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أتريد معرفة المزيد؟ 
تحقق من هذه الموارد المفيدة.

ما هي الشبكة الذكية؟

الشبكة الذكية عبارة عن شبكة طاقة متقدمة تقنًيا

تستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الكهرباء

وتعتمد عىل اتصال ثنائي االتجاه.

 

تتصل السلكًيا بالشبكة الذكية الجديدة لإلبالغ

عن حاالت انقطاع التيار الكهربائي

تمنحك القدرة عىل مراقبة استهالك الطاقة

بشكل أفضل

تمنحك معلومات مفصلة حول كيفية استخدام

الطاقة ووقت استخدامها

مزامنة حتى األدوات والتنبيهات عبر اإلنترنت

 ماذا يمكن أن تفعل العدادات الذكية؟

تلقى سكان مقاطعة كوك عدادات ذكية من ComEd، وتريد منك إدارة البيئة واالستدامة في مقاطعة كوك أن

تعرف المزيد عن العداد الجديد والطرق التي يمكنك من خاللها المساعدة في الحفاظ عىل البيئة مع توفير

الطاقة والمال. 

 

إدارة البيئة واالستدامة في مقاطعة كوك

توفير ذكي لسكان مقاطعة كوك
 

هل تريد توفير المال والطاقة في
فواتير المرافق الخاصة بك؟ 

يمكن لهذه الموارد مساعدتك.

تريد منك إدارة البيئة واالستدامة في

مقاطعة كوك أن تعرف الطرق التي

يمكنك من خاللها المساعدة في

الحفاظ عىل البيئة مع توفير المال. 

 :ComEd المعلومات الخاصة بالخصومات عىل

 :Nicor Gas المعلومات الخاصة بالخصومات عىل

 :Northshore Gas المعلومات الخاصة بالخصومات عىل

التوفير باستخدام منظم حرارة ذكي

 

تبين أن منظم الحرارة الذكي يقلل من استخدام

الطاقة للتدفئة المنزلية والتبريد بمعدل 8-15%، مما

قد يوفر لك ما بين 50 دوالًرا و 130 دوالًرا سنويًا.

تتصل منظمات الحرارة الذكية باإلنترنت ويمكن

التحكم فيها عن طريق الهاتف الذكي. يساعدك

ضبط درجة الحرارة داخل منزلك بناًء عىل جدولك في

توفير المال. قد يتم تقديم خصومات عىل منظمات

الحرارة الذكية التي يمكن أن تقلل من تكلفة الجهاز

Northshore أو Nicor Gas أو ComEd من خالل

.Gas

https://bit.ly/2SBUAAv      

https://bit.ly/3zvjF0E      

https://bit.ly/35qBf8e      

ComEd: 

https://www.comed.com/WaysToSave/F

orYourHome/Pages/Default.aspx

Nicor Gas:

https://www.nicorgas.com/residential/

ways-to-save.html

Northshore Gas:

https://www.northshoregasdelivery.com

/savings/default

المزيد من طرق التوفير:



تعد تدفئة منزلك وتبريده عادًة أكبر نفقاتك التي تنفقها

عىل الطاقة. يتناول تقييم الطاقة كيفية استخدامك

للطاقة في منزلك ويتوصل إىل طرق لتوفير فواتيرك

وجعل منزلك مريحًا. يمكن للخصومات والحوافز أن

تجعل االستثمارات في مجال كفاءة الطاقة ميسورة

التكلفة.

 Peoples Gasو ،Nicor Gasو ،ComEd
تقييمات الطاقة المنزلية المجانية

عمالء ComEd، (855) 433-2700 أو

www.comed.com/waystosave/foryourhome

عمالء Nicor Gas، (877) 886-4239 أو

https://nicorgasrebates.com/your-

 home/home-assessments

عمالء Peoples Gas، (855) 849-8928 أو

http://www.peoplesgasdelivery.com/home/re

 bates_residential.aspx

عمالء North Shore Gas، (855) 849-8928 أو

https://accel.northshoregasdelivery.com/hom

e/saving.aspx

يقوم مستشارو الطاقة بتثبيت منتجات مجانية

موفرة للطاقة في منزلك ويقدمون نصائح حول

الخطوات التالية.
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طرق لتوفير الطاقة والمال في الوقت الحالي

إدارة البيئة واالستدامة في مقاطعة كوك

للتعرُّف عىل المزيد من التفاصيل، اتصل بالرقم

7787-202 (888) أو قم بزيارة الرابط اإللكتروني

hourlypricing.comed.com

أسعار ComEd التي تُحتسب بالساعة

تختلف أسعار الكهرباء كل ساعة، لكن معظم الناس

يدفعون سعرًا ثابًتا. ادفع أسعار أقل عندما يكون

الطلب عىل الطاقة منخفًضا من خالل التسجيل في

ComEd هذا البرنامج. في المتوسط، يمكنك مع

تقليل تكلفة إمداد الكهرباء بنسبة 15% مع التسعير

بحسب الساعة مقارنًة بما قد تدفعه عىل األرجح من

األسعار القياسية والثابتة.

 

الخصومات الخاصة بكفاءة الطاقة في

Nicor Gas

وفِّر المال مع التمتع بكفاءة الطاقة. فأنت تستحق

توفير الطاقة من دون التضحية بالراحة. يمكن أن

تجعل الخصومات عىل Nicor Gas، الخاصة

بالمعدات التي تتميز بالكفاءة في الطاقة، الترقية في

متناول اليد، بحيث يمكنك التمتع بالراحة عىل مدار

السنة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة

https://www.nicorgas.com/residential/ways-

to-save.html

للتعرُّف عىل المزيد من التفاصيل، اتصل بالرقم

0347-852 (844) أو قم بزيارة الرابط اإللكتروني

www.comed.com/pts

توفير ComEd لتكاليف الطاقة في وقت

الذروة

اربح رصيًدا يصل إىل 60 دوالًرا عىل فاتورتك كل

صيف تشارك فيه عن طريق اختيار تقليل

االستخدام الكثيف للطاقة أو تأخيره في بعض األيام

األكثر سخونة خالل أوقات الذروة. 

 

ComEd Central AC Cycling

شارك بالسماح لـ ComEd بتشغيل مكيف الهواء

الخاص بك وإيقافه عن بعد خالل أيام ارتفاع الطلب

في الصيف لكسب رصيد بقيمة 20 دوالًرا أو 40

دوالًرا عىل فاتورتك بسهولة كل صيف. يتم تشغيل

الضاغط وإيقافه، بينما تظل المروحة قيد التشغيل

لتدوير الهواء الُمبرَّد بالفعل للحفاظ عىل راحتك. 

للتعرُّف عىل المزيد من المعلومات، اتصل بالرقم

0070-986 (800) أو قم بزيارة الرابط اإللكتروني

https://www.comed.com/WaysToSave/ForYou

rHome/Pages/CentralACCycling.aspx

قم بجمع البرامج مع بعضها ومطابقتها الستخدام الطاقة بشكل أكثر ذكاًء مع الحفاظ عىل السهولة وضمان

الراحة في المنزل. كلما شاركت، وفَّرت. تعرف عىل خياراتك وحدد البرامج المناسبة لك.

http://www.comed.com/waystosave/foryourhome
https://nicorgasrebates.com/your-home/home-assessments
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https://accel.northshoregasdelivery.com/home/saving.aspx
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