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MẸO TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG



Seattle City Light —
Bảo tồn năng lượng vì 
tương lai bền vững
Seattle City Light tự hào cung 
cấp điện giá rẻ sạch nhất khu vực 
thành thị Hoa Kỳ. Chúng tôi đang 
dẫn đầu thế hệ năng lượng điện 
tiếp theo bằng việc cung cấp:

•  Hơn 90% thủy điện và các 
nguồn năng lượng tái tạo sạch 
khác

•  Một chương trình tiên phong 
bảo tồn năng lượng phối hợp 
với khách hàng để tiết kiệm 
năng lượng và tiền bạc cho họ 
— từ năm 1977, những người 
tham gia chương trình đã tiết 
kiệm được 806 triệu USD hóa 
đơn tiền điện 

•  Trách nhiệm và kiểm soát tại 
địa phương, cùng với dịch vụ 
khách hàng tuyệt vời

Có nhiều cách tốn ít hoặc 
không tốn chi phí để giảm thiểu 
tiền điện cho gia đình bạn mà 
không khiến bạn mất đi sự 
thoải mái.



68° F
Giảm điện dùng 
để sưởi

•  Nếu bạn có hệ thống sưởi điện, nó chiếm đến 
khoảng một nửa hóa đơn tiền điện của bạn trong 
mùa sưởi. Cách tốt nhất để tiết kiệm điện là vặn 
nhỏ bộ điều nhiệt.

•  Bạn cứ vặn nhỏ bộ điều chỉnh nhiệt đi một độ, hóa 
đơn tiền điện của bạn sẽ giảm 2-5%. Hãy đặt bộ 
điều nhiệt của bạn ở 65-68 độ khi bạn ở nhà, và 
55 (hoặc tắt hẳn) vào ban đêm hoặc khi bạn 
không ở nhà. Nếu bạn quen với nhiệt độ cao, hãy 
thử vặn nhỏ bộ điều nhiệt đi chỉ 2 độ. Như vậy dễ 
điều chỉnh hơn là thay đổi 5 đến 10 độ.

•  Vặn bộ điều nhiệt lên hết cỡ KHÔNG làm nhà bạn 
ấm lên nhanh hơn mà chỉ khiến lãng phí năng 
lượng làm tăng nhiệt độ lên quá mức mà bạn đặt.

•  Đừng trông cậy vào thiết đặt “Vùng Thoải mái” để 
đặt nhiệt độ: nhiệt độ có thể quá nóng hoặc quá 
lạnh tầm 10 độ. Để nhận được nhiệt kế miễn phí 
giúp kiểm tra bộ điều nhiệt của bạn, hãy liên hệ 
với Cố vấn Năng lượng theo số (206) 684-3800 
hoặc SCLEnergyAdvisor@seattle.gov.

•  Hút sạch bụi và rác ở các lá tản nhiệt của bộ sưởi 
chân tường và các bộ sưởi quạt gió gắn tường 
trước mỗi mùa sưởi. Làm như vậy cũng sẽ giảm 
thiểu mùi khét thường có khi bạn bật sưởi lần đầu 
tiên trong mùa. 

•  Các bộ sưởi di động chỉ có thể tiết kiệm tiền cho 
bạn khi bạn dùng chúng để sưởi các khu vực nhỏ 
trong khoảng thời gian ngắn thay thế cho lò sưởi. 

•  Nếu bạn có thiết bị sưởi vùng (bộ sưởi chân 
tường hoặc gắn tường), chỉ sưởi căn phòng mà 
bạn đang ở. Hãy đảm bảo có đủ không gian cho 
không khí lưu chuyển giữa bộ sưởi và đồ đạc. 

•  Không sử dụng bếp lò để sưởi nhà! Làm vậy vừa 
không hiệu quả, tốn kém lại nguy hiểm.

Thận trọng

•  Không bao giờ sử dụng bộ sưởi dùng dầu hỏa, 
propan hoặc bếp nướng ở khu vực không có 
thông gió.

•  Không bao giờ sử dụng bộ sưởi di động gần rèm 
cửa, màn buông, quần áo, dây điện, đồ gỗ hoặc 
các khu vực ẩm ướt như bồn rửa hoặc nhà tắm.

•  Bộ sưởi di động có lẽ không phải là lựa chọn tốt 
nhất ở nơi có trẻ em. Để tránh có thể bị bỏng, hãy 
giữ trẻ cách xa các bộ sưởi di động. Và hãy tìm 
mua các mẫu sản phẩm có công tắc nghiêng, 
công tắc này sẽ tắt bộ sưởi nếu nó bị đổ.



Giảm điện cho 
các thiết bị điện 
tử của bạn

•  Hầu hết các thiết bị điện tử, máy tính và màn hình 
đều tiêu thụ điện (gọi là điện dự phòng) ngay cả 
khi đã tắt. Hãy cắm các thiết bị điện tử của bạn 
vào một thanh ổ cắm thông minh để bạn có thể tắt 
hoàn toàn thiết bị điện tử khi không sử dụng.

•  Hãy thử sử dụng bộ giám sát tải Kill-A-Watt từ 
Thư viện Công Seattle (SPL.org) để hiểu rõ hơn 
việc sử dụng điện của các thiết bị điện tử của bạn. 
Kill-A-Watt sẽ giúp bạn phát hiện ra các tải “ma” 
không mong muốn thường có khi các thiết bị điện 
đã tắt.

•  Khi mua các thiết bị điện tử mới, hãy tìm loại có 
logo Energy Forward hoặc ENERGY STAR®  
để mua được sản phẩm có hiệu suất năng lượng 
cao nhất trên thị trường. 

Giữ ấm trong 
mùa đông

•  Mặc ấm thêm vào ngày trời trở lạnh  
sẽ ít tốn kém và hiệu quả hơn là bật bộ điều nhiệt.

•  Mặc nhiều lớp quần áo nhẹ và rộng rãi thường 
ấm áp và dễ chịu hơn là mặc một chiếc áo khoác 
to và nặng.

•  Đặt một tấm chăn đắp đùi hoặc chăn mỏng ở ghế 
để giữ ấm khi đọc sách báo hoặc xem ti vi.

•  Sử dụng đệm hoặc chăn sưởi sẽ rẻ hơn là sưởi 
ấm toàn bộ phòng ngủ. Đôi khi chỉ cần sưởi ấm 
giường trước khi bạn lên nằm là đủ.

•  Sử dụng chăn flanen, chăn lông vũ hoặc chăn sợi 
bông.

•  Đệm da cừu có thể giữ cho bạn ấm hơn vào mùa 
đông và mát hơn vào mùa hè.
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Mẹo cho nhà bếp

•  Thay thế gioăng bịt kín bị lỏng hoặc hỏng hóc ở 
cửa tủ lạnh.

•  Làm tan đá cho tủ đông bất cứ khi nào đá đóng 
dày trên ¼".

•  Đậy chặt nắp nồi để giảm thời gian nấu nướng.

•  Dùng nồi có cỡ khớp với cỡ vòng lửa trên mặt 
bếp.

•  Đừng mở cửa bếp lò nếu không cần thiết. Nhiệt 
độ có thể giảm 25 độ F. 

Bếp điện 350 ° F 1 giờ 2,0 kWh 19¢

Lò nướng 425 ° F 50 phút 0,95 kWh 9¢

Nồi điện 200 ° F 7 giờ 0,7 kWh 7¢

Lò vi sóng Đặt mức nhiệt độ 
cao

15 phút 0,36 kWh 3¢

THIẾT BỊ NHIỆT ĐỘ THỜI GIAN NĂNG LƯỢNG CHI PHÍ* 

CHI PHÍ THIẾT BỊ GIA DỤNG THÔNG THƯỜNG

Nguồn: Hướng dẫn Người tiêu dùng Tiết kiệm Năng lượng Sinh hoạt *Tiêu thụ 9,5¢/kWh

Giảm chi phí nước 
nóng của bạn

•  Lắp đặt vòi sen hiệu quả về mặt năng lượng với 
nhãn hiệu WaterSense®. Nó sẽ giúp giảm lượng 
nước sử dụng mà không giảm áp lực nước.

•  Sửa chữa vòi nước bị rò ngay lập tức.

•  Giảm thời gian tắm Dù chỉ một vài phút mỗi lần 
tắm nhưng cũng giúp tiết kiệm đáng kể.

•  Bình nóng lạnh được nhà sản xuất đặt ở 120 độ 
để đảm bảo an toàn và hiệu suất năng lượng tối 
ưu. Điều chỉnh thiết đặt này có thể ảnh hưởng tới 
cả mức độ an toàn và hiệu suất.



Tiết kiệm chỉ 
bằng một cái vặn

•  Bóng đèn ENERGY STAR® sử dụng ít năng 
lượng hơn ít nhất 75% để sản sinh ra cùng một 
lượng ánh sáng và có tuổi thọ lâu hơn 10-25 lần 
so với bóng đèn sợi đốt.  

•  Seattle City Light hỗ trợ bạn mua thiết bị chiếu 
sáng hiệu suất cao dễ dàng và phải chăng. Hãy 
tìm nhãn Twist & Save trên các                         
bóng và bộ lắp bóng 
ENERGY STAR đảm bảo chất 
lượng ở các đại lý bán lẻ có 
bán. Hãy truy cập trang web 
của chúng tôi tại             
seattle.gov/twistandsave. 

Enjoy savings brought to you by 

Seattle City Light

= 10 1 CFL incandescent

incandescent1 LED 25 =

Dọn dẹp tiết kiệm 
năng lượng

•  Chạy máy rửa bát ở mức đủ tải. Nếu bạn phải xả 
trước bát đĩa, hãy sử dụng nước lạnh. Chạy máy 
rửa bát ở mức đủ tải nhìn chung luôn tiết kiệm 
năng lượng hơn rửa bát bằng tay.

•  Chọn tùy chọn sấy bằng không khí trên máy rửa 
bát.

•  Đối với giặt quần áo, chạy ở mức đủ tải và chọn 
thiết đặt nước lạnh cho cả bước giặt và xả. Hầu 
hết quần áo được giặt sạch bằng nước lạnh, đặc 
biệt khi bạn sử dụng chất tẩy rửa dành cho giặt 
nước lạnh.

•  Khi có thể, hãy phơi khô quần áo. Máy sấy là một 
trong những thiết bị ngốn nhiều điện nhất của 
bạn.

•  Chạy máy sấy ở mức đủ tải. Để hoạt động hiệu 
quả nhất, hãy vệ sinh lưới chắn sợi trước mỗi lần 
sử dụng.



Máy giặt quần áo hiệu suất 
cao giảm giá $100

Nâng cấp lên máy giặt quần áo hiệu suất cao đạt 
tiêu chuẩn và nhận giảm giá $100 Trong suốt thời 
gian sử dụng, chiếc máy giặt này có thể tiết kiệm 
cho bạn chi phí điện nước và nước thải đủ để bù 
đắp giá mua sản phẩm. Không những thế, những 
chiếc máy này còn nhẹ nhàng với quần áo của bạn 
và sử dụng ít chất tẩy rửa hơn. 

Thay thế tủ lạnh ENERGY 
STAR giảm giá $50

Thay thế tủ lạnh chính bạn hiện có bằng mẫu sản 
phẩm đảm bảo chất lượng ENERGY STAR và nhận 
giảm giá $50. 

Tái chế tủ lạnh hoặc tủ đông 
phụ cũ của bạn giảm giá 
$30 & vận chuyển miễn phí

Để đủ điều kiện, tủ lạnh của bạn phải là kiểu dân 
dụng, từ 10 đến 30 feet khối và được sản xuất trước 
năm 2001.

Giảm giá thiết bị chiếu 
sáng giảm đến $10

Chúng tôi có các khoản chiết khấu trực tiếp cho 
bóng đèn và bộ lắp đèn tiết kiệm năng lượng. Truy 
cập seattle.gov/twistandsave để biết danh sách các 
đại lý bán lẻ có bán và mẹo chọn bóng đèn hoặc bộ 
lắp đèn phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Bạn có sẵn sàng để tiết 
kiệm hơn nữa?
Các đợt giảm giá của Seattle City 
Light có thể giúp bạn nâng cấp 
lên công nghệ có hiệu suất cao 
hơn và tiết kiệm tiền cho nhiều 
năm tới. Hãy tìm mẫu giảm giá và 
thêm thông tin trên seattle.gov/
appliances hoặc gọi Cố vấn Năng 
lượng theo số (206) 684-3800.

Hệ thống sưởi và làm mát 
không ống dẫn hiệu suất 
cao giảm giá $1.200

Nâng cấp hệ thống sưởi điện của bạn lên hệ thống 
sưởi và làm mát không ống dẫn hiệu suất năng 
lượng cao và tiết kiệm 25-50% chi phí sưởi nhà bạn. 
Hệ thống không ống dẫn đem đến cho bạn sự thoải 
mái quanh năm, giữ cho bạn được ấm áp vào mùa 
đông và mát mẻ vào mùa hè. Truy cập seattle.gov/
ductless để biết thêm thông tin. 

Bình nóng lạnh bơm nhiệt 
hiệu suất cao giảm giá 
$500

Không còn lãng phí tiền của với bình nóng lạnh điện 
kém hiệu suất kiểu cũ. Nâng cấp lên bình nóng lạnh 
bơm nhiệt và bạn có thể giảm chi phí đun nước đi 
một nửa. 

Vòi sen WaterSense giảm 
giá tới $10

Sử dụng vòi sen hiệu suất cao là một trong những 
cách tiết kiệm và hiệu quả nhất để giảm lượng nước 
nóng sử dụng. Một hộ gia đình trung bình có thể tiết 
kiệm tới $40 mỗi năm chi phí điện nước bằng cách 
nâng cấp lên vòi sen WaterSense. Truy cập seattle.
gov/light/conserve/showerhead để biết danh sách 
các đại lý bán lẻ có bán. 
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Tài nguyên của Seattle City Light

LỰA CHỌN THANH TOÁN HÓA ĐƠN

•  Không sử dụng giấy tờ! Đăng ký nhận hóa đơn điện tử 

tại seattle.gov/light/ebill.

•  Để mở, đóng hoặc chuyển một tài khoản, vui lòng gọi bộ 

phận dịch vụ khách hàng theo số (206) 684-3000.

•  Thanh toán ngân hàng tự động. Thiết lập các thanh toán 

hóa đơn tự động tại seattle.gov/light/accounts hoặc gọi 

(206) 733-9100.

•  Chương trình tính hóa đơn theo ngân quỹ. Tính trung 

bình hóa đơn tiện ích của bạn qua 12 tháng so với chu 

kỳ hóa đơn hàng tháng. Để biết thông tin, hãy gọi (206) 

684-3345.

HỖ TRỢ THANH TOÁN

•  Người cao tuổi, khách hàng khuyết tật hoặc đủ điều kiện 

về thu nhập  có thể đủ tiêu chuẩn nhận chương trình 

chiết khấu giá tiện ích. Để được hỗ trợ, hãy email tới 

udp@seattle.gov hoặc gọi (206) 684-3417.

•  Bố trí thanh toán hoặc thông báo đóng.  

Nếu bạn không thể thanh toán toàn bộ khoản tiền cho 

hóa đơn tiện ích của mình trước ngày tới hạn, hãy gọi 

bộ phận dịch vụ khách hàng để thiết lập kế hoạch thanh 

toán theo số (206) 684-3336.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT NĂNG LƯỢNG GIA ĐÌNH

•  Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập. Chủ nhà và người 

thuê nhà sử dụng sưởi điện có thể đủ điều kiện nhận 

các ứng dụng cải tiến tiết kiệm năng lượng miễn phí cho 

nhà của họ. Để biết thông tin, hãy gọi (206) 684-0244.

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP THEO SỐ 
(206) 684-3800
•  Información en español 
•  Impormasyon sa Tagalog
•  中文資訊  
•  Thông tin bằng tiếng Việt
• �한국어�정보

• Macluumaad Af-Soomaali ah

Chương trình Chiết khấu Tiện ích 
của Seattle City Light

Chương trình Chiết khấu Tiện ích là một cách tuyệt 
vời để giảm tiền hóa đơn. Các khách hàng có đủ điều 
kiện về thu nhập tiết kiệm 60% với Seattle City Light 
và 50% với Hóa đơn Tiện ích Công của Seattle.

Nếu thu nhập của bạn đáp ứng các yêu cầu này, hãy 
gọi cho chúng tôi ngay hôm nay! Chúng tôi rất hân 
hạnh được ước tính các khoản tiết kiệm cho bạn 
hoặc giúp bạn đăng ký. 

Để biết thông tin, hãy gọi (206) 684-3417 hoặc truy 
cập seattle.gov/save60percent

1 $2.550 $30.600

2 $3.335 $40.020

3 $4.120 $49.440

4 $4.905 $58.860

5 $5.689 $68.268

6 $6.474 $77.688

7 $6.621 $79.452

  TỔNG TỔNG 
KÍCH CỠ THU NHẬP THU NHẬP 
HỘ GIA ĐÌNH HÀNG THÁNG HÀNG NĂM

YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ THU NHẬP NĂM 2014

Cư dân thuộc phần 8 hoặc cư dân nhà ở trợ cấp không đủ điều kiện



SEATTLE CITY LIGHT 
700 5th Avenue, Suite 3200 MS901-480  
P.O. Box 34023  Seattle, WA 98124-4023   
(206) 684-3800

SLD RT 050814

In trên giấy tái chế sản xuất từ 10% sợi thải đã qua sử dụng.


