
Mga bagay na dapat mong malaman:
Ang Virtual Net Energy Metering (VNEM) ay gagamitin upang direktang ilapat ang mga solar na 
kredit sa iyong kuwenta ng utility. Ang VNEM ay isang proseso ng pagkuwenta na nagbibigay-
daan sa iisang solar na sistemang PV na hatiin ang mga kredit sa kuwenta sa maramihang 
sambahayan ng nangungupahan at lugar para sa publiko. Kinakailangan ng programang SOMAH 
na tumanggap ang mga nangungupahan ng hindi bababa sa 51% ng mga credit ng solar para sa 
bawat proyektong SOMAH. 

Sinusubaybayan ng VNEM na

1  Ang kuryente na ginawa ng solar na sistemang PV sa iyong gusali

 2   Ang kuryente ay pinapadala sa grid ng kuryente at sinusukat ng isang metro ng solar

   Ang grid ng kuryente ay ang network na pinapatakbo ng SCE na naghahatid ng kuryente 
sa mga tahanan, negosyo at iba pang mga gumagamit.

3  Ang kuryente na nagagamit ng iyong sambahayan ay sinusukat ng iyong metro ng kuryente

4   Idadagdag ng SCE ang mga kredit na inilaan sa iyong sambahayan, na magbabawas sa 
iyong buwanang kuwenta
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Mga tanong tungkol sa SOMAH?
 Hotline ng Nangungupahan: 800-843-9728

Paano magbabago ang 
iyong kuwenta ng utility?
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May mga tanong tungkol sa SOMAH?
  Hotline ng Nangungupahan: 800-843-9728

Ano ang dapat mong malaman tungkol sa iyong bagong kuwenta ng utility

Mahalagang maunawaan kung paano makakaapekto ang pagkakaroon ng solar sa iyong gusali sa iyong kuwenta ng 
utility. Magkakaroon ng mga pagbabago sa parehong hitsura ng iyong kuwenta at sa paraan ng pagkakalkula nito.

Ano ang iba’t ibang uri ng istruktura ng halaga ng utility?

Kakalkulahin ang iyong kuwenta batay sa isa sa dalawang magkaibang istruktura ng halaga: pamantayan at  
oras-ng-paggamit (time-of-use, TOU). Sa kasalukuyan, maari ikaw ay nasa pamantayan na halaga, ngunit sa solar, 
maaari kang ilipat sa halaga ng oras-ng-paggamit.

Pamantayan na Halaga

Kinakalkula ang iyong kuwenta sa pamamagitan ng 
magkakaibang baitang o antas. Ang bawat baitang 
ay mayroong partikular na bilang ng mga yunit ng 
kuryente (kilowatt-hours o kWh) na maaari mong 
gamitin. Kapag ginamit mo ang lahat ng yunit ng 
kuryente sa isang baitang, nakahanay ka sa susunod 
na baitang. Kapag umangat ka mula sa isang baitang 
patungo sa isang mas mataas na baitang mas 
mataas ang babayaran mo. Karaniwang may dalawa 
hanggang apat na baitang sa iyong kuwenta ng utility.

Baitang 1 Baitang 2 Baitang 3

$

$$

$$$

Oras-ng-paggamit  
(Time-of-use, TOU)

Ang oras-ng-paggamit ay nag-aalok ng 
magkakaibang halaga sa magkakaibang oras. Ibig 
sabihin ay mag-iiba ang halaga ng bawat yunit ng 
kuryente (kilowatt-hour o kWh) batay sa oras ng araw 
na ginamit o kinunsumo ito. Ang mga halaga ng TOU 
ay may mga oras nasa-tuktok at mga oras na  
wala-sa-tuktok, at ang halaga ng kuryente ay mas 
mataas sa mga oras nasa tuktok. 

umaga tanghaling-
tapat

hapon gabi

Super na  
Wala-sa-tuktok 

Wala-sa-tuktok 

$

$$

$$$

$$

Wala-sa-tuktok Nasa-tuktok 

TOU at SOMAH

Sa sandaling ma-ikabit at gumagana ang mga solar na sistemang PV, maaari kang ilipat ng SCE sa halaga ng 
TOU. Kung gusto mo, maaari mong gamitin ang isang pamantayan na halaga na plano sa halip. Para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa mga halaga ng TOU at mga pamantayan na halaga na iniaalok ng SCE tumawag sa 
800-655-4555.

Solar sa Pabahay na Abot-Kaya 
para sa Maramihang Pamilya 
(Solar on Multifamily Affordable 
Housing, SOMAH)



Customer account                        Rotating outage
2-00-000-0000                              Group A073

123 ANY STREET                       Date bill prepared     
ANY CITY, CA 90000                  05/02/20

Your account summary
Previous Balance $35.14
Payment received $35.14
Your new charges $45.54

Total amount you owe by 06/01/20 $45.54

Summary of your billing detail

Please return the payment stub below with your payment and make your check payable to Southern California Edison.
.

Customer account  2-00-000-0000
.

Amount due by 06/01/20                $45.54

Amount enclosed        $     

VALUED CUSTOMER
123 ANY STREET
ANY CITY, CA 90000

00 000 0000 0000000 0000000000000000000000000000000

For billing and service inquires
1-800-990-7788
www.sce.com

Your electricity bill
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(Tear here) (Tear here)

Amount due $45.54
Due by 06/01/20

Your past and current electricity usage 
For meter 000000-000000 from 04/02/20 – 05/02/20
Total electricity you used this month in kWh                             300

Your next billing cycle will end on or about 06/02/20.

Service account                                  Service address                   Billing period                       Your rate                           New charges
3-000-0000-00                                 123 ANY STREET            04/02/20 – 05/02/20               DOMESTIC              -$23.67
Billing adjustment ANY CITY, CA 

3-000-0000-00                                 123 ANY STREET            04/02/20 – 05-02-20               DOMESTIC              $69.21

$45.54                                                                    

P.O. BOX 600
ROSEMEAD, CA 91771-0001

SOMAH-VNM BENEFITER  

BILL SAMPLE 

The amount you need to pay

Electricity costs prior to  
solar credits

Bill due date

This is the energy consumption   
usage before solar credits

This is your monthly bill credit 
from your SOMAH-VNM  

Solar PV System
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