Домашни екрани
ЛИСТ СО ФАК ТИ

Достапна верзија на овој документ е на располагање на www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

Домашните екрани ќе бидат субвенционирани преку Стимулот за штедење енергија
(Energy Saver Incentive) на Викториската влада, давајќи им на потрошувачите
моментални (real-time) информации за нивната потрошувачка на енергија.
Smart Meters им овозможуваат на
потрошувачите за првпат да добијат
детална претстава кога и како ја
користат струјата.
Интерактивни средства, како што се
домашни екрани и интернет портали,
ќе даваат информации за
потрошувачката на час, дневната,
неделната и потрошувачката во
различни годишни времиња,
такашто ние ќе можеме „во од“

Интерактивни средства
Домашни екрани и интернет портали
ги стават податоците моментално
регистрирани од Smart Meters
веднаш на располагање на
домаќинствата и бизнисите, давајќи
им на потрошувачите информации
кои им се потребни за подобро
да управуваат со нивните сметки
за струја.
До сега нашите сметки за струја
обично беа на три месеци и често врз
основа на процена. Тоа главно беше
единствениот начин домаќинствата и
бизнисите да дознаат за нивната
вистинска потрошувачка на енергија.
Со сметки кои ја покажуваат
потрошувачката на струја во текот на
еден долг временски период, и тоа
наназад, на домаќинствата им беше

Корист за заедницата
Викториската влада е решена на
заедницата да и ги донесе користите
од програмата Smart Meter. Клучот е
во што поскорото ставање на
располагање на интерактивни
средства како што се домашни
екрани и интернет портали.
Викториската влада ќе:

тешко да го планираат нивното
користење на струја и да управуваат
со него.
Кога Smart Meters ќе се поврзат со
новите интерактивни средства,
потрошувачите конечно ќе можат да
видат точни и моментални податоци
за нивната потрошувачка на струја.
Со тие податоци на располагање,
домаќинствата и малите бизниси ќе
можат полесно да ја утврдат
ефикасноста на мерките за штедење
енергија или влијанието на
поединечни домашни апарати врз
нивните сметки.
Домашните екрани ќе ја покажуваат
моменталната потрошувачка на
струја, помагајќи им на
потрошувачите да управуваат со
нивната потрошувачка на енергија.

•	Ги субвенционира домашните
екрани, за да им помогне на
домаќинствата да ги контролираат
нивните сметки за струја.
Со специјални понуди и попусти
преку програмата Стимул за
штедење енергија (Energy Saver
Incentive), се очекува некои
основни домашни екрани да бидат
достапни по ниски цени до
средината на 2012 година.
•	Соработува со електричните
компании за да помогне да се
забрза воведувањето нови услуги
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да ја следиме нашата потрошувачка
на енергија.
Од 2012 година, наместо четири пати
годишно да добиваат вкупна сметка
откако веќе ја потрошиле енергијата,
потрошувачите преку домашни
екрани ќе можат да имаат пристап
кон податоци за нивната моментална
потрошувачка.

Интернет порталите ќе ги направат
информациите за потрошувачката
достапни следниот ден, пратени
директно од вашиот дистрибутер или
продавач на струја.
Тоа ќе помогне да се намалат
проблемите што често се појавуваат
поради недостиг на секојдневен увид
во користењето на енергија, особено
ако дојде до промени како што се
преселување во нов дом или
купување некој апарат што троши
многу енергија. Со пристап кон
повеќе податоци, потрошувачите ќе
можат точно да видат колку чини
греењето во новата куќа или колку
енергија троши новиот плазма
телевизор – наместо тоа да го
утврдат преку огромна сметка
три месеци подоцна.

за потрошувачите, кои ќе им
овозможат на домаќинствата
и бизнисите подобро да ја
надгледуваат нивната
потрошувачка на струја и да
добиваат известувања кога
струјата ќе биде исклучена.
•	Ја зајакне улогата на Владата во
управувањето со програмата, за
да се обезбеди сконцентрираност
кон резултати за потрошувачите,
а не само во корист на
индустријата.

