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BALITA TUNGKOL SA PAGTITIPID NG KURYENTE 
 
40 Taon ng Pagtitipid ng Kuryente 
Simula pa noong 1977, nagtutulungan na ang City Light at ang mga customer nito upang magtipid ng kuryente. Sa 
paggamit ng mas kaunting enerhiya at paggamit nito nang maayos, naiiwasan natin ang mga greenhouse gas emission 
at iba pang hindi magandang epekto sa kalikasan. Dagdag pa rito, kapag nagtitipid ng kuryente, bumababa rin ang 
mga bill mo! 
 
Malinaw ang hangarin ng City Light tungo sa pagtitipid ng kuryente: Simula noong 1977, nakatipid ang mga customer 
ng City Light nang mahigit 1 bilyong dolyar sa kanilang mga bill dahil sa pagtitipid ng kuryente, at noong 2005, ang City 
Light ang naging kauna-unahang utility sa bansa na kinilala bilang carbon neutral. Nagtulung-tulong tayo upang 
makamit ang mga resultang ito mula pa noong 2016: 
 

• Dahil sa mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente, nabawasan ang bill ng mga customer nang mahigit 118 milyong 
dolyar noong 2016. 
• Ang pagtitipid ng kuryente noong 2016 ay nagresulta rin sa pagkabawas ng 910,712 metric ton ng carbon dioxide 
sa atmosphere. Katumbas ito ng 200,357 tahanang nagmamaneho ng hindi bababa sa isang kotse kada taon. 
• Nabawasan ang electrical load nang 1,422,988 megawatt-hours. Sapat na ito upang mabigyan ng kuryente ang 
mahigit 186,000 karaniwang tahanan sa Seattle taun-taon. 
 

 
SEKSYON PARA SA MGA NAGRERENTA 
 
Bawasan ang iyong bill 
Maraming paraan upang matiyak na ang mga 21st century electronic mo ay nagagamit sa pinakamatipid na paraan 
hangga't maaari upang mapanatiling mababa ang iyong bill. Halimbawa, noong dekada ‘70, pangkaraniwan ang mga 
rotary phone. Sa panahon ngayon, mas madaling gamitin ang mga cell phone ngunit gumagamit din ng enerhiya ang 
mga ito kapag nagcha-charge, kaya tandaang bunutin sa saksakan ang charger kapag hindi mo ito ginagamit. Para sa 
higit pang tip, bisitahin ang seattle.gov/light/renters-corner. 
 
 
PERFORMANCE NOONG 2016: ANG AMING REPORT CARD 
Ipinapakita ng mga benchmark ng performance ng Seattle City Light kung paano namin naabot ang aming mga layunin 
para sa taong 2016. Nangangako kami ng tuluy-tuloy na pagpapahusay sa 2017 at sa susunod pang mga taon. 
 

LAYUNIN NOONG 2016 BENCHMARK PERFORMANCE 
Porsyento ng mga tawag na nasagot 
sa loob ng    
60 segundo (Call Center na 
pinamamahalaan ng  
Mga Pampublikong Utility ng 
Seattle)  
 

80% 58% 

Dalas ng mga hindi inaasahang 
pagkawala ng kuryente    
(mga puno sa mga linya, pagpalya ng 
kagamitan, atbp.)  
sa loob ng ilang minuto, kada taon, 
kada customer  

0.73 0.5 
 

  

http://seattle.gov/light/renters-corner


Tagal ng mga hindi inaasahang 
pagkawala ng kuryente    
kada customer, kada taon  

63.4 61 

Bilang ng mga inquiry kada 1,000 
customer 

4 28.37 

Porsyento ng mga error sa bill   2% 2.16 
Bilang ng araw na itinatagal upang 
magsagawa ng standard 
residensyal/maliit na 
pangkomersyong mga koneksyon ng 
kuryente   
na nangangailangan ng field service 
 

40 31 

Pagsasaayos ng streetlight, 
pagtugon sa loob ng  
10 araw ng trabaho  

90% 94.6% 

Paggastos sa mga kapital na 
proyekto-rate ng pag-abot   
  

90%  87.2% 

Mga natitipid ng customer para sa 
lahat ng   
grupo ng customer (average na 
megawatts) 

14 14 

Pagbawas/pag-offset ng mga green-
house gas emission 

100% 100% 

Pagputol ng puno na malapit sa mga 
linya ng kuryente upang  
mas maging maaasahan (sa milya) 

560  571.75 

 
   
MALAPIT NA: MGA MAKABAGONG METRO 
Kasalukuyan nang ginagawa ang Makabagong Pagmemetro ng City Light ngunit magsisimula pa lang sa summer ang 
pagkakabit ng mga bagong metro sa maraming customer. Naghahatid ang mga device na ito ng maraming benepisyo 
sa mga customer, kabilang ang mga awtomatikong pag-ulat kung kailan at kung saan nawawalan ng kuryente, na 
nagpapabilis sa pagtugon ng City Light at pagbabalik ng kuryente. Sa hinaharap, makakapagdagdag ang City Light ng 
mga serbisyo upang makatipid ng enerhiya at masubaybayan ang paggamit nito sa pamamagitan ng teknolohiya. 
Matuto pa tungkol sa programa ng Makabagong Pagmemetro ng City Light sa pamamagitan ng pagbisita sa 
seattle.gov/light/ami. 
 
 
MGA RESERVATION SA SKAGIT TOURS 
Nagsisimula na kaming kumuha ng mga reservation para sa Skagit Tours sa darating na summer sa Marso nang sa 
gayon ay maibigay namin nang mas maaga ang inyong mga ticket. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 
SkagitTours.com. 
 
 
SA IYONG LUGAR: CITY LIGHT @ WORK 
  

http://seattle.gov/light/ami
https://www.seattle.gov/light/damtours/skagit.asp


May mga tauhan sa mga lugar na ito na kumikilos upang makapagbigay ng maaasahang serbisyo: 
• Alaskan Way: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa bago ang viaduct demolition; 
 
• Capitol Hill: (E. Union St. sa pagitan ng 10th at 11th): nagtatayo ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa upang 
maging mas maaasahan ang supply ng kuryente; 
 
• Blue Ridge: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa kuryente; 
 
• Pioneer Square/Downtown: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapanatili ang system; 
 
• South Lake Union/Denny Triangle: nagtatayo ng mga vault at duct sa ilalim ng lupa bago simulan ang bagong 
substation. 
 
• International District: nagpapalit ng mga lumang utility pole at nauugnay na imprastraktura upang ma-upgrade ang 
umiiral na electrical system. 

 
Hindi kumpleto ang listahang ito at pagtatantya pa lang ang mga petsa ng proyekto sa Marso–Abril. Para sa mga 
detalye, pumunta sa seattle.gov/light/atwork at mag-click sa orange na cone.  
 
 
TIP PANGKALIGTASAN MULA SA ISANG EKSPERTO 

 
“Panahon na ng tagsibol kapag nagsisimula nang mag-ayos ulit ng bakuran ang maraming taon. Tumawag sa 811 
para sa libreng serbisyo upang makita ang mga utility sa ilalim ng lupa, at maging maingat sa mga nakatayong linya ng 
kuryente kapag nag-aayos sa labas.” 
Michael Clark, 
manager ng bagong Denny Substation 
 
 
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
  

http://seattle.gov/light/atwork
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