
 

 Economy 7تعريفة 
 

Economy 7  تااالت االتكون  مامثل يومهي تعريفة للطاقة ومن يكون عليها يدفع سعرا مختلفا للكهرباء في أوقات مختلفة خالل

 أغلى في ساعات "الذروة". الهاتفية
 

تكلفك الكهرباء التي تستهلكها بالليل ثلثا من كلفة الكهرباء التي تستهلكها في النهار وذلك تفاوت كبير.  Economy 7وفي تعريفة 

اباحا في الشتاء ومنذ الساعة  7أي منتاف الليل حتى الساعة  12وتكون الساعات ذات الكهرباء الرخياة هي عادةً منذ الساعة 

 الشركة. ذلك يختلف اعتمادا على أن معاباحا في الايف  8بالليل حتى الساعة  1

 

نوعا مختلفا من العداد والذي باختالفه عن العداد الطبيعي يستطيع أن يتتبع الكهرباء المستهلكة في  Economy 7وتستخدم تعاريف 

 النهار والليل بشكل منفال.
 

 ؟Economy 7هل تناسبني تعريفة 

 
 17ساعات من الكهرباء الرخياة بالليل فإن العيب فيها أن الكهرباء المستهلكة خالل الساعات الـ 7تمنحك  Economy 7على أن 

يناسب ذلك بعض الزبائن وال يناسب البعض اآلخر. إذا كنت تدفع ل. الباقية تكلف أكثر من العادة وأكثر منها في تعريفة وحيدة المعد
 في الليل. ة احونكجاليوأجهزة معينة مثل غسالتك  إجراءأكثر للكهرباء في النهار عليك أن تفكر في 

 

اختيارا منطقيا من حيث الكلفة إذا كنت تستخدم الكهرباء لتدفئة البيت وتسخين الماء )ال الغاز وهو وقود  Economy 7عموما يكون 

 ك بالليل.ءمن كهربا %40أرخص بكثير للتدفئة( وإذا كنت تستهلك أكثر من 

 
هرباء. وذلك ألن ه الكسخنت شك أنك تستخدم مداف  كهربائية للتخزين الليلي لتدفئة البيت وعندك برميل للماء إذا كان األمر كذلك فال

ر عند ها كحرارة تخرج في النهااويخزن يةمداف  التخزين وسخانات الماء من الممكن توقيت كليهما ليستهلكا الكهرباء الرخياة الليل
 حاجتك.

 

اختيارا منطقيا لك  Economy 7بيتك بالكهرباء ولم يكن عندك مداف  تخزين وال سخانة ماء فعلى األرجح لن تكن  كنت تدف إذا 

 كد ذلك.ؤك تستطيع أن تءمن حيث الكلفة ولكن شركة كهربا
 

 هل أنتنت تشك فسيبين عدادك وفاتورتك للكهرباء كالهما معدال نهاريا ومعدال ليليا. وإذا ك Economy 7وإذا كنت على تعريفة 

 ك.ءأم ال اتال بشركة كهربا Economy 7على 
 

 
 

 التمديد الكهربائيدائرات 
 

. وإن دائرة التمديد الرئيسي مثلها في أي بيت دائرتان اثنتان للتمديد الكهربائي Economy 7من الالزم أن يكون لبيت يستخدم 

بالليل ستدفع المعدل  عملإذا  بأي وقت ولكن عملالدائرة ست ه. وأي جهاز يكون مربوطا بهذإلخ وتربط بالمقابس واألضواء
 األرخص.

 
إال  ملبالع هذه الدائرة بدأولن ت –كون هناك أيضا دائرة تمديد ثانية مربوطة بمداف  التخزين الليلي وسخانة الماء )عادةً( فقط وي

 وعداد الكهرباء يتحول إلى نظامه خارج ساعات الذروة.
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 الذروة وأي ساعات معدليرتبط بالدائرة ذات  مقبس ولكن أي واحدللوبجانب مدافئك وسخانتك على األغلب سيكون زر أو زران 
ساعات لل أي أزرار أن تبقيذروة سيعتمد على الترتيب الخاص في بيتك. يمكنك ال ساعات خارج المعدلواحد يرتبط بالدائرة ذات 

ات قايرة إذا كنت ساعات الذروة ال يجب تشغيلها إال لفترلخارج الذروة مشغَّلة حيث أنها لن تسخن الماء في النهار. أي أزرار 
 تحتاج أن تسّرع تدفئة البيت أو تسخين الماء.

 

مهندس كهربائي تمديد  فحصحرص أن ياودخلت في تعريفة وحيدة المعدل )إذا ركبت تدفئة غازية مثال(  Economy 7إذا غادرت 

ومدافئك وسخانتك تعمل  ةً مشغل Economy 7دائرة التمديد الكهربائي القديم ذو  ال تزالالكهرباء في البيت ألنه يوجد خطر أ

 باستمرار.
 

 الماء ةسخان
 
عن ترتيب سخانة غمر طبيعية األمر الذي يسمح لها باالستفادة من المعدالت  Economy 7ترتيب سخانة ماء ذو  ختلفسي

 األرخص في الساعات خارج الذروة. )انظر ورقة معلوماتنا عن عزل السخانات ودرجة حرارة الماء(.
 

نان في الاورة تحته.وفي وجه السخانة ترى قراين دائريين ذوي   سلكين يرتبطان بالحائط. وها العناران المسّخِّ

 

 
 
 

المعدل الرخيص وإنه يسخن البرميل كله. وفي إن العنار األسفل هو الرئيسي. ويجب أن يبدأ بالعمل تلقائيا خالل الساعات ذات 
بزر المقبس أو وضع توقيت لئال يسخن البرميل لكل  هابعض البيوت سيكون هناك أجهزة تحكم إضافية مثل اإلمكان من إيقاف

 .7الساعات الـ
 

إذا انتهى خالل النهار.  ماء ساخن إضافيب كومهمته أن يسخن أعلى البرميل وتزود (boost) إن العنار األعلى عبارة عن "دعم"

نك من تشغيله وإيقافه وذلك ألن عنار "الدعم" يستطيع أن يستهلك الكهرباء ذات ويجب أن يكون عليه دائما جهاز تحكم أو زر يمكّ 
 إذا عمل لفترة طويلة )وإذا عمل معدل ساعات الذروة. ال تشغله إال لساعة أو ساعتين عند الحاجة حيث أنه يكون غاليا جدا عليك

 باستمرار من الممكن أن يضيف بضع مئات من الباوند فوق فاتورتك السنوية(.
 
--- 
 

 Economy 7نصائح لتوفير المال إذا كنت على 
 

 والغساالت والنشافات بالليل عندما تكون الكهرباء أرخص. ويمكنك أن تشتري  الاحون استخدم األجهزة مثل جاليات
 أجهزة توقيت لها إذا ساعدك ذلك.

  عمل سخانة الغمر بالليل حتى لو كنت تستخدم الماء الساخن في النهار.تك ألن ءالتوقيت في سخانة ما اضبط اإلمكانبقدر 
  فكر في شراء طباخ بطيء(slow cooker) مما يستهلكه فرن. يرتبط بمقبس الحائط فإنها ال تستهلك إال جزء تافه 

 سخانة األكل بقدر اإلمكان  مناستخدم الميكروويف بدال. 
 .رّكب أضواء اقتاادية بقدر اإلمكان 

 
 


