayo pinipilit na gawin ito. Ang babayaran lang ninyo ang iyong pagtatasa, at maaari ninyong 
itabi ang impormasyon para magamit kapag handa na kayong ipagpatuloy ang pagpapagawa. 
 
Ika-4 na Hakbang: Kasunduan sa Trabaho at Upgrade 
Kung piliin ninyong magpatuloy sa pag-upgrade, kailangan ninyong makipagkasunduan sa isang 
contractor. Tapos ay gagawin ang trabaho sa inyong tahanan, at ang panghuling mga pagsubok sa 
kaligtasan at enerhiya ay isasagawa para matiyak na kayo ay nakakatipid ayon sa tinantiyang dami 
ng enerhiya. 
 
Ang Mga Benepisyo: 
 
Maraming mga benepisyo sa pag-upgrade ng enerhiya sa tahanan, tulad ng: 

• Kaginhawahan - magiging mas mainit ang inyong tahanan 



• Tahimik - maaalis ang ingay na nagmumula sa labasan 
• Kalusugan - ang kalidad ng hangin ay huhusay; mas kaunti ang alikabok at toxin na nasa 

hangin 
• Halaga - ang mga pag-upgrade sa tahanan ay magpapalaki sa halaga ng inyong tahanan 
• Enerhiya- ang inyong tahanan ay magiging 10-45% mas episyente 
• Kapaligiran- mas kaunting enerhiya ay nangangahulugang mas kaunting ilalabas na carbon 

na makakatulong na labanan ang pagbabago sa klima 
 
Ang pag-upgrade sa enerhiya ng inyong tahanan ay gagawing mas komportable ang inyong tahanan 
sa pamamagitan ng pagbabawas sa mahahangin na lugar o espasyo na masyado mainit o masyado 
malamig. Ang pagbabawas sa malamig at mahalumigmig na mga espasyo ay inaalis rin ang 
posibilidad ng posibleng pagtumo ng amag. Ang mas pinalaking insulation ay nagreresulta sa mga 
bagay na mas tahimik, dagdag pa ang pagiging mas mabisa sa paggamit ng enerhiya. Ang mga pag-
aayos sa mga duct at heating equipment ay hindi lang magpapahusay sa pagdaloy ng hangin at 
gagawing mas mabisa ang painit at palamig, pero mapapalinis at gagawing mas mainam rin sa 
katawan ang hangin sa loob ng inyong tahanan na dulot ng mga pag-aayos. 
 
Bukod pa sa lahat ng mga ito, makakatipid kayo ng pera sa mga singilin sa enerhiya o kuryente, 
mapapataas ang antas ng halaga  ng inyong tahanan, at makakatulong pa sa kapaligiran! 
 
Mga insentibo: 
 
Energy Upgrade California - Ang Pag-upgrade sa Tahanan ay makakapagkaloob sa mga may-ari ng 
tirahan sa San Francisco ng hanggang $4,500 na rebates para sa mga pag-upgrade ng enerhiya sa 
tahanan. 
 
        10% na Modeled Energy Savings**   $1,000.00

    

Insentibo ng Energy Upgrade 
CA* 

  15% na Modeled Energy Savings** 

  

$1,500.00

  20% na Modeled Energy Savings** $2,000.00

  25% na Modeled Energy Savings $2,500.00

  30% na Modeled Energy Savings $3,000.00

  35% na Modeled Energy Savings $3,500.00

  40% na Modeled Energy Savings $4,000.00

        45% na Modeled Energy Savings   $4,500.00

      

    Energy Assessment Rebate ***  $300.00

      
      
 
* Ang rebate ay ipapadala sa may-ari ng tahanan 6-8 linggo makalipas ang pagtatapos ng proyekto 
** Magbibigay ng pagtatantya ang inyong contractor sa inyong Modeled Energy Savings makalipas na magsagawa ng 
isang pagtatasa sa enerhiya ng inyong tahanan. 
*** Bilang karagdagan sa modeled energy savings rebate 

 
Pagiging Karapat-dapat at Mga kahilingan: 
 



Para maging karapat-dapat sa mga insentibo, kayo ay dapat na: 
• May-ari ng isang family o 2-4 unit na bahay sa San Francisco 
• Kostumer ng PG&E gas and electric  

 
Mga Kahilingan: 

• Ipakumpleto ang isang Home Performance Assessment sa inyong tahanan sa pamamagitan 
ng isang participating contractor 

• Gumamit ng participating contractor na sadyang sinanay sa larangan ng pagganap ng tahanan 
para sa inyong pagpapatasa at upgrade 

• Makatamo ng minimum na 10% na pagpapahusay sa bisa ng enerhiya sa inyong tahanan 
(batay sa computer modeling na “before at after” ng kalahok na contractor) 

 

Mga Kalahok na Contractor: 
 
Lahat ng mga Contractor 
 
ABC Cooling & Heating Services 
510-471-8181 
Email: mikec@abccooling.com 
Web: www.abccooling.com 
 
Advanced Home Energy 
510-540-4860 
Email: shira@advancedhomeenergy.com 
Web: www.advancedhomeenergy.com 
 
Building Efficiency, Inc 
415-831-4535 
Email: info@buildingefficiency.net 
Web: www.buildingefficiency.net 
 
Kinetic Construction Inc. 
415-297-6286 
Email: kineticcon@yahoo.com 
Web: www.kineticonstruction.com 
 
Kevel Home Performance 
415-213-5545 
Email: brian@KevelHome.com 
Web: www.KevelHome.com 
 
SDI Insulation Inc 
415-986-1494 
Email: callen@sdi-insulation.com 
Web: www.sdi-insulation.com 
 
Smart Builders Inc 
510-782-0262 



Email: lalo@smartbuilders.info 
Web: www.smartbuilders.info 
 
Ultimate Home Performance 
510-936-1212 
Email: Amanda@ultimatehomeperformance.com 
Web: www.ultimatehomeperformance.com 
 
 
Chinese, Spanish at Tagalog 
 
Kenetic Construction Inc. 
Chinese 
415-297-6286 
Email: kineticcon@yahoo.com 
Web: www.kineticonstruction.com 
 
Advanced Home Energy 
Spanish 
510-540-4860 
Email: shira@advancedhomeenergy.com 
Web: www.advancedhomeenergy.com 
 
Building Efficiency, Inc 
Spanish 
415-831-4535 
Email: info@buildingefficiency.net 
Web: www.buildingefficiency.net 
 
Smart Builders Inc 
Spanish 
510-782-0262 
Email: lalo@smartbuilders.info 
Web: www.smartbuilders.info 
 
Ultimate Home Performance 
Spanish 
510-936-1212 
Email: Amanda@ultimatehomeperformance.com 
Web: www.ultimatehomeperformance.com 
 
 
2- 4 Unit na Gusali 
 
Ultimate Home Performance 
510-936-1212 
Email: Amanda@ultimatehomeperformance.com 
Web: www.ultimatehomeperformance.com 
 
Building Efficiency, Inc 
415-831-4535 



Email: info@buildingefficiency.net 
Web: www.buildingefficiency.net 
 
Smart Builders Inc 
510-782-0262 
Email: lalo@smartbuilders.info 
Web: www.smartbuilders.info 
 
Advanced Home Energy 
510-540-4860 
Email: shira@advancedhomeenergy.com 
Web: www.advancedhomeenergy.com 
 
_________________________________________ 
 
 


