மின்சக்தி திறன்பாட்டு யதா த்தநிைல அறிக்ைக: விளக்குகள்

மின்சக்தி மிச்சப்படுத்தும்
சாதனங்கள்

வியாபாரத்தில், விளக்குகைள எrப்பது மின்சக்தி ெசலவுகளில் ஓ

குறிப்பிடத்தக்க அளைவ ஏற்படுத்துகிறது

ேமலும் இது தான் ந@ங்கள் மிக சிறந்த முைறயிலும் மிக எளிதாகவும் மின்சக்திையயும் பணத்ைதயும்
மிச்சப்படுத்த

முடிகிறேதா

ெசலவழிக்கிறேதா

பகுதியாகும்.

காலாண்டில்,

மின்சக்தி

ெசலவுகளுக்காக

$2000

அலுவலகம், விளக்குகளுக்காகேவ அந்தக் காலாண்டில் முைறயாக கிட்டத்தட்ட $800

ெசலவழித்து விடுகிறது. ந@ங்கள், ஓ
பணியாள

ஒரு

மின்சக்தி தணிக்ைகயாள

மற்றும் உrமம் ெபற்ற மின் ெதாழில்நுட்பப்

ஆகிேயாேராடு ேச ந்து கணக்கிட்டுப் பா ப்பீ கள் என்றால், இச்ெசலவில் 50% அளவு வைரயில்

எல்ஈடி

ந@ங்கள் மின்சக்திையத் திறம்பட்ட முைறயில் உபேயாகிப்பதன் வாயிலாக மிச்சப்படுத்தி விடலாம்.

இதைனச் ெசய்வதற்கான விைரவான மற்றும் எளிதான வழிகள்
உபேயாகத்தில் இல்லாத விளக்குகைள அைணத்து ைவயுங்கள். இது எங்களுக்குத் ெதrயாதா,
என்பதாகேவ இது ேதான்றும், ஆனால் ெபரும்பாலும் நாம் இைதச் ெசய்ய மறந்து தான் ேபாய்
விடுகிேறாம்.

ஒரு

பகுதியிலிருந்து

மக்கள்

ெவளிேயறும்

ேபாது,

அங்குள்ள

விைளக்குகைள

அைணத்துவிட்டுச் ெசல்வதற்கு அவ களுக்கு நிைனவூட்ட, புrந்து ெகாள்ள எளிதான அைடயாளங்கைள
ைவப்பது அவ களுக்கு உதவி புrயும்.

எல்ஈடி

இதைனத் தானாகேவ ெசய்து விடுவதற்கு, ஒரு ெசன்சா

சுவிட்ைசப் பயன்படுத்துவது மிகப் ெபrய குைறந்த-ெசலவு ெகாண்டேதா வழியாகும்.
இயற்ைக ெவளிச்சத்ைத உபேயாகித்துக் ெகாள்ளுங்கள். ஜன்னல் மைறப்புகைள திறந்து ைவப்பது,
ஸ்ைகைலட்கைள அைமப்பது மற்றும் ஜன்னல்கைள மைறத்து ெவளிச்சம் வராமற் தடுப்பவற்ைற
அகற்றுவது

ேபான்ற

எளிதான

காrயங்கள்,

மின்சார

விளக்ைகேய

சா ந்திருக்கும்

நிைலையக்

குைறத்துவிடக் கூடும்.
விளக்குகைள

சுத்தமாக

ைவத்துக்

ெகாண்டு,

தூசி

படியாமல்

பா த்துக்

ெகாள்ளுங்கள்.

அழுக்கைடந்த விளக்குகள் மற்றும் விளக்கு பாகங்கள், பிரகாசத்ைத கிட்டத்தட்ட பாதியளவிற்குக்
குைறத்துவிட முடியும். ெதாட ந்து அவ்வப்ேபாது விளக்குகைள சுத்தம் ெசய்து ைவப்பது, குைறந்த
எண்ணிக்ைகயிலான

விளக்குகைள

உபேயாகித்ேத

அேதயளவு

பிரகாசமான

ெவளிச்சத்ைதப்

டீ8-டீ5
ஃப்ளூெரஸ்ெச

ெபறுவதற்கு உங்களுக்கு வழி ஏற்படுத்திக் ெகாடுக்கும்.
உங்கள்

ஃப்ளூெரஸ்ெசண்டுகளில்

இருந்து

ஒருசில

பல்புகைள

அகற்றுங்கள்.

உங்களிடம்

இரண்டு ஃப்ளூெரஸ்ெசண்ட் பல்புகள் ெபாருத்துகிற ஃபிட்டிங்குகள் இருந்தால், அதிகளவிற்கு ெவளிச்சம்
ேதைவப்படாத, சுவ ஓரமாக உள்ள மற்றும் அலமாrகளுக்கு ேந ேமலாக உள்ளது ேபான்ற பகுதிகளில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு ஃபிட்டிங்கிலுமிருந்து ஒரு பல்ைப அகற்ற முயற்சியுங்கள். மற்ற பல்ேபா, தானாகேவ

எல்ஈடி

நன்றாக ேவைல ெசய்து விடும்.
அதிகபட்ச

உட்புற

பிரதிபலிப்பு. சுவ களிலும், ேமற்கூைரகளிலும் இளநிற வ ணங்கைளப் பூசி,

அட நிறமுள்ள ேமற்பரப்புகைள சுத்தமாக ைவத்து, ெவளிச்சம் பிரதிபலிப்பைத அதிகப்படுத்துங்கள்.
இரவு

ேநர

ெவளிச்சத்ைதக்

குைறயுங்கள்.

எப்படியிருந்தாலும்,

இரவு

ேநரத்தில்

டிஸ்பிேள

ைசன்களும், டிஸ்பிேள ேகஸ்களும் முழுைமயாக ெவளிச்சமூட்டப்பட ேவண்டியதில்ைல.
குண்டு பல்புகள் அைனத்ைதயும் சிஎஃப்எல் பல்புகளாக மாற்றி விடுங்கள். சிஎஃப் எல் பல்புகள்,
அைவ உபேயாகிப்பதில் 80% குைறவான மின்சக்திையேய உபேயாகித்து, அவற்ைறப் ேபால் 10 மடங்கு

சிஎஃப்எல்

ந@ண்ட காலத்திற்கு உைழக்கின்றன.

தி ஹில்ஸ் ஹால்ராய்டு ப ரமட்டா ைமக்ரண்ட் rேசா ச் ெசண்ட

நி வகிக்கிற 3ஈ திட்டத்திற்காக,

ஸ்ெடப்ைலட் பிைர. லிட். நிறுவனம் தயாrத்த உண்ைமநிைல அறிக்ைக. இத்திட்டம், மின்சக்திையத்
திறம்பட உபேயாகிப்பது குறித்த தகவல் உதவிகள் திட்டத்தின் (Energy Efficiency Information Grants Program) ஓ
பகுதியாக, பருவநிைல மாற்றம் மற்றும் மின்சக்திையத் திறம்பட உபேயாகித்தலுக்கான துைறயிலிருந்து
(Department of Resources, Energy & Tourism)

நிதியுதவி ெபற்றது. இங்ேக ெவளிப்படுத்தியுள்ள

கருத்துக்கள்,

ஆஸ்திேரலிய ெபாதுநலத்தின் (Commonwealth of Australia) கருத்துக்களாக இருக்க ேவண்டிய அவசியமில்ைல,
ேமலும் இங்குள்ள எந்தெவாரு தகவல் அல்லது ஆேலாசைனக்கும் ஆஸ்திேரலிய ெபாதுநல அைமப்பு
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்வதில்ைல. 221112

மின்சக்திையத் திறம்பட்ட விதத்தில் உபேயாகிப்பதில் முதlடு ெசய்யுங்கள்
ேமக்ெனட்டிக்

பல்லாஸ்ட்

ேலம்ப்கைள,

எெலக்ட்ரானிக்

பல்லாஸ்ட்

வைககளாக

மின்சக்தி மிச்சப்படுத்தும்
மாற்றி

சாதனங்கள்

விடுங்கள். எெலக்ட்ரானிக் பல்லாஸ்டுகைள உபேயாகிக்கிற விளக்குகள் 20% குைறவான சக்திையேய
உபேயாகிக்கின்றன.
குைறந்த பிரதிபலிப்பு ெகாண்ட ைலட் ஃபிட்டிங்குகைள, அதிக பிரதிபலிப்பு ெகாண்டைவயாக
மாற்றி

விடுங்கள். நன்கு வடிவைமக்கப்பட்ட பிரதிபலிப்பான்கள் ெகாண்ட ைலட் ஃபிட்டிங்குகைள

அைமப்பது, ெவளிவரும் ெவளிச்சத்ைத, 40% அளவிற்கு அதிகrக்கச் ெசய்யலாம், ேமலும் அதுேவ மற்ற

சிஎஃப்எல்

விளக்குகைள முற்றிலுமாக அைணத்து விடுவதற்கும் வழிவகுக்கலாம்.
ைலட்டிங்

கண்ட்ேரால்கைள

அைமயுங்கள்.

ஆளிருப்பைதக்

கண்டறியும்

ெசன்சா கள்,

ெவளிச்சமிருப்பைதக் கண்டறியும் ெசன்சா கள் மற்றும் டிம்ம கள் ஆகியைவ ேதைவயில்லாத விளக்கு
ெவளிச்சத்ைதக்

குைறக்க

உதவுகின்றன.

நன்கு-வடிவைமக்கப்பட்ட

ைலட்டிங்

கண்ட்ேரால்கள்,

விளக்குகளில் உபேயாகிக்கும் மின்சக்தியில் 80% அளவிற்கு மிச்சப்படுத்தி விட முடியும்.
பல

விளக்கு

சுவிட்சுகைள

அைமயுங்கள். சில

பகுதிகள்,

மற்ற

பகுதிகைள

விட

அதிகமான

அளவிற்கு உபேயாகிக்கப்படுகிற பட்சத்தில், மற்ற பகுதிகைளப் பாதிக்காமேலேய, உபேயாகமில்லாத
பகுதிகளில் உள்ள விளக்குகைள அைணத்து விட முடிகிற வைகயில், பல விளக்குச் சுவிட்சுகைள
அைமயுங்கள்.

இண்டக்க்ஷன்

மின்சக்திையத் திறம்பட உபேயாகிக்கும் தயாrப்புகளுக்கு மாறுங்கள். உங்கள் வியாபாரத்திற்கு
இது இலாபகரமானதா இல்ைலயா என்பைத ஓ

மின்சக்தி தணிக்ைக த@ மானித்துவிடும். 3eproject.org.au

என்ற வைலத்தளத்தில், ஓ இலவச மின்சக்தி தணிக்ைகக்குப் பதிவு ெசய்யுங்கள்.

உங்களுக்குத் ெதrயுமா?
மின்சார விளக்குகைள உபேயாகிக்க ேவண்டிய ேதைவைய, இயற்ைக ெவளிச்சேம 30% அளவிற்குக்
குைறத்துவிட முடியும்.
ெபரும்பாலான விளக்குகைள, அைவ சீ ேகடு அைடவதற்கு முன், 5000 தடைவகள் வைர ஆன்

எல்ஈடி

ெசய்யவும், ஆஃப் ெசய்யவும் முடியும்.
ேமாசமான

வைகயில்

வடிவைமக்கப்பட்ட

ைலட்

ஃபிட்டிங்குகளில்,

உபேயாகமான

விளக்கு

ெவளிச்சத்தில் 50% அளவு வைர வணாகிப்
@
ேபாய்விடக் கூடும்.

எல்ஈடி ஃப்ளட்

“கைடயில் உள்ள அைனத்து விளக்குகைளயும்,
மின்சக்திையத் திறம்பட உபேயாகிக்கும் விளக்குகளாக
மாற்றி விட்ேடாம், அதிேலேய மின்சக்தி ெசலவு ஒரு
காலாண்டிற்கு $300 அளவிற்குக் குைறந்து ேபாய் விட்டது.
நான் ெராம்பவும் சந்ேதாஷமாக இருக்கிேறன்!"
-

சில்வியா, ஃேப ஃபீல்டு ெஹயிட்ஸ்

எல்ஈடி
டிஸ்பிேள

ேமலும் தகவல்களுக்கு, 1800 242 845 என்ற எண்ணில் 3ஈ திட்டக் குழுவினைரத் ெதாட பு ெகாள்ளுங்கள் அல்லது info@3eproject.org.au என்ற
முகவrயில் மின்னஞ்சல் ெசய்யுங்கள்.
தி ஹில்ஸ் ஹால்ராய்டு ப ரமட்டா ைமக்ரண்ட் rேசா ச் ெசண்ட

நி வகிக்கிற 3ஈ திட்டத்திற்காக,

ஸ்ெடப்ைலட் பிைர. லிட். நிறுவனம் தயாrத்த உண்ைமநிைல அறிக்ைக. இத்திட்டம், மின்சக்திையத்
திறம்பட உபேயாகிப்பது குறித்த தகவல் உதவிகள் திட்டத்தின் (Energy Efficiency Information Grants Program) ஓ
பகுதியாக, பருவநிைல மாற்றம் மற்றும் மின்சக்திையத் திறம்பட உபேயாகித்தலுக்கான துைறயிலிருந்து
(Department of Resources, Energy & Tourism)

நிதியுதவி ெபற்றது. இங்ேக ெவளிப்படுத்தியுள்ள

கருத்துக்கள்,

ஆஸ்திேரலிய ெபாதுநலத்தின் (Commonwealth of Australia) கருத்துக்களாக இருக்க ேவண்டிய அவசியமில்ைல,
ேமலும் இங்குள்ள எந்தெவாரு தகவல் அல்லது ஆேலாசைனக்கும் ஆஸ்திேரலிய ெபாதுநல அைமப்பு
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்வதில்ைல. 221112

