
How to participate in the 
Community Battery trial

Khách hàng 
đăng ký tham gia
Khách hàng trong 
khu vực thử nghiệm 
sẽ nhận được lời mời 
đăng ký tham gia Kiểm tra hội đủ 

điều kiện
Hệ thống năng lượng 
mặt trời của quý vị 
sẽ được thẩm định để 
bảo đảm độ thích hợp

Lời mời chính thức 
để quý vị tham gia 
Khách hàng hội đủ 
điều kiện sẽ được gửi 
lời mời kèm theo các 
điều khoản và điều kiện 
để tham gia thử nghiệm

Khách hàng 
tham gia
Sau khi đề nghị chính thức 
được chấp thuận, một máy đo 
thông minh sẽ được gắn. 
Khách hàng tham gia với một ứng 
dụng di động và cổng trực tuyến

Xem việc quý vị 
sử dụng năng lượng
Khách hàng thử nghiệm 
có thể xem số năng lượng 
nhận vào, xuất ra và tín 
dụng cho số năng lượng 
mặt trời dư thừa Tín dụng cho số 

năng lượng dư thừa
Khách hàng được trả tiền 
hàng quý cho các khoản 
tín dụng của mình
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Cải thiện  
khả năng chi trả

Tăng khả  
năng dùng năng  
lượng mặt trời

Kiếm thêm tiền với  
số năng lượng mặt trời  
dư thừa của quý vị

Thử nghiệm Bộ Pin Cộng Đồng
Bộ Pin cộng đồng là giải pháp dùng chung với nhau một 
bộ pin, được đặt trong vùng lân cận ngay tại địa phương

www.ausgrid.com.au/sharedbattery

Cách đăng ký và người có thể tham gia
Khách hàng có bảng năng lượng mặt trời trong các khu vực thử nghiệm đã được xác định có thể tham gia thử nghiệm Bộ Pin 
Cộng Đồng.
Hãy tới www.ausgrid.com.au/sharedbattery và kiểm tra xem quý vị có ở trong khu vực thử nghiệm không, và đăng ký tham gia.

Nếu quý vị không muốn nói tiếng Anh, xin dùng dịch vụ dịch thuật miễn phí của chúng tôi bằng cách gọi số 131 450
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How energy �ows 
and credits work

Trong ngày,  
năng lượng  

mặt trời dư thừa của  
quý vị gần như  

được lưu trữ đến  
10kWh mỗi ngày 

Năng lượng  
lưu trữ  

được trừ đi trong số  
năng lượng quý vị  

dùng trong  
ngày hôm đó 

Mỗi quý, quý vị 
sẽ được Ausgrid 
trả một số tiền 
cho các khoản 

tín dụng

www.ausgrid.com.au/sharedbattery

Ausgrid đã phát động  
thử nghiệm bộ pin  
cộng đồng kéo dài hai năm
Ausgrid đang lắp đặt ba bộ pin cộng đồng 
trong mạng lưới của mình, ở những khu vực 
dùng nhiều năng lượng mặt trời.

Giai đoạn 1 của thử nghiệm sẽ cho phép khách hàng dùng 
năng lượng mặt trời ở gần các bộ pin cộng đồng tham gia 
thử nghiệm một khái niệm lưu trữ năng lượng ảo mới có.

Thử nghiệm nhằm mục đích cho thấy:

� lợi ích của bộ pin cộng đồng có thể được chia sẻ giữa các 
khách hàng tại địa phương, cộng đồng rộng lớn hơn và 
các mạng lưới điện, và

� các bộ pin cộng đồng có thể giúp tiết kiệm chi phí, tăng 
khả năng dùng năng lượng tái tạo và hỗ trợ các hộ gia 
đình và doanh nghiệp dùng năng lượng mặt trời.

Thử nghiệm Bộ Pin Cộng Đồng hoạt động ra sao

� Không có chi phí khi đăng ký hoặc tham gia thử nghiệm

� Quý vị có thể lưu lại với công ty điện hiện tại của mình và trả 
hóa đơn như bình thường

� Công ty điện tiếp tục trả tiền cho quý vị về khoản năng lượng 
xuất ra, kể cả năng lượng đang được lưu trữ

� Ausgrid sẽ mô phỏng những lợi ích mà quý vị có thể nhận 
được từ dịch vụ lưu trữ trong bộ pin cộng đồng

� Các khoản tiền do Ausgrid trả sẽ được tính toán dựa trên số 
năng lượng mặt trời quý vị xuất ra và số năng lượng sử dụng.

Trải nghiệm năng lượng ảo mới có

Thử nghiệm bộ pin cộng đồng sẽ thử nghiệm một cách thức mới 
để quản lý việc sử dụng năng lượng trong gia đình.

Ausgrid sẽ gắn một máy đo gần bộ biến đổi năng lượng mặt trời 
hoặc bảng điện của quý vị để đo dòng điện vào nhà và ra khỏi nhà.

Khách hàng có thể theo dõi dòng năng lượng ảo trên ứng dụng 
di động và cổng trực tuyến, nơi mà họ cũng sẽ thấy lợi ích của 
việc lưu trữ trong bộ pin cộng đồng.

Lợi ích của bộ pin cộng đồng

� Khách hàng dùng năng lượng mặt trời có thể nhận được nhiều 
lợi ích hơn từ năng lượng sạch mà mình tạo ra

� Khách hàng dùng năng lượng mặt trời không phải lắp đặt và 
bảo trì bộ pin của riêng mình

� Bộ Pin cộng đồng giúp hỗ trợ số năng lượng tái tạo ngày càng 
gia tăng trong hệ thống

� Bộ Pin cộng đồng có thể giúp giảm giá năng lượng bằng cách 
cung cấp một giải pháp linh hoạt thay thế cho việc đầu tư vào 
cột điện và dây điện hiện đang dùng.


