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ADVANCED METERING  
Aplikasyon sa Pag-opt Out 

 

Pag-opt Out sa Advanced Metering 

May bago nang pamantayan ang City Light sa pagmemetro ng kuryente gamit ang isang digital na communicating meter (isang advanced 
na metro). May opsyon ang mga residenteng customer na piliin ang non-standard na metro (isang non-communicating na digital na metro) 
nang may karagdagang singil. Inilalarawan ang dalawang metro sa ibaba. 

Ang mga advanced na metro ay ikakabit sa mga tahanan at negosyo upang kumuha ng impormasyon sa paggamit ng kuryente ng 
customer. Magbibigay-daan ang mga metro sa awtomatikong wireless na pakikipagkomunikasyon sa City Light.  

• Itatala ng mga advanced na metro ang impormasyon sa paggamit ng kuryente ng customer sa buong araw.  

• Ang data ng paggamit ng kuryente ng customer ay ipapadala nang ilang beses sa loob ng isang araw sa City Light gamit ang 
wireless na network ng radio frequency (RF). Katulad ito ng mga wireless na komunikasyon na ginagamit ng mga cell phone at 
Wi-Fi. Magpapadala ang mga metro ng data sa maximum na 90 segundo bawat araw. 

• Kapag nakapasok na ito sa ligtas na firewall ng City Light, itutugma ang data ng paggamit ng kuryente sa mga account ng 
customer para sa billing at sa iba pang aktibidad ng serbisyo sa customer, katulad sa mga tradisyonal na ginagawa sa 
pagmemetro. 

Magkakaroon ng mga non-communicating na digital na metro ang mga residenteng customer na pipiliing mag-opt out sa programang 
Advance Metering na inilalarawan sa itaas.   

• Walang antenna o radyo para sa wireless na komunikasyon ang metrong ito. Walang pagpapadala ng radio frequency (RF) sa 
mga metrong ito. Bilang resulta, hindi ito makatatanggap o makapagpapadala ng data ng paggamit ng kuryente ng customer. 

• Magkakaroon ang metro ng digital na display at ng asul na label upang malinaw itong matukoy bilang metro sa pag-opt out. 

• Ilalapat ang mga singil sa pag-opt out.  

 

Mga Panuntunan sa Pagiging Kwalipikado na Mag-opt Out 

• Dapat ay isa kang residenteng customer.  
• Ang mga hindi may-ari ng property na gustong mag-opt out ay dapat makakuha ng nilagdaang pahintulot mula sa may-ari ng 

property. 
• Ikaw ang responsable sa pagbibigay at pagmementina ng access sa City Light para sa pagkakabit, pagmementina, at 

pagbabasa ng metro. Kung hindi magagawa, maaari itong magresulta sa pagwawakas ng iyong pakikibahagi sa pag-opt out, 
kasabay ng pagkakainstala ng isang Advanced na Metro. 

• Ang mga may-ari at nangungupahan sa mga gusaling may 4 na unit o mas mababa pa ay kwalipikado sa pag-opt out. Ang mga 
nangungupahan ay dapat na may pahintulot ng may-ari upang mag-opt out. Kung magpapasya ang may-ari ng gusali na i-opt 
out ang buong gusali, ang may-ari ang magbabayad sa lahat ng singiling nauugnay sa mga metro sa pag-opt out para sa lahat 
ng unit.  

• Hindi kwalipikadong mag-opt out ang mga customer na nakatira sa anumang uri  ng multi-unit na tirahangmay 5 o higit pang 
metro sa isang lokasyon (hal. kwarto para sa metro o panlabas na pader). 

• Hindi kwalipikadong mag-opt out ang mga customer ng net metering. 
• Hindi kwalipikadong mag-opt out ang mga komersyal na customer. 
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Paghahambing ng Mga Metro ng City Light 
Tulad ng ipinapakita sa sumusunod na chart, may mga karagdagang gastos na nauugnay sa pag-opt out, at mas kaunting benepisyo sa 
paggamit ng non-communicating na digital na metro. Sinasaklaw ng mga bayarin ang mga aktwal na pagpapalakad, gastos, 
isinasagawang pagmementina, at pagbabasa ng metro ng City Light kaugnay ng non-communicating na digital na metro at kagamitan. 

  Advanced na 
Pagmemetro 

Mag-opt out sa 
Non-communicating na 
Digital na Metro 

Mag-opt out sa  
Non-communicating na 
Digital na Metro kung 
nakikibahagi sa Utility 
Discount Program 
(Programang Diskwento 
sa Utility)** 

Tinitingnan ang iyong araw-araw 
na paggamit ng kuryente* 

Oo Hindi Hindi 

Pagtukoy ng outage* Oo Hindi Hindi 

Malayuang kinokonekta ang iyong 
serbisyo* 

Oo Hindi Hindi 

Isang beses na pagbabayad sa 
serbisyo at  
pangangasiwa 

WALANG BAYAD $124.43 $49.77 

Isang beses na pagbabayad sa 
pagkakabit bawat metro 

WALANG BAYAD WALANG BAYAD kung 
may dalawang linggong 

abiso bago ang 
nakatakdang pagkakabit 

ng metro 

WALANG BAYAD kung 
may dalawang linggong 

abiso bago ang 
nakatakdang pagkakabit 

ng metro 

  $84.21 kung walang 
dalawang linggong abiso 

$33.68 kung walang  
dalawang linggong abiso 

Umuulit na bayarin sa yugto ng 
billing* 

WALANG BAYAD $15.87 
sa bawat yugto ng billing 

sa hinaharap 

$6.35 
sa bawat yugto ng billing 

sa hinaharap 

*Kapag ganap na awtomatiko ang sistema ng advanced na pagmemetro. 
**Ang mga kalahok na may kwalipikadong kita para sa Programang Diskwento sa Utility ay makatatanggap ng 60% 
diskwento. 

Buod ng Mga Bayarin tulad ng Ipinapakita sa Talahanayan sa Itaas  

• Isang beses na pagbabayad sa serbisyo at pangangasiwa sa halagang $124.43. 
• Magsisimula ang isasagawang pagsingil na $15.87 sa bawat yugto ng billing pagkatapos mailipat ang pagbabasa ng metro ng 

customer sa awtomatikong pagbabasa. Kasama rito ang gastos sa manual na pagbabasa at pagmementina ng iyong metro. 
• Maaaring ilapat ang singil sa pagkakabit na $84.21 kung hindi matatanggap ang aplikasyon nang hindi bababa sa dalawang 

linggo bago ang nakatakdang pagkakabit ng mga advanced na metro sa iyong lugar. 
• Hindi ilalapat ang singil sa pagkakabit sa mga sitwasyon kung saan ang mga layunin ng City Light sa pagpapalit ng metro sa 

lugar ay para sa pagmementina. 
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Mga Hakbang Sa Pag-opt Out 

• Magsumite ng kumpletong aplikasyon. Maaaring maantala ang pagproseso dahil sa mga hindi kumpletong aplikasyon. 

• Dapat matanggap ng City Light ang aplikasyon nang hindi bababa sa dalawang linggo bago ang nakatakdang petsa ng 

pagkakabit sa inyong lugar upang maiwasan ang pagbabayad sa pagkakabit.  

o Kung hindi nakaabot sa huling araw ng pagsusumite, malamang na kabitan kayo ng isang advanced na metro sa petsa 

ng pagkakabit sa inyong lugar hanggang sa muling puntahan ng isang technician ang iyong tahanan sa ibang 

pagkakataon upang kabitan kayo ng metro sa pag-opt out. Isasama ang singil sa pagkakabit sa iyong bill pagkatapos 

maikabit ang metro sa pag-opt out. Maaaring abutin nang ilang araw o linggo pagkatapos ng petsa ng pagkakabit sa 

inyong lugar bago ka makabitan ng isang metro sa pag-opt out. 

• Pagkatapos matanggap ng City Light ang isang aplikasyon, padadalhan ng email ang customer upang kumpirmahin ang 

natanggap na aplikasyon. Kung walang ibinigay na email address, liham ang ipadadala. 

• Pagkatapos maproseso ang aplikasyon, padadalhan ang customer ng liham ng pag-apruba o pagtanggi. Gagawin ng City Light 

ang lahat ng makakaya nito upang maproseso ang mga aplikasyon sa takdang panahon. Gayunpaman, maaaring may mga 

sitwasyon kung saan kinakailangan muna ang higit pang impormasyon bago ang pag-apruba. Halimbawa, kung hindi tumutugma 

ang may-ari ng property sa mga talaan ng King County sa nakalistang may-ari sa isang account ng City Light, maaaring 

kailanganin ng City Light ang higit pang impormasyon upang kumpirmahin ang pagiging kwalipikado nito. Maaari nitong 

maantala ang pagproseso sa aplikasyon. 
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Ang pagsasalin ng aplikasyong ito ay ibinibigay bilang kagandahang-loob. 

Para sa mga legal na layunin, dapat kumpletuhin at isumite ng mga customer na gustong mag-opt out ang Ingles na bersyon ng aplikasyong ito. 

Impormasyon ng Customer 
Numero ng Account:  Petsa: 

Pangalan sa Account: 

Numero ng Telepono: Email: 

Service Address: 

May-ari ng Property (Kung iba sa pangalan sa account): 

Numero ng Telepono ng May-ari: 

Dahilan sa Pag-opt Out: 

 

 

Mga Tuntunin at Kondisyon 
 
Kinakatawan at pinapatunayan ko na ako ang pinangalanan at awtorisadong tao sa ibinigay na numero ng account ng customer. Bukod 
pa rito, kinakatawan at pinapatunayan ko na ako ang legal na may-ari ng lugar* o nangungupahan sa lugar na may pahintulot mula sa 
may-ari gaya ng isinasaad sa ibaba. Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito, ipinapahayag ko na gusto kong mag-opt out sa 
programang Advanced Metering ng City Light. Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito, sinasang-ayunan kong ikabit ang isang non-
communicating na digital na metro sa lugar na nakasaad sa form na ito sa halip na Advanced na Metro. Nauunawaan ko na, alinsunod 
sa Patakaran sa Pag-opt Out ng City Light (DPP III-427), sisingilin ang aking account para sa isang beses na pagbabayad sa serbisyo 
at pangangasiwa at bayarin sa isasagawang pagbabasa ng metro para sa bawat yugto ng billing kapag nailipat na ang serbisyo sa 
awtomatikong pagbabasa. Nauunawaan ko rin na maaari akong pagbayarin sa pagkakabit ng metro kung hindi maibabalik ang 
aplikasyong ito nang hindi bababa sa dalawang linggo bago ang nakatakdang pagkakabit ng advanced na metro. Nauunawaan ko na 
kwalipikado lang ako sa basic rate na taripa ng City Light at hindi makatatanggap ng iba pang pinagandang kapakinabangan na maaaring 
ipagkaloob ng sistema ng Advanced Metering. Sumasang-ayon ako na pananatilihin ko ang malinaw at direktang access sa aking (mga) 
metro, na magbibigay-daan sa mga kawani ng City Light na manual na mabasa ang (mga) metro sa panahon ng karaniwang oras ng 
negosyo sa buong buwan. 
 
Lagda ng May-ari ng Account: ________________________________________________      Petsa: ___________ 

Naka-print Na Pangalan: ______________________________________________  

Lagda ng May-ari ng Property*: ________________________________________________     Petsa: ___________ 

Naka-print na Pangalan: ______________________________________________ 

* Kung hindi ang legal na may-ari ng lugar ang humihiling, dapat aprubahan ng may-ari ang pag-opt out. 

Maaari mong isumite ang nakumpletong form na ito sa: 
Seattle City Light 
Attn: Advanced Metering Opt-Out / Customer Care Division 
P.O. Box 34023  
Seattle, WA 98124-4023 
              o i-email sa SCL_Advanced_Metering@seattle.gov 
              o i-fax sa (206) 684-3428 
 

 

 

Para sa higit pang impormasyon sa Advanced Metering  at pag-opt out, mangyaring pumunta sa: seattle.gov/light/meters o  
tumawag sa (206)727-8777 

Nakalaan Lang sa City Light  
 

PETSANG NATANGGAP: ________ 
 
NA-VERIFY NI:_____________________ 
 
YUGTO:_____   ROUTE:______ 

 
UDP:  OO / HINDI      
NANGUNGUPAHAN:  OO / HINDI 
 
SOLAR:  OO /  HINDI 
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