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Gabay ng May-ari Upang 
Mapahusay ang Paggamit ng 
Elektrisidad sa Tahanan
Para sa malusog na tahanan, palitan ang mga 
kasangakapang di-gas ng malinis, ligtas, at 
mahusay na kasangkapang di-kuryente.

Gumagamit ang maraming tahanan sa San Francisco ng natural na gas para pag-init, pag-init ng tubig, at pagluto. 
Naglilikha ang pagliyab ng gas sa mga tahanan natin ng nakakasamang maruming simoy sa looban, pinalulubha 
ang mga pakiramdam sa paghinga, kagaya ng asthma, at isang pangunahing nagpapasulong sa climate change 
[pagsama ng panahon]. Iyan ang dahilan kung bakit nanawagan ang Climate Action Plan [panukalang pagkilos para 
sa panahon] ng San Francisco ng paghinto ng lahat ng paggamit ng gas sa mga building na hindi lampas sa 2040. 
Pagdi-kuryente ang kalutasan, na nangangahulugan ng pagpalit ng mga kasangkapang di-gas sa mga mahusay na 
kasangkapang di-kuryente. Alamin ang higit pa sa SFClimateAction.org. 

Naghihintay ang inyong mas malinis, mas malusog na tahanan! Sundan ang mga hakbang na ito upang magsimula.

Kilalanin ang mga kasangkapang di-gas sa inyong tahanan.
Maaaring kabilang dito ang furnace [pugon], pang-init ng tubig, kalan, at pangtuyo ng mga damit. Dapat ninyong 
unahing palitan ng di-kuryente ang mga kasangkapan malapit na sa kaduluhan ang kanilang panahon ng 
nakakatulong na paggamit (halos 15-20ng taon para sa mga furnace/pang-init ng tubig). 

Siyasating ang mga rebate [diskwentro].
Maaaring makatipid sa inyo ang mga rebate ng libo-libong dollar para sa mga mahusay na kasangkapang di-
kuryente. Para sa mga detalye, dalawin ang bayren.org/electrification.

Para sa... Isipin ang... Rebate
Furnace na 
di-gas

Heat pump [pangbomba ng init]
Humihithit ang heat pump ng init mula sa hangin sa labas upang painitin ang tahanan 
ninyo, na mas mahusay kaysa sa furnace. Maaari din nitong palamigin ang tahanan 
ninyo at makaloob ng sariwa, nasalang na hangin.

$1,000 
o higit pa

Pang-init 
ng tubig na 
di-gas

Heat Pump na pang-init ng tubig
Nagkakaloob ang technology [agham] ng heat pump ng mainit na tubig na higit na mas 
mahusay kaysa sa di-gas o makalumang pang-init ng tubig na di-electric-resistance 
[pagsalungat sa daloy ng kuryente].

$1,000

Di-gas na 
pangtuyo 
ng damit

Heat pump na pangtuyo ng damit
Pinaka malinis at pinakamahusay, din, na piliin ang mga heat pump para sa pagtuyo ng 
damit Madali silang ikabit dahil hindi kailangan ng mga ito ng pagsingaw papalabas.

$300

Lutuan na 
di-gas

Kalan na di-induction [gumagamit ang magnet]
Kung ihambing sa mga di-gas na lutuan, mas madaling uminit ang mga lutuan na di-
induction, nagkakaloob ng mas eksaktong pangangasiwa ng kainitan, at mas ligtas at 
mas madaling linisin.  Hindi nakakataka na lumipat sa induction ang mga maraming 
naghahanapbuhay na chef!

$750
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Magpatulong at humanap ng mga contractor.
Upang palitan ang inyong pugon o pang-init ng tubig, kakalianganin ninyo ng contractor na nakakaalam tungkol sa 
agham ng heat pump. Pinakamahusay na magsimula sa pag-ugnay sa BayREN Home+ Energy Advisor [tagapayo 
sa energy]. 

Bawasan ang paggamit ninyo.
Mahusay na paraan ang pagpapabuti ng kahusayan ng paggamit ng kuryente ng tahanan ninyo, para sa dadag na 
ginhawa at pagbawas sa mga singil ng utiity [nagkakaloob ng kuryent, tubig, atbp.] sa inyo, habang nagbabago kayo 
sa di-kuryente.  Maaari makatagpo para sa inyo ang BayREN Home Energy Advisor ng libo-libong dollar na mga 
rebate para sa mga pagpapabuti ng mahusay na paggamit ng energy, katulad ng insulation [pananggalang sa init/
lamig], pagbara ng singaw, at pagbara sa duct [daluyan ng hangin]. Maaari din kayong humiling ng Energy Saving 
Toolkit [katipunan ng pagtitipid ng energy] mula sa BayREN, kabilang ang mga bumbilyang LED, nag-aangkop na 
power strip [hanay ng saksakan ng kuryente], at mga aerator [tagahalo ng hangin sa tubig] sa gripo. 

Piliin ang napapanibagong energy.
• Madali na patakbuhin ang inyong mga bagong kasangkapang di-kuryente na gamit ang 100% na napapani-

bagong energy. Mag-sign-up [magpatala] lamang sa pagpipilian ng CleanPowerSF’s SuperGreen, sa clean-
powersf.org/supergreen.

• Gusto ninyong maglikha ng malinis na kuryente sa sarili ninyong bubong? Pagsamantalahan ang mga solar 
panel ng may-discount sa pamagitang ng SunShares, isang program na nonprofit [di-naghahangad ng kita]. 
Alamin ang higit pa sa bayareasunshares.org.

Mga Tanong? Makiugnay sa isang libreng Home Energy Advisor.
Libreng paglingkod ang mga BayREN Home+ Advisor na tinustusan ng mga local na 
pamahalaan, at makakatulong sa inyo na mag-plan ng pagdi-kuryente, magkaloob ng mga 
pagpagyong sadya sa tahanan ninyo, sagutin ang mga tanong ninyo, at iugnay kayo sa mga 
nasuring contractor. Tawagan ang (866) 878-6008 o mag-email sa advisor@bayren.org.

Mga pang-araw 
na photovoltaic 
(PV) [kuryente 
mula sa ilaw]

Kalan na 
di-induction

Pinanggagalingan
ng hangin para sa 
heat pump

Heat pump na 
pang-init ng tubig

Di-kuryenteng 
sasakyan

Heat pump na 
pangtuyo ng damit

Pampangasiwa ng 
kuryente
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