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ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਰੋਸ਼ਨੀ

ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ!

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ! ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ! ਸਭ ਤ9
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਖੇਤਰ! ਿਵੱ ਚ9 ਇੱ ਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ0 ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। $2000 ਪਤੀ
ਿਤਮਾਹੀ ਿਬਜਲੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਿਫ਼ਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ $800 ਪਤੀ ਿਤਮਾਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਖਰਚ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ0 ਿਕਸੇ ਊਰਜਾ ਆਿਡਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸ,ਸਸ਼ੁਦਾ ਿਬਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ!
ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਤਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤ9 ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LED ਡਾਊਨਲਾਈਟ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨ ਕੰ ਮ
ਉਹਨ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ ਿਜਨ$ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਨਹ% ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਅਸ0 ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਜ!ਦੇ ਹ!। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜAੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤ ਲਗਾਉਣ
ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਕ! ਨੂੰ ਲਾਈਟ! ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ ਜਦ9 ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ

LED ਿਟਊਬ

ਛੱ ਡ ਕੇ ਜ!ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਸ,ਸਰ ਸਿਵੱ ਚ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਸਰਲ ਕੰ ਮ ਿਜਵ- ਿਕ ਬਲਾਇੰ ਡ ਖੋਲAਣ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ! ਇਨਸਟਾਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਤ9 ਰੁਕਾਵਟ! ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ! ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤ ਮੁਕਤ ਰੱ ਖੋ। ਗੰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ! ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਿਫਿਟੰ ਗ! ਚਮਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ

T8-T5 ਫਲੋ ਰੋਸ.ਟ

ਅੱ ਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਟ! ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ0 ਉਹੀ ਚਮਕ ਹਾਸਲ

ਕਨਵਰਟਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਘੱ ਟ ਲਾਈਟ! ਦੀ ਵਰਤ9 ਕਰੋਗੇ।
ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਰੋਸ.ਟ ਨੂੰ ਡੀ-ਲ. ਪ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੋ ਰੋਸ,ਟ ਲ, ਪ ਿਫਿਟੰ ਗ! ਹਨ, ਤ!
ਉਹਨ! ਖੇਤਰ! ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ- ਿਕ ਕੰ ਧ! ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ! ਦੇ
ਿਬਲਕੁਲ Fਪਰ, ਹਰੇਕ ਿਫਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ9 ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਿਟਊਬ ਇਕੱ ਲੀ ਹੀ
ਓਨਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪਰਾਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰੋ ਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ9 ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਧ! ਅਤੇ
ਛੱ ਤ ਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ ਪ-ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੂੜAੀਆਂ ਸਤA! ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖੋ।

LED ਸ਼ੋਪਲਾਈਟਰ

ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਘਟਾਓ। ਿਡਸਪਲੇ ਸੰ ਕੇਤ! ਅਤੇ ਿਡਸਪਲੇ ਡੱ ਿਬਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ
ਤਰA! ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਲਬ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ CFL ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦਓ। CFL 80% ਘੱ ਟ ਊਰਜਾ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱ ਸ ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੱ ਲ ਸਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ Steplight Pty Ltd ਦੇ ਦੁਆਰਾ 3E ਪੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਬੰਧਨ The

Community Migrant Resource Centre ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਫੰ ਡ ਏਨਰਜੀ
ਂ ਏਨਰਜੀ
ਐਫੀਿਸ਼ਏਂਸੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗ!ਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਡਪਾਰਟਮ,ਟ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚ-ਜ ਐਡ
ਐਫੀਿਸ਼ਏਂਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਆਸਟੇਲੀਆ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ0 ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ! ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ0 ਲ, ਦਾ ਹੈ।
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ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼

ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ!

ਮੇਗਨ5ਿਟਕ ਬੈਲਾਸਟ ਲ. ਪ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ7ੋਿਨਕ ਬੈਲਾਸਟ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦਓ। ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ
ਬੈਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲ, ਪ 20% ਤਕ ਘੱ ਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ9 ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘੱ ਟ ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ ਿਫਿਟੰ ਗ ਨੂੰ 8ਚ ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ

CFL ਸਪੋਟਲਾਈਟ

ਿਦਓ। ਚੰ ਗੀ ਤਰA! ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਫਲੈ ਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ ਿਫਿਟੰ ਗ! ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਨ
ਨਾਲ 40% ਤਕ ਵੱ ਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਮਲੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਟ! ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਿਟੰ ਗ ਕੰ ਟ7ੋਲ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ,ਸਰ, ਪਕਾਸ਼
ਸ,ਸਰ ਅਤੇ ਿਡਮਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਈਟ! ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੀ ਤਰA! ਨਾਲ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਈਿਟੰ ਗ ਕੰ ਟੋਲ ਲਾਈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 80% ਤਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱ ਚਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤ ਵੱ ਧ ਸਿਵੱ ਚ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ9 ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੇ ਜ!ਦੇ ਹਨ,
ਤ! ਇੱ ਕ ਤ9 ਵੱ ਧ ਲਾਈਟ ਸਿਵੱ ਚ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤ! ਜੋ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ! ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਟ! ਨੂੰ

ਇਨਡਕਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਬੇਅ

ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ! ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ! ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਿਵੱ ਚ ਅਪਗ7ੇਡ ਕਰੋ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ!ਚ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜ! ਨਹ0। 3eproject.org.au ਿਵਖੇ
ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ!ਚ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਜਲੀ ਤ9 ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ 30% ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਈਟ! ਨੂੰ ਉਹਨ! ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ9 ਪਿਹਲ! 5000 ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ

LED ਹਾਈ-ਬੇਅ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਟ ਿਫਿਟੰ ਗ! ਿਵੱ ਚ 50% ਤਕ ਉਪਯੋਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਅਸ% ਦੁਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਊਰਜਾ
ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ

LED ਫਲੱਡਲਾਈਟ

ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬਲ ਪ7ਤੀ ਿਤਮਾਹੀ $300
ਘੱ ਟ ਿਗਆ। ਮ. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ!"
-

ਿਸਲਵੀਆ, ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਹਾਈਟ

LED ਿਡਸਪਲੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 3E ਪ7ੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ 1800 242 845 ਤੇ ਜ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ info@3eproject.org.au ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਇਹ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ Steplight Pty Ltd ਦੇ ਦੁਆਰਾ 3E ਪੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਬੰਧਨ The

Community Migrant Resource Centre ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਫੰ ਡ ਏਨਰਜੀ
ਂ ਏਨਰਜੀ
ਐਫੀਿਸ਼ਏਂਸੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗ!ਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਡਪਾਰਟਮ,ਟ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚ-ਜ ਐਡ
ਐਫੀਿਸ਼ਏਂਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਆਸਟੇਲੀਆ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ0 ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ! ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ0 ਲ, ਦਾ ਹੈ।
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