CALIFORNIA ENERGY COMMISSION

Pagkamit sa Kahusayan sa
Paggamit ng Enerhiya
Ang kahusayan sa paggamit ng enerhiya ay
nangangahulugan ng paggawa nang marami gamit ang
kaunting enerhiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng
teknolohiya upang matugunan ang mga pangangailangan
ng mga mamimili habang gumagamit ng mas kaunting
enerhiya, binabawasan ng California ang pangangailangan
sa paglikha ng bagong kuryente, na maaring makabawas
sa polusyon ng hangin at makakatipid sa pera ng mga
mamimili. Maraming estratehiya sa mahusay na paggamit
ng enerhiya ang lumikha din ng mas kumportableng mga
tahanan at lugar ng trabaho.
Sa loob ng higit sa 40 taon, ang California Energy
Commission ay naging mahalaga sa pagsulong ng mga
diskarte sa kahusayan sa paggamit ng enerhiya. Sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng cost-effective na
kagamitan at pagbuo ng mga pamantayan ng kahusayan
sa paggamit ng enerhiya, ang Komisyon ng Enerhiya ay
pinatipid ang mga mamimili ng higit sa $100 bilyon sa
kanilang mga utility bill.
Ang patuloy na pag unlad na mga teknolohiya ay
nagbubunga ng mga bagong pagkakataon para pabutihin
ang kahusayan, lalo na sa California kung saan ang
pagbabago ay nasa ating DNA. At marami pa ang
kailangang gawin upang makamit ang hinahangad na
layunin ng estado na pagbabawas sa greenhouse gas. Ang
Komisyon ng Enerhiya ay nagtatag ng mga target upang
makamit ang pambuong-estado at pinagsama-samang
pagdodoble sa kahusayan ng pagtitipid ng enerhiya sa
taong 2030. Upang matiyak na kasama ang lahat ng mga
taga-California, ang Komisyon ng Enerhiya ay nagsisikap
upang matugunan ang mga hadlang na naranasan ng mga
may mababang kita at mga kapos-palad sa komunidad
para sila ay makinabang sa mga panukalang kahusayan sa
paggamit ng enerhiya.

Sa pamamagitan
ng pagpapatupad
ng cost-effective na
appliance at pagbuo ng
mga pamantayan ng
kahusayan sa enerhiya,
ang Energy Commission
ay nakapagligtas ng mga
mamimili ng higit sa $ 100
bilyon sa mga utility bill.

Pagtatakda ng Mga Pamantayan.
Ang California ay lumikha ng pinaka unang pamantayan
sa konserbasyon ng enerhiya sa bansa para sa mga gusali
at kasangkapan noong dekada 1970. Simula noon, ang
estado ay patuloy na nagtatatag ng mga cost-effective
na pamantayan at insentibong nakakatulong sa mga
mamimili. Ang mga pamantayan ng California ay tinularan
ng ibang mga pamahalaan sa buong mundo.

Mga Kagamitan.
Ang mga regulasyon sa kagamitan ng Komisyon ng Enerhiya,
na sinamahan ng mga pamantayang pederal, ay nagtakda ng
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kasangkapang hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng estado.

ng tumpak na impormasyon para sa mga tagapagpasiya at mga
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mga pamantayan ay nangangailangan ng solar generation sa
mga bago at pang isang-pamilyang pamamahay simula sa
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Assistance Act at ang K-12 school program ng Panukala 39.

ang Komisyon ng Enerhiya ay nakipagtulungan sa mga
stakeholder, kabilang ang mga lokal na kagawaran ng gusali,
mga propesyonal na tagadisenyo, mga kontratista, at marami
pang iba.

Ang financing program ay isang umiikot na loan fund na
nagbibigay ng zero at low-interest rate na mga pautang sa
mga lokal na pamahalaan, paaralan, at iba pang pampublikong
institusyon. Ang Panukala 39, o ang programa ng Clean Energy
Jobs Act, ay nagbigay ng higit sa $ 1.5 bilyon bilang grant sa
mga lokal na ahensya ng edukasyon para sa pag-upgrade ng
kahusayan sa paggamit ng enerhiya at mga proyekto para sa
malinis na enerhiya.
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