Hóa đơn Pacific Power của quý vị
sẽ thay đổi như thế nào?

Năng lượng mặt trời
cho Khu nhà nhiều
căn với giá phải
chăng (SOMAH)

Những điều quý vị cần biết
Chương trình SOMAH yêu cầu tất cả các dự án sử dụng Đồng Hồ Đo Năng Lượng Tịnh Ảo (VNEM) để tính
toán hóa đơn dịch vụ tiện ích, đảm bảo rằng tối thiểu 51% tín dụng hóa đơn được chuyển thẳng cho quý vị
và những người thuê nhà khác. VNEM là một quá trình lập hóa đơn cho phép mỗi hệ thống năng lượng
mặt trời chia các khoản tín dụng theo hóa đơn cho nhiều gia đình thuê nhà và khu vực sử dụng chung.
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VNEM theo dõi
1

Hệ thống năng lượng mặt trời trong tòa nhà của quý vị tạo ra điện.

2 		

Điện được đo bằng đồng hồ đo năng lượng mặt trời và được truyền tải tới lưới điện.

		
Lưới điện là mạng lưới do Pacific Power sử dụng để cung cấp điện cho các gia đình, doanh nghiệp và
người dùng khác.
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Lượng điện mà hộ gia đình quý vị sử dụng được đo bằng đồng hồ đo điện

4 	Pacific Power sẽ bổ sung các khoản tín dụng trên cơ sở lượng điện được tạo ra bởi hệ thống PV năng
lượng mặt trời tại các tòa nhà của quý vị để giảm số tiền trên hóa đơn hàng tháng của quý vị
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Thông tin cần biết về hóa đơn dịch vụ tiện ích mới của quý vị
Điều quan trọng là cần hiểu rõ ảnh hưởng của năng lượng mặt trời trong tòa nhà tới hóa đơn điện của quý
vị. Sẽ có những thay đổi cả về hình thức hóa đơn và cách thức tính toán hóa đơn.

Giá theo số lượng sử dụng
Hóa đơn của quý vị được tính toán theo các mức giá khác nhau. Mỗi mức giá áp dụng cho một số lượng điện
cụ thể (tính bằng kilowatt/giờ hay kWh) mà quý vị có thể sử dụng. Mức giá đầu tiên được gọi là “Mức Cơ Sở”.
Sau khi sử dụng hết lượng điện ở Mức giá Cơ Sở, quý vị sẽ được chuyển sang mức giá tiếp theo, được gọi là
mức “Phi Cơ Sở”. Khi chuyển từ mức Cơ Sở sang mức Phi Cơ Sở, quý vị sẽ phải thanh toán nhiều hơn cho mỗi
kWh điện.
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Tín dụng VNEM
Trong hóa đơn hàng tháng của quý vị sẽ có một phần mới hiển thị các khoản tín dụng VNEM mà Pacific
Power đã trừ vào tiền điện mà quý vị phải trả. Số tiền tín dụng VNEM mà quý vị nhận được sẽ được tính trên
cơ sở lượng điện mà hệ thống PV năng lượng mặt trời tạo ra tại tòa nhà của quý vị. Để biết thêm thông tin
về các mức giá theo số lượng sử dụng và VNEM mà Pacific Power đề xuất, vui lòng gọi số 888-221-7070.
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