
MABABANG PRESYO NG MGA LIGHTING RETROFITS



ALAM MO BA NA ANG PAILAW (LIGHTING) AY NASA

ANG BAHAGI NITO SA IYONG ELECTRIC BILL?

20%-50%
Hayaang tulungan ka ng Hawai‘i Energy na 

mabawasan ang iyong paggamit ng kuryente at mga 
gastusin sa pamamagitan ng low-cost lighting retrofit.



PUMILI NG ISANG APPROVED CONTRACTOR
Para maging kwalipikado, kailangang makipagtulungan ka sa isang approved 
participating contractor. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang: 
hawaiienergy.com/energyadvantage-contractors. 

KUMUHA NG ISANG LIBRENG LIGHTING ASSESSMENT
Titingnan ng iyong kontraktor ang iyong kasalukuyang pailaw at kanyang 
ihahanda ang isang panukala para sa iyong pagsusuri.

MAAARI MONG MAKITA ANG IYONG 
MAGIGING BAGONG PAILAW
Ang iyong kontraktor ay magkakabit ng isang sample ng pailaw, ipapakita 
sa iyo bago ikabit ang buong retrofi t at tutulungan kang makumpleto ang 
iyong application.

IPAKABIT ANG IYONG PAILAW
Ang iyong bagong energy effi  cient na pailaw ay ikakabit sa oras na gusto mo. 
Magenjoy sa iyong matitipid na enerhiya! 

PAPAANO BA ITO?

May mga katanungan?
hawaiienergy.com/energyadvantage
808-839-8880 or 1-877-231-8222 (toll-free)
hawaiienergy@leidos.com



‘ANO ANG HITSURA NG 
IYONG MGA PAILAW?
Kung ganito ang hitsura ng iyong mga pailaw, 
maaaring mabenepisyuhan ang iyong negosyo 
mula sa retrofi t. Maaari kang tulungan ng iyong 
kontraktor para piliin ang pinakamabuting pamalit 
sa iyong mga pangangailangan.

U-Bend Fluorescent LampT8/T12 Fluorescent Lamp MR16 Halogen Bulb

MAYROON KA 
BANG REFRIGERATED 
CASE LIGHTING?
Kung mayroon man, maaari mo itong 
palitan ng LED lights na mas matipid ng 
50% sa kuryente at ito’y pangmatagalan. 
Magiging mas maganda ang hitsura ng 
iyong mga produkto!

PAR 30/38 Halogen Bulb



 

ANO ANG ENERGY  
ADVANTAGE PROGRAM?
Ang programang ito ay nagbibigay ng upgrade sa mga pailaw ng mga 
kwalipikadong negosyo sa mababang presyo. Ang Energy-efficient na 
pailaw ay siyang pinakasimple, pinakamabisang paraan para mabawasan 
ang iyong gastusin sa kuryente - at pinapaganda pa nito ang iyong lugar! 
(Sa katunayan, maraming natipid sa electric bill ang mga nakibahagi at 
sapat para bayaran ang upgrade sa loob ng kulang-kulang na isang taon!)

SINO ANG MAAARING MAKIBAHAGI?
Ang iyong negosyo ay maaaring mapili kung ito ay nasa  
Hawai‘i, Honolulu, o Maui counties at isa sa mga sumusunod:

1  Isang restoran

2  Isang maliit na negosyo sa electric utility billing rate schedule G

3  Isang maliit na negosyo sa master-metered electric utility account na 

may kabuoang sukat na hindi bababa sa 5,000t² 

4  Isang pangkalahatang lugar sa isang multi-tenant na abot-kayang 

pabahay* 

*Ang mga proyekto na pag-aari ng pribado, non-profit o pag-aari ng gobyerno, na nabuo sa pamamagitan ng 
pondo o suporta mula sa pederal, state ng aming county resources (Source: DBEDT Hawaii). Maaaring kasali dito 
ang mga pabahay para sa mga matatanda, pangpublikong pabahay o Section 8 voucher approved housing.  
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Hawaii Energy.

“Napakalaki ang tulong ng Hawai’I Energy sa pagpapaliwanag 
sa lahat ng hakbang na kailangan nating tapusin. Walang 
hanggan, madali, at nakakaaliw, dahil sa huli, ang programa 
ay nakakatulong sa atin na makapagtipid ng gastusin sa ating 
electric bill.”  –Ahmad Ramadan & Ako Kifuji, owners

DA SPOT Honolulu, HI



 

SINO ANG HAWAI’I ENERGY?
Tumutulong ang Hawai’i Energy para turuan and mga pamilya sa isla at mga negosyo 
patungkol sa mga pangmatagalang benepisyo ng energy efficiency at konserbasyon 

nito. Aming hinihikayat at binibigyan ng pabuya ang mga matalinong desisyon patung-
kol sa enerhiya na siyang nagbibigay sa ating estado na maabot ang mas mabilis at 

mas mura na 100% nang malinis na enerhiya, at hanggang ngayon, ito ay nakatulong sa 
Hawai’i na makapagtipid ng mahigit isang bilyong dolyares sa mga gastusing enerhiya.

WWW.HAWA I I ENERGY.COM

1132 Bishop Street, Suite 1800 | Honolulu, HI 96813
839-8880 (Oahu) or 1-877-231-8222 (toll-free mga karatig-isla)

 facebook.com/hawaiienergy     @myhawaiienergy


