
1

Kể từ năm 2019, San José Clean Energy luôn cố gắng để hỗ trợ cộng đồng dùng năng lượng 
sạch và cho các chương trình tại địa phương. Chương Trình Doanh Thương Năng Lượng 
Hiệu Quả San José chỉ là một trong những cách chúng tôi trợ giúp doanh thương và trường 
học ở San José tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG RA SAO?

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG RA SAO?

Thông qua Chương Trình Doanh Thương Năng 
Lượng Hiệu Quả San José, doanh thương hoặc 
trường học có thể được các ưu đãi khi cải tiến tiết 
kiệm năng lượng. Những ưu đãi này làm cho các 
dự án có giá phải chăng hơn và khi kết hợp các ưu 
đãi với phí tổn năng lượng hàng tháng thấp hơn, 
thì các cải tiến có thể nhanh chóng tự trả cho đầu 
tư. Nhưng đây không chỉ là để tiết kiệm. Đầu tư vào 
thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả làm tăng hiệu 
quả hoạt động, gia tăng giá trị và nâng cao tiện 
nghi cho doanh thương.

CẢI TIẾN NÀO ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC 
ƯU ĐÃI?

Các dự án lắp đặt hệ thống sưởi, thông gió và điều 
hòa không khí (HVAC), máy nước nóng và làm lạnh 
tiết kiệm năng lượng, được lựa chọn, sẽ đủ tiêu 
chuẩn được ưu đãi.

AI ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA?

Khách hàng doanh thương của San José Clean 
Energy có trương mục đang hoạt động có thể 
tham gia.

THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?

Có hai cách để tham gia chương trình:

1) Liên lạc với Cố Vấn Năng Lượng qua điện thư hoặc 
gọi điện thoại để lấy hẹn kiểm tra cơ sở miễn phí. 
Hãy để các chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn quý 
vị cách bắt đầu các dự án sử dụng năng lượng hiệu 
quả và giúp quý vị tìm được người thầu tham gia.

2) Chỉ cần liên lạc với một người thầu tham gia! Là 
chuyên gia trong Chương Trình Doanh Thương Năng 
Lượng Hiệu Quả San José, những người thầu tham 
gia có thể tìm ra các cải tiến phù hợp nhất với doanh 
thương của quý vị và giúp quý vị đủ tiêu chuẩn được 
các ưu đãi tối đa của chương trình.

Vào SanJoseCleanEnergy.org/doanh để tìm người 
thầu tham gia gần doanh thương của quý vị.

Có thắc mắc? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ 
giúp quý vị!

Liên lạc chúng tôi theo số (510) 740-9005  
hoặc SJCEbusiness@franklinenergy.com.

SAN JOSE CLEAN ENERGY 
CHƯƠNG TRÌNH DOANH THƯƠNG NĂNG LƯỢNG 
HIỆU QUẢ
GHI DANH THAM GIA



2

2

TIÊU CHUẨN CHO KHÁCH HÀNG
Để được tham gia chương trình này, khách hàng phải:

• Là khách hàng doanh thương của San José Clean Energy.

• Có trương mục San José Clean Energy đang hoạt động, 
không thiếu tiền.

Liên lạc với đại diện của Chương Trình Doanh Thương 
Năng Lượng Hiệu Quả San José tại SJCEbusiness@
franklinenergy.com hoặc (510) 740-9005 để cứu xét 
tiêu chuẩn.

ĐÒI HỎI CHO THIẾT BỊ
Để đủ tiêu chuẩn được ưu đãi, thiết bị phải:

• Là thiết bị điện mới, thay thế cho thiết bị điện hiện có.

• Thiết bị đã sử dụng hoặc được làm lại sẽ không đủ 
tiêu chuẩn.

• Thay thế nhiên liệu sẽ không đủ tiêu chuẩn, trừ khi 
được nêu cụ thể trong các đòi hỏi.

• Đáp ứng các đòi hỏi của chương trình và đòi hỏi kỹ 
thuật cho thiết bị nêu trong đơn xin này.

• Được lắp đặt tại một cơ sở thuộc trương mục phục vụ 
của San José Clean Energy được nêu trong đơn xin.

• Được lắp đặt và hoạt động theo quy định, quy chế xây 
cất địa phương của tiểu bang và/hoặc đòi hỏi của nơi 
sản xuất.

• Trả tiền đầy đủ, lắp đặt và sử dụng vào hoặc trước khi 
nộp đơn xin. Có thể đòi hỏi kiểm tra trương mục.

Chương trình có quyền kiểm tra lắp đặt và từ chối trả tiền 
cho thiết bị nào không đáp ứng đòi hỏi của chương trình.
Để kiểm tra thiết bị có đủ tiêu chuẩn hay không, quý vị 
nên liên lạc với đại diện của Chương Trình Doanh Thương 
Năng Lượng Hiệu Quả San José tại SJCEbusiness@
franklinenergy.com hoặc (510) 740-9005.

ĐÒI HỎI CHO NGƯỜI THẦU
Để đủ tiêu chuẩn được ưu đãi, người thầu lắp đặt phải:

• Có, giữ và duy trì các chứng nhận, giấy phép, bảo hiểm 
và giấy phép xây cất hợp pháp theo đòi hỏi của thẩm 
quyền địa phương.

• Lắp đặt thiết bị đáp ứng hoặc vượt đòi hỏi kỹ thuật.

HẠN CHẾ ƯU ĐÃI
• Tổng số tiền ưu đãi không được vượt quá phí tổn mua 

và lắp đặt thiết bị/sản phẩm.

• Sau đó, số tiền ưu đãi chính xác có thể được Chương 
Trình Doanh Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José 
điều chỉnh.

• Ngân phiếu ưu đãi được gởi trực tiếp đến người thầu 
khoảng 45 ngày làm việc sau khi Chương Trình Doanh 
Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José phê duyệt 

• Xin lưu ý có thể mất thêm thời gian nếu đơn xin của 
quý vị được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra. đơn xin 
đầy đủ, bao gồm các tài liệu theo đòi hỏi.

Xem phần sau đây để biết các từ viết tắt về đòi hỏi kỹ thuật 
trong đơn xin này:

• Mã lực (horsepower, hay hp)

• Hệ Số Năng Lượng Đồng

• Nhất (Uniform Energy Factor, hay UEF) Bộ Biến Tần 
(Variable Frequency Drive, hay VFD)

CÁC ĐÒI HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH



3

3

ƯU ĐÃI ĐỦ TIÊU CHUẨN

HVAC
Các đòi hỏi
• Quyết Định 18-10-008 của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng 

California (California Public Utilities Commission, hay 
CPUC) đòi hỏi các chuyên viên kỹ thuật HVAC phải 
đáp ứng các đòi hỏi về lao động, trong đó ưu đãi dành 
riêng là $3,000 trở lên. Cụ thể, CPUC đòi hỏi tất cả công 
nhân lắp đặt, sửa đổi và bảo trì các phép do HVAC trong 
những đề án theo các tiêu chí nêu trong quyết định 
này, phải đáp ứng một trong các đòi hỏi sau đây:

• Hoàn tất khóa học lắp đặt HVAC được công nhận. 

• Ghi danh khóa học lắp đặt HVAC được công nhận.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp độ 
theo quy định của Ban Quan Hệ Kỹ Nghệ California, 
đậu kiểm tra năng lực lắp đặt hệ thống HVAC thực tế 
và trên giấy, và được huấn luyện cụ thể về kỹ thuật 
lắp đặt.

• Có giấy phép người thầu C-20 HVAC từ Ban Cấp 
Phép Người Thầu của Tiểu Bang California.

• Tất cả các đòi hỏi trên áp dụng cho tất cả những 
ai làm công việc lắp đặt, không áp dụng cho 
hãng thầu.

BỘ BIẾN TẦN H-1 (VFD) ĐỂ ĐIỀU KHIỂN 
QUẠT HVAC
Các đòi hỏi
• Hệ Thống Điều Khiển Không Khí hiện tại phải có các 

thiết bị điều tiết luồng không khí hoạt động, như cánh 
hút gió hoặc bộ giảm chấn rẽ nhánh, là hệ thống thay 
đổi lượng không khí (variable air volume, hay VAV) 
được điều khiển bằng van điều tiết. Các thiết bị thông 
thường bao gồm mô tơ cung cấp, hồi lưu và quạt 
gió HVAC.

• Phải gắn VFD cho mô tơ đơn tốc nhỏ hơn hoặc bằng 
100 hp.

• VFD phải thay thế chức năng điều khiển VAV hiện có và 
các thiết bị điều tiết hiện có như cánh gạt nguồn, phải 
gỡ bỏ hoặc vô hiệu vĩnh viễn bộ giảm chấn rẽ nhánh và 
van tiết lưu.

• Phải có VFD cho các đơn xin HVAC, trong đó có yêu 
cầu về lưu lượng khí khác nhau. Phải để tốc độ mô tơ 
điều khiển tự động phù hợp với yêu cầu lưu lượng khí 
khác nhau.

• Lắp đặt phải tuân theo nguyên tắc và hướng dẫn của 
nơi sản xuất.

• Khi gắn VFD cho mô tơ NEMA tiêu chuẩn, để VFD càng 
gần mô tơ càng tốt (lý tưởng là dưới 15 bộ). Nếu không 
tuân theo thì mô tơ có thể bị hư sớm.

• Luôn giữ đủ luồng không khí qua mô tơ để tránh 
quá nhiệt.

• Tuân theo các phương pháp và đòi hỏi của ANSI/IEEE 
519-2014.

• Các loại tòa nhà đủ tiêu chuẩn là: ECC, ESe, EUn, Hsp, 
Nrs, Htl, OfL, Rt3, và Gro*.

ĐIỀU NGOẠI LỆ
Mô tơ quạt hơn 100 hp sẽ không đủ tiêu chuẩn.
Đơn xin có thiết bị đòi hỏi thay đổi tốc độ quạt sẽ không 
đủ tiêu chuẩn.
Có mô tơ quạt trên tháp tản nhiệt sẽ không đủ tiêu chuẩn.
Thay thế mô tơ đa tốc độ và thay đổi tốc độ sẽ không đủ 
tiêu chuẩn.
Thiết bị dùng tốc độ quạt không thay đổi sẽ không đủ tiêu 
chuẩn, thí dụ những thiết bị không đòi hỏi lưu lượng gió 
khác nhau.

Mã đo lường Mô tả
Khích lệ
/Đơn vị

H-1A Bộ biến tần (VFD) cho quạt HVAC $165.00/hp

HVAC

*Xem trang 8 để biết các từ viết tắt.
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ƯU ĐÃI ĐỦ TIÊU CHUẨN

H-2 KIỂM SOÁT QUẠT KHI KHÔNG CÓ 
NGƯỜI DÙNG
Các đòi hỏi
• Phải kiểm tra trên hệ thống hiện có, quạt có hoạt 

động liên tục trong những giờ không có người sử dụng 
hay không.

• Phải đặt lại hệ thống điều khiển quạt hiện tại thành 
không hoạt động khi không có người sử dụng.

• Các loại tòa nhà đủ tiêu chuẩn là: Asm, ECC, EPr, ESe, 
EUn, Gro, Htl, MBT, OfL, OfS, RFF, RSD, Rt3, RtL, RtS, 
SCn, và WRf*.

• Loại hệ thống HVAC: Bộ Xoay Chiều Đơn (cNCGF), Bộ 
Xoay Chiều bằng Nhiệt Khí (cDXGF), Bơm Nhiệt (cDXHP) 
và Bộ Xoay Chiều Thay Đổi Thể Tích bằng Nhiệt Khí 
(cPVVG)

Điều Ngoại Lệ
• Nhà Kho Lạnh không đủ tiêu chuẩn cho phép đo này.
• Không áp dụng phép đo cho xây cất mới (hệ thống 

HVAC mới) hoặc thay đổi hệ thống cơ khí HVAC dẫn đến 
các quy tắc Thay Đổi Tiêu Đề 24.

• Các hệ thống phân chia và mở rộng trực tiếp đơn 
nguyên (DX) hiện có thực hiện phép đo này, không 
được dùng cho tải trình.

• Không áp dụng phép đo nếu thiết bị trên mái nhà 
(rooftop unit, hay RTU) có cảm biến hoạt động tốt và/
hoặc phi biến nhiệt và được điều chỉnh đến điểm đặt 
chuyển đổi thích hợp dựa trên số giai đoạn điều chỉnh 
nhiệt có sẵn để làm mát.

• Không áp dụng phép đo nếu quạt, khi không có người 
dùng, được đặt thành “Tự động” hoặc “Gián đoạn".

Mã đo lường Mô tả
Ưu đãi/Thiết 

bị

H-2A Điều Khiển Quạt khi Không Có Người Dùng, 
Máy Chỉ Dùng AC $4.50/tấn

H-2B Điều Khiển Quạt khi Không Có Người Dùng, 
Máy Dùng AC có Nhiệt Khí $4.50/tấn

H-2C Điều Khiển Quạt khi Không Có Người Dùng, 
Bơm Nhiệt $4.50/tấn

H-2D Điều Khiển Quạt khi Không Có Người Dùng, 
Máy Dùng AC Thay Đổi Thể Tích có Nhiệt Khí $4.50/tấn

H-3 KIỂM SOÁT BỘ TIẾT KIỆM
Các đòi hỏi
• Chỉ những người thầu được cấp phép tại California mới 

được phép thực hiện phép đo này. Theo đòi hỏi của 
Ban Cấp Phép Tiểu Bang California (California State 
Licensing Board, hay CSLB), người thầu có trách nhiệm 
đáp ứng tất cả các đòi hỏi hiện hành.

• Bộ tiết kiệm hiện tại có thể gồm đầu báo biến nhiệt 
hoặc cảm biến tương tự bị hư, hoặc cảm biến tương tự 
cần điều chỉnh, hoặc cảm biến tương tự hoạt động tốt 
nhưng cần điều chỉnh. Tiết kiệm giả định rằng thiết bị 
hiện tại có bộ tiết kiệm hoạt động tốt nhưng chưa được 
tối ưu do điểm đặt chuyển đổi bộ tiết kiệm thấp hoặc 
không đúng cảm biến.

• Tất cả các tòa nhà không phải nhà ở có hệ thống mở 
rộng trực tiếp đơn nguyên (direct expansion, hay DX) 
và hệ thống tách rời không phục vụ tiến trình hoặc tải 
lạnh, đều đủ tiêu chuẩn.

Điều Ngoại Lệ
• Không áp dụng phép đo nếu thiết bị trên mái nhà (RTU) 

có cảm biến hoạt động tốt và/hoặc phi biến nhiệt và được 
điều chỉnh đến điểm đặt chuyển đổi thích hợp dựa trên số 
giai đoạn điều chỉnh nhiệt có sẵn để làm mát.

Mã đo lường Mô tả
Ưu đãi/Thiết 

bị

H-3A Điều Chỉnh Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên 
Máy Chỉ Dùng AC $2.50/tấn

H-3B Điều Chỉnh Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên 
Máy Dùng AC có Nhiệt Khí $2.50/tấn

H-3C Điều Chỉnh Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên 
Bơm Nhiệt $2.50/tấn

H-3D
Điều Chỉnh Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên 
Máy Dùng AC Thay Đổi Thể Tích bằng Nhiệt 
Khí

$2.50/tấn

H-3E Thay Thế Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên các 
Máy Dùng AC $20.00/tấn

H-3F Thay Thế Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên Máy 
Dùng AC có Nhiệt Khí $20.00/tấn

H-3G Thay Thế Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên Bơm 
Nhiệt $20.00/tấn

H-3H Thay Thế Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm trên  máy 
Dùng AC Thay Đổi Thể Tích có Nhiệt Khí $20.00/ton

HVAC tiếp tục

*Xem trang 8 để biết các từ viết tắt.
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ƯU ĐÃI ĐỦ TIÊU CHUẨN

H-4 CẢM BIẾN NGƯỜI DÙNG CHO HVAC 
TRONG PHÒNG HỌC
Các đòi hỏi
• Phép đo này là một bộ điều nhiệt có thể lập trình với 

cảm biến người dùng, để điều khiển thiết bị HVAC 
đóng gói dùng cho phòng học. Bộ điều nhiệt có thể lập 
trình hiện tại được giả định không có cảm biến người 
dùng, nhưng có kiểm soát nhiệt độ dự phòng chưa sử 
dụng trong giờ đóng cửa của cơ sở (buổi tối, cuối tuần, 
những ngày cao điểm, và những ngày lễ).

• Đòi hỏi lắp đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ cảm biến cho 
HVAC trong phòng học.

• Thiết bị có thể bao gồm: (1) Bộ điều chỉnh nhiệt cảm 
biến người dùng, (2) Cảm biến người dùng (có dây hoặc 
không dây), (3) Đi dây (nếu có dây), (4) Bộ thu tín hiệu 
và pin (nếu không dây).

• Chỉ áp dụng cho phòng học ở trường tiểu học 
(education primary, hay EPr), trung học đệ nhất cấp 
(education secondary, hay ESe) và phòng học có thể 
dời chỗ (ERC).

• Các phòng học có thể dời chỗ với các thiết bị HVAC 
đóng gói cho tất cả các chương trình giáo dục đủ 
tiêu chuẩn.

Điều Ngoại Lệ
• Không áp dụng cho các phòng học tại đại học và cao 

đẳng cộng đồng, trừ khi đây là các phòng học có thể 
dời chỗ với các thiết bị HVAC đóng gói.

Mã đo lường Mô tả
Ưu đãi/Thiết 

bị

H-4A

Cảm Biến Người Dùng HVAC trong Phòng 
Học, Điều Hòa Không Khí và Lò Sưởi Đốt Khí 
Tự Nhiên. Chỉ áp dụng cho phòng học tiểu 
học và trung học.

$85.00/tấn

H-4B
Cảm Biến Người Dùng HVAC trong Phòng 
Học, Bơm Nhiệt. Áp dụng cho tất cả các 
phòng học có thể dời chỗ.

$85.00/tấn

HVAC tiếp tục
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MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT W-1 – 
THAY THẾ NHIÊN LIỆU
Các đòi hỏi
• Thay thế bồn chứa khí đốt tự nhiên hiện có hoặc bình 

đun nước nóng sinh hoạt đốt khí tự nhiên tức thời 
("không bồn chứa").

• Máy nước nóng bơm nhiệt phải đáp ứng các đòi hỏi về 
dung tích lưu trữ và hiệu suất tối thiểu nêu trong mô tả 
trong bảng sau đây.

• Phải loại bỏ các thiết bị đun nước bằng khí đốt tự nhiên 
hiện có.

• Trong một số trường hợp, máy nước nóng bơm nhiệt có 
thể có nhiều bộ bơm nhiệt. Hiệu quả của phép đo phải 
là hiệu suất của gói thiết bị, chứ không phải là hiệu suất 
của các máy bơm nhiệt riêng lẻ tạo nên thiết bị.

• Các cụm bơm nhiệt chia nhỏ hệ thống thì đủ tiêu 
chuẩn. Tuy nhiên, chúng sẽ được xem là một gói, gồm 
một hoặc nhiều máy bơm nhiệt cho một bồn chứa. Các 
đánh giá về hiệu quả và hiệu suất cho toàn bộ gói phải 
do nơi sản xuất cung cấp. Hiệu suất của một máy bơm 
nhiệt riêng lẻ trong gói sẽ không đủ.

• Các thiết bị đun nóng nước hiện có và nguồn nhiên liệu 
phải được lập thành tài liệu và kiểm tra.

• Loại áp dụng phép đo: Thay Thế Tăng Tốc (Accelerated 
Replacement, hay AR) và Thay Thế Thông Thường 
(Normal Replacement, hay NR), bao gồm thay thế 
khi hư.

Điều Ngoại Lệ
• Các Xây Cất Mới không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các 

phép đo dịch vụ mới đủ tiêu chuẩn khi đáp ứng các 
điều kiện như được định nghĩa bên dưới:

• Các phép đo được lắp đặt trong các khu vực mới của 
một tòa nhà hiện có,

• Các phép đo được lắp đặt trong một đợt cải tiến lớn 
tại tòa nhà hiện có, hoặc

• Các phép đo được lắp đặt theo cách tăng công suất 
hệ thống hiện có để phục vụ các thiết bị hiện có và/
hoặc tải mới đòi hỏi dịch vụ năng lượng mới.

• Các ngoại lệ này sẽ tuân theo đòi hỏi công nghệ cơ 
bản giống như loại thiết bị thay thế thông thường.

Mã đo lường Mô tả
Khích lệ
/Đơn vị

W-1A

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên 30 đến ≤35 Gal Med Draw 
UEF=0.6

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1B

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên 30 đến ≤35 Gal Med Draw 
UEF=0.6

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1C

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên >35 đến ≤45 Gal Med Draw 
UEF=0.58

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1D

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên >35 đến ≤45 Gal Med Draw 
UEF=0.58

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1E

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Đốt Tự Nhiên >35 đến ≤45 Gal High Draw 
UEF=0.64

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1F

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Đốt Tự Nhiên >35 đến ≤45 Gal High Draw 
UEF=0.64

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1G

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên >45 đến ≤55 Gal Med Draw 
UEF=0.56

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1H

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Đốt Tự Nhiên >45 đến ≤55 Gal Med Draw 
UEF=0.56

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1I

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Đốt Tự Nhiên >45 đến ≤55 Gal High Draw 
UEF=0.63

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1J

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa 
Khí Tự Nhiên >45 đến ≤55 Gal High Draw 
UEF=0.63

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1K
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt 65 Gal UEF=3.33 
thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí Tự Nhiên 
>55 đến ≤65 Gal High Draw UEF=0.61

$1500.00/
mỗi đơn vị

ĐUN NÓNG NƯỚC
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Mã đo lường Mô tả
Khích lệ
/Đơn vị

W-1L
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt 80 Gal UEF=3.42 
thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí Tự Nhiên 
>65 đến ≤80 Gal High Draw UEF=0.59

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1M
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Tự Nhiên Low Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1N
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Tự Nhiên Low Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1O
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Chứa Khí 
Tự Nhiên Med Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1P
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Không 
Chứa Khí Tự Nhiên Med Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1Q
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.09 thay thế Máy Nước Nóng Không 
Chứa Khí Tự Nhiên High Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-1R
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt >45 đến ≤55 Gal 
UEF=3.31 thay thế Máy Nước Nóng Không 
Chứa Khí Tự Nhiên High Draw UEF=0.81

$1500.00/
mỗi đơn vị

W-2 HẸN GIỜ BƠM TUẦN HOÀN
Các đòi hỏi
• Thêm bộ điều khiển hẹn giờ vào máy bơm tuần hoàn 

nước nóng hiện có trong tòa nhà thương mại.

• Vòng lặp nước nóng hiện tại phải có một máy bơm tuần 
hoàn hoạt động liên tục, từ đó luôn có sẵn nước nóng 
cho thiết bị cố định, bất kể nhiệt độ của vòng nước 
nóng hoặc nhu cầu của hệ thống.

• Tòa nhà phải có hệ thống tuần hoàn nước nóng có thể 
TẮT hoàn toàn trong một khoảng thời gian cố định 
trong ngày và/hoặc tuần.

• Tòa nhà phải có hệ thống nước nóng tập trung, đốt 
bằng khí đốt với máy bơm tuần hoàn lưu lượng không 
đổi, phân đoạn mã lực, không điều khiển.

• Có thể cài đặt bộ hẹn giờ theo bảy ngày hoặc nhiều 
hơn. Không có hạn chế về nơi sản xuất hoặc thương 
hiệu.

• Các loại tòa nhà đủ tiêu chuẩn bao gồm: Cnc, Fhc, OfL, 
OfS, EPr, và ESe*.

Điều Ngoại Lệ
• Các tòa nhà mới được xây cất, thêm vào các tòa nhà 

hiện có và thay đổi các tòa nhà hiện có.

Mã đo 
lường Mô tả

Khích lệ
/Đơn vị

W-2A Hẹn Giờ Bơm Tuần Hoàn, Mô Tơ Bơm ≤1/12 hp $310.00/
mỗi đơn vị

W-2B Hẹn Giờ Bơm Tuần Hoàn, Mô Tơ Bơm >1/12 
and ≤1/3 hpa

$350.00/
mỗi đơn vị

W-2C Hẹn Giờ Bơm Tuần Hoàn, Mô Tơ Bơm >1/3 hp $390.00/
mỗi đơn vị

ĐUN NÓNG NƯỚC tiếp tục

*Xem trang 8 để biết các từ viết tắt.
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R-1 THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG CHO 
NƠI RA VÀO
Các đòi hỏi
• Kho mát hoặc kho đông ra vào, hiện tại, trước đây 

không có thiết bị đóng cửa tự động.

• Thiết bị đóng cửa tự động phải được lắp trên cửa chính 
cách nhiệt của cửa ra vào hiện có.

• Chỉ những tủ có cửa ra vào được sản xuất trước ngày 1 
tháng Giêng, 2009 mới đủ tiêu chuẩn.

• Thiết bị đóng cửa tự động phải đóng chặt khi cửa trong 
vòng một phân để đóng hoàn toàn.

Điều Ngoại Lệ
• Không đủ tiêu chuẩn thay thế thiết bị đóng cửa tự động 

không hoạt động. 

Mã đo lường Mô tả
Khích lệ
/Đơn vị

R-1A Thiết Bị Đóng Cửa Tự Động cho Kho Mát Ra 
Vào

$400.00/
mỗi đơn vị

R-1B Thiết Bị Đóng Cửa Tự Động cho Kho Đông 
Ra Vào

$500.00/
mỗi đơn vị

Loại tòa nhà Từ viết tắta

Education – Community College (Giáo Dục – Cao Đẳng 
Cộng Đồng) ECC

Education – Secondary School (Giáo Dục – Trường 
Trung Học) Ese

Education – University (Giáo Dục – Đại Học) EUn

Health/Medical – Hospital (Sức Khỏe/Y Tế - Bệnh Viện) Hsp

Health/Medical – Nursing Home (Sức Khỏe/Y Tế - Viện 
Dưỡng Lão) Nrs

Lodging – Hotel (Nhà Nghỉ - Khách Sạn) Htl

Office – Large (Văn Phòng – Lớn) OfL

Office – Small (Văn Phòng – Nhỏ) OfS

Retail – Multistory Large (Bán Lẻ - Nhiều Tầng và Lớn) Rt3

Retail – Single-Story Large (Bán Lẻ - Một Tầng và Lớn) RtL

Retail – Small (Bán Lẻ - Nhỏ) RtS

Grocery – Grocery (Tạp Hóa) Gro

Assembly (Hội Đồng Lập Pháp) Asm

Education – Primary School (Giáo Dục – Trường 
Tiểu Học) EPr

Manufacturing Biotech (Sản Xuất Công Nghệ Sinh Học) MBT

Restaurant – Sit-Down (Nhà Hàng – Có Chỗ Ngồi) RSD

Restaurant – Fast-Food (Nhà Hàng – Thức Ăn Nhanh) RFF

Storage – Conditioned (Kho Chứa– Điều Hòa) SCn

Loại tòa nhà Từ viết tắta

Warehouse – Refrigerated (Nhà Kho – Lạnh) WRf

Fitness Center – Private Health Club (Trung Tâm Thể 
Dục - Câu Lạc Bộ Sức Khỏe Tư Nhân) Fhc

Health/Medical – Clinics (Sức Khỏe/Y Tế - Phòng Khám) Cnc

Loại HVAC Từ viết tắt

AC Only Unit – Máy Chỉ Chạy AC cNCGF

AC Unit with Gas Heat – Máy Chạy AC có Nhiệt Khí cDXGF

Heat Pump – Bơm Nhiệt cDXHP

Variable Volume AC Unit with Gas Heat (Máy Chạy AC 
Thay Đổi Thể Tích có Nhiệt Khí) cPVVG

LÀM LẠNH

CÁC TỪ VIẾT TẮT
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ĐOẠN 1A — THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Quý vị có cung cấp những thông tin sau đây chưa?

	■ Số trương mục San José Clean Energy (giống với số 
trương mục PG&E)

	■ Tên khách hàng, như trên hóa đơn San José 
Clean Energy

	■ Địa chỉ khách hàng, như trên hóa đơn San José 
Clean Energy

	■ Thông tin liên lạc

	■ Đánh dấu vào các ô áp dụng Tên doanh thương hoặc 
DBA (nếu có)

ĐOẠN 1B — THÔNG TIN NGƯỜI THẦU
Quý vị có cung cấp những thông tin sau đây chưa?

	■ Tên hãng thầu

	■ Số và phân loại giấy phép CSLB người thầu Tình trạng 
thuế người thầu

	■ Thông tin liên lạc

ĐOẠN 2 — THÔNG TIN THIẾT BỊ
Quý vị có cung cấp những thông tin sau đây chưa?

	■ Ngày lắp đặt (phải trước khi ký đơn xin)

	■ Tên nơi sản xuất, số mẫu máy và số sê-ri (nếu có)

	■ Loại thiết bị, số lượng, đánh giá đầu vào (nếu có), ưu 
đãi trên mỗi thiết bị và tổng ưu đãi (xem trang 3-8 để 
biết số tiền ưu đãi chính xác)

	■ Đòi hỏi kỹ thuật cách nhiệt, bao gồm quý vị mua cho 
đường ống hay bồn chứa, nước nóng hoặc hơi nước, 
cho đường kính ống nào và độ dày lớp cách nhiệt

	■ Tổng ưu đãi trong ô được chỉ định (tổng của Bảng 1, 2 
và 3)

ĐOẠN 3 — THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC TIỀN TRẢ
(Người nhận ngân phiếu)

Quý vị có cung cấp những thông tin sau đây chưa?

	■ Chuyển nhượng ưu đãi (phải có chữ ký của khách hàng) 

	■ Địa chỉ gởi thư nhận ngân phiếu ưu đãi

	■ Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của người được tiền trả

	■ Tình trạng thuế của người được tiền trả và mã số

ĐOẠN 4 — CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG
	■ Chữ ký của người nộp đơn chấp nhận các điều khoản 

và điều kiện

CÁC TÀI LIỆU ĐÒI HỎI
Quý vị có cung cấp/đính kèm những tài liệu sau đây chưa?

	■ Bản sao W9 nếu người được tiền trả là đệ tam nhân (thí 
dụ: người thầu)

	■ Bản sao hóa đơn đã trả tiền, được chia thành từng nội 
dung có ghi rõ ràng:
1. Số dư bằng 0 hoặc đã hết phí tổn 
2. cho thiết bị và thuế, và
3. nơi sản xuất và mẫu sản phẩm.

Nếu hóa đơn không chia thành từng mục, xin liên 
lạc với người thầu để yêu cầu ghi rõ hóa đơn thành 
từng mục.

Dùng danh sách kiểm tra này để bảo đảm đơn xin của quý vị đã đầy đủ và nộp kèm tất cả các tài liệu bắt buộc. Các đơn xin 
không đầy đủ hoặc thiếu tài liệu sẽ không được tiếp nhận và sẽ bị trả lại.

NỘP ĐƠN Ở ĐÂU
Lập bản sao mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin và tất cả 
các tài liệu bắt buộc, như biên lai và hóa đơn, để làm hồ 
sơ. Quý vị có thể nộp đơn xin đã điền đầy đủ, cùng với 
tài liệu bắt buộc, theo một trong hai cách:

1.  Thư tín: 
SJCE Energy Efficient Business Program 
1322 Dupont Ct. 
Manteca, CA 95336

2.  Điện thư :  
SJCEbusiness@franklinenergy.com

Có thắc mắc? Chúng tôi luôn sẵn 
sàng trợ giúp quý vị!
Liên lạc chúng tôi theo số (510) 740-9005 
hoặc SJCEbusiness@franklinenergy.com.

DANH SÁCH NỘP ĐƠN
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ĐOẠN 1A — THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số trương mục San José Clean Energy/PG&E

Tên doanh thương

Địa chỉ doanh thương      Thành phố   Tiểu bang Bưu chánh

Loại doanh thương (thí dụ: khách sạn, trung tâm thể dục, nhà hàng, v.v…)

Đại Diện Được Ủy Quyền      Chức danh

Điện thư        Số điện thoại liên lạc

Thông tin khác (Chọn tất cả nội dung thích hợp)

	■ Ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh 	■ Ít hơn 10 nhân viên 	■ Tòa nhà cho thuê

ĐOẠN 1B — THÔNG TIN NGƯỜI THẦU

Tên hãng thầu

Số và loại giấy phép CSLB (A/B/C)

Tình trạng thuế  (Chỉ chọn một)

	■ Hãng làm

	■ Quyền sở hữu duy nhất
	■ LLC (Hãng Trách Nhiệm 

Hữu Hạn) 

	■ Miễn thuế

	■ Hợp tác

	■ Khác: _______________________________________

Họ tên người thầu   Điện thoạia   Điện thư (email)

Địa chỉ        Thành phố  Tiểu bang  Bưu chánh

MẪU ĐƠN XIN
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ĐOẠN 2 — THÔNG TIN THIẾT BỊ
Bảng 1: Ưu Đãi VFD cho Điều Khiển Quạt HVAC

Ngày lắp đặt  
(THÁNG/NGÀY/NĂM) Mã đo lường Thiết bị quạt Mô tơ (hp)

Số nhận dạng thiết 
bị HVAC Loại tòa nhà Số lượng

Khích lệ
/hp Tổng ưu đãi

Thí dụ 06/15/2022 H-1A Các quạt nguồn 25 AH-1, AH-2 OfL 2 $25/hp

Thí dụ 06/16/2022 H-1A Quạt nguồn 5 RTU-1 OfL 1 $35/hp

1

2

3

4

5

Bảng 2: Ưu Đãi cho Điều Khiển Quạt Khi Không Có Người Dùng, Điều Khiển Bộ Tiết Kiệm, & Cảm Biến HVAC trong 
Phòng Học

Ngày lắp đặt  
(THÁNG/NGÀY/NĂM) Mã đo lường

HVAC
Kiểu dạng

Số nhận dạng thiết 
bị HVAC Loại tòa nhà Số lượng

Khích lệ
/hp Tổng ưu đãi

Thí dụ 06/15/2022 H-2B cDXGF RTU-1 OfS 20 $25/hp

Thí dụ 06/16/2022 H-2C cDXHP RTU-2 OfS 10 $35/hp

1

2

3

4

5

Bảng 3: Ưu Đãi Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt - Thay Thế Nhiên Liệu

Ngày lắp đặt 
(THÁNG/NGÀY/

NĂM)
Mã đo 
lường

Loại áp dụng 
phép đo 

(Measure 
Application 
Type, hay 

MAT) Nơi sản xuất Mẫu số

Thể tích 
lưu trữ 

định mức 
(gal) UEF

Đánh giá 
giờ đầu tiên 
(First Hour 
Rating, hay 

FHR)
Loại tòa 

nhà Số lượng
Khích lệ
/Đơn vị Tổng ưu đãi

Thí dụ 06/15/2022 W-1F NR Rheem XE50T10H45U0 45 3.75 67 OfS 1 $25/hp

Thí dụ 06/16/2022 W-1L AR Rheem XE80T10H45U0 72 4.00 87 RSD 1 $35/hp

1

2

3

4

5

MẪU ĐƠN XIN
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Bảng 4: Ưu Đãi cho Bộ Hẹn Giờ Bơm Tuần Hoàn

Ngày lắp đặt /
(THÁNG/NGÀY/NĂM) Mã đo lường Loại tòa nhà Số lượng

Khích lệ
/Đơn vị Tổng ưu đãi

Thí dụ 06/15/2022 W-2C Fhc 1 $XXX/thiết bị

Thí dụ 06/16/2022 W-2B ESe 1 $XXX/thiết bị

1

2

3

4

5

Bảng 5: Ưu Đãi cho Thiết Bị Đóng Cửa Tự Động cho Kho Ra Vào

Ngày lắp đặt /
(THÁNG/NGÀY/NĂM) Mã đo lường Loại kho ra vào

Ngày sản xuất kho ra vào 
(THÁNG/NGÀY/NĂM) Loại tòa nhà Số lượng

Khích lệ
/Đơn vị Tổng ưu đãi

Thí dụ 06/15/2022 R-1A Làm mát 06/15/2000 RSD 1 $XXX/thiết bị

Thí dụ 06/16/2022 R-1B Tủ đông 12/31/2008 RSD 1 $XXX/thiết bị

1

2

3

4

5

MẪU ĐƠN XIN
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ĐOẠN 3 - THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC TIỀN TRẢ (NGƯỜI NHẬN NGÂN PHIẾU)

Tình trạng thuế của người được tiền trả (Chỉ chọn một)

	■ Hãng của 

	■ Chính Phủ

	■ Hợp tác

	■ Cá nhân

	■ Quyền sở hữu duy nhất
	■ Miễn thuế (miễn thuế, phi lợi nhuận)

	■ Khác: _________________________________________

Mã số thuế của người được tiền trả
Cung cấp Số Nhận Dạng Doanh Thương (Employer Identification Number, hay EIN) của người được tiền trả. Nếu Số An Sinh 
Xã Hội được dùng làm mã số thuế liên bang, thì đừng cung cấp tại đây.

EIN/Mã số thuế liên bang: —

Ngân phiếu ưu đãi sẽ được in và trả tiền như đã nêu trên mẫu W9.

Tên doanh thương của người được tiền trả

Họ tên người liên lạc của người được tiền trả

Điện thoại    Điện thư (email)

Địa chỉ nhận ngân phiếu ưu đãi nếu khác với địa chỉ nêu trên mẫu W9.

Gởi cho

Địa chỉ gởi thư        Số nhà

Thành phố        Tiểu bang    Bưu chánh

Chỉ dẫn thuế vụ của IRS 
Chương Trình Doanh Thương Năng Lượng Hiệu Quả của SJCE không bao trả bất kỳ loại thuế nào có thể phải trả từ ưu đãi này.

MẪU ĐƠN XIN
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1. Tôi xác nhận mình là khách hàng đủ tiêu chuẩn của San 
José Clean Energy và tôi đã mua và lắp đặt các sản phẩm 
tiết kiệm năng lượng được chỉ định trong vòng 90 ngày kể 
từ ngày nộp đơn này và để sử dụng tại cơ sở kinh doanh 
của tôi chứ không phải để bán lại hay theo cách khác. Tôi 
có thể kiểm tra thiết bị lắp đặt và hoạt động vào hoặc sau 
ngày 1 tháng Giêng, 2022 và vào hoặc trước ngày 31 tháng 
Chạp, 2024. Tôi có đính kèm các tài liệu thể hiện bằng 
chứng mua hàng cho các mặt hàng nêu trên mẫu ưu đãi 
này. Tôi hiểu rằng đơn xin không đầy đủ và không chính 
xác sẽ không được cứu xét.

2. Nếu được yêu cầu, tôi sẽ cho phép đại diện của Franklin 
Energy, San José Clean Energy, Ủy Ban Tiện Ích Công 
Cộng California (California Public Utilities Commission, 
hay CPUC) hoặc bất kỳ đệ tam nhân được ủy quyền nào 
có quyền hợp lý, vào cơ sở của tôi để kiểm tra các thiết bị 
đã lắp đặt trước khi trả tiền ưu đãi. Tôi hiểu rằng sẽ không 
trả tiền ưu đãi nếu tôi từ chối tham gia bất kỳ kiểm tra bắt 
buộc nào. Tôi hiểu rằng đại diện của Franklin Energy hoặc 
đệ tam nhân được ủy quyền khác có thể liên lạc với nơi 
cung cấp sản phẩm và/hoặc người lắp đặt đủ tiêu chuẩn để 
kiểm tra việc mua và/hoặc lắp đặt và có thể cung cấp tên 
và/hoặc địa chỉ của tôi để hoàn tất tiến trình kiểm tra này.

3. Tôi hiểu rằng dự án này có thể được lựa chọn cho các 
nghiên cứu đánh giá và/hoặc chương trình do các người 
thầu bên ngoài được CPUC chỉ định thực hiện. Những 
nghiên cứu này được sử dụng để phân tích và cải tiến hiệu 
quả chương trình. Tôi đồng ý tham gia bằng cách trả lời các 
câu hỏi từ người thầu bên ngoài này.

4. Tôi hiểu rằng tiền trả ưu đãi dựa trên các lợi ích năng lượng 
liên quan trong suốt thời gian sử dụng của sản phẩm. Tôi 
đồng ý luôn luôn thực hiện phép đo tiết kiệm năng lượng 
nêu trong mẫu ưu đãi theo 100% chức năng trong suốt 
vòng đời của sản phẩm hoặc khoảng thời gian năm (5) 
năm kể từ khi được ưu đãi, tùy theo số tiền nào ít hơn, và 
tiếp tục là khách hàng của San José Clean Energy trong 
khoảng thời gian đã nêu.

5. Nếu không còn thực hiện theo điều ở trên nữa, tôi sẽ bồi 
hoàn tiền ưu đãi theo tỷ lệ cho San José Clean Energy, dựa 
trên khoảng thời gian thực tế mà tôi đã thực hiện các lợi ích 
năng lượng liên quan, khi còn là khách hàng của San José 
Clean Energy. Tôi hiểu rằng chương trình này, hoặc các 
phép đo riêng lẻ, có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà 
không cần thông báo trước.

6. Tôi phải tham khảo ý kiến cố vấn thuế về trách nhiệm 
đóng thuế cho các ưu đãi. San José Clean Energy, Chương 
Trình Doanh Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José hoặc 
Franklin Energy không bao trả bất kỳ khoản thuế nào có 
thể áp dụng đối với tôi hoặc doanh thương của tôi do được 
ưu đãi này.

7. Lựa chọn, mua và sở hữu thiết bị là trách nhiệm của 
riêng khách hàng. San José Clean Energy không đại 
diện cho mức an toàn, tin cậy và/hoặc hiệu quả của 
thiết bị. San José Clean Energy không bảo hành,cho 
dù được diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm bảo hành về khả 
năng bán được hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích 
cụ thể nào, sử dụng hoặc đơn xin của bất kỳ sản phẩm 
nào được lắp đặt liên quan đến tài liệu này. Trong phạm 
vi tối đa được pháp luật cho phép, tôi từ bỏ bất kỳ và tất 
cả các khiếu nại chống lại San José Clean Energy và các 
chi nhánh từ hoặc liên quan đến Chương Trình Doanh 
Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José, bao gồm cả 
đơn xin của tôi cho (các) ưu đãi theo chương trình này. 
Tôi xác nhận và đồng ý San José Clean Energy sẽ không 
có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại nào, 
cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc 
trừng phạt, bất kể hình thức hành động.

ĐOẠN 4 - CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG/NGƯỜI THẦU
Điều Khoản và Điều Kiện

MẪU ĐƠN XIN

Khi ký tên dưới đây, tôi xác nhận (a) tôi đã đọc, hiểu và 
đồng ý với các đòi hỏi của chương trình cũng như các 
điều khoản và điều kiện được nêu trong mẫu xin ưu đãi 
này, (b) tôi hiểu và đồng ý nếu doanh thương của tôi 
không có tên trong phần 3, tôi cho phép đệ tam nhân có 
tên được ưu đãi và do đó tôi sẽ không được ngân phiếu 
ưu đãi, (c) tôi hiểu và đồng ý chuyển khoản tiền trả cho 
một bên khác nhưng không miễn trừ tôi khỏi các đòi 
hỏi của chương trình và (d) tôi đáp ứng (và sẽ tiếp tục 
đáp ứng) tất cả tiêu chuẩn để được trả tiền theo chương 
trình này.

Chữ ký khách hàng

Họ tên của khách hàng Ngày
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ĐOẠN 4 - CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG/NGƯỜI THẦU
Điều Khoản và Điều Kiện (tiếp theo)

MẪU ĐƠN XIN

8. Tôi xác nhận tất cả thông tin trên mẫu ưu đãi này là đúng 
và chính xác, bao gồm mã số thuế.

9. Tôi hiểu rằng phải gởi hoặc đóng dấu bưu điện mẫu đơn 
xin ưu đãi này và hóa đơn đã trả tiền từng mục cho Chương 
Trình Doanh Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José trước 
ngày 31 tháng Chạp, 2024.

10. Trong mọi trường hợp, Chương Trình Doanh Thương Năng 
Lượng Hiệu Quả San José sẽ không trả hơn 100% giá mua 
thực tế của các mặt hàng được ưu đãi hoặc mức trợ cấp tối 
đa cho mỗi thiết bị. Giá mua bao gồm chi phí vật tư cộng 
với nhân công lắp đặt cách nhiệt đường ống, cách nhiệt 
ống nối, cách nhiệt bồn, và bẫy hơi. Phí nhân công chỉ áp 
dụng cho người thầu. Khách hàng tự lắp đặt có thể không 
tính phí nhân công lắp đặt. Thuế bán hàng không được bao 
gồm trong giá mua của mặt hàng.

11. Chương trình này có ngân sách hạn chế. Các ưu đãi sẽ 
được cấp trên căn bản ai đến trước được trước, cho đến 
khi hết quỹ.

12. Tôi tuân theo các đòi hỏi cấp phép hiện hành cho lắp 
đặt này.

13. Tôi chưa được giảm giá, ưu đãi hoặc dịch vụ cho cùng một 
thiết bị từ các tiện ích, tiểu bang hoặc chương trình địa 
phương khác được Phụ Phí Chương Trình cho Công Cộng 
(Public Purpose Program Surcharge, hay PPPS) tài trợ. Tuy 
nhiên, tôi hiểu rằng PPPS không tài trợ tiền nước và tôi có 
thể nộp đơn xin giảm giá.

14. Tôi phải tham khảo ý kiến cố vấn thuế về trách nhiệm 
đóng thuế cho các ưu đãi. San José Clean Energy, Chương 
Trình Doanh Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José hoặc 
Franklin Energy không bao trả bất kỳ khoản thuế nào có 
thể áp dụng đối với tôi hoặc doanh thương của tôi do được 
ưu đãi này.

15. Lựa chọn, mua và sở hữu thiết bị là trách nhiệm của 
riêng khách hàng. San José Clean Energy không đại 
diện cho mức an toàn, tin cậy và/hoặc hiệu quả của 
thiết bị. San José Clean Energy không bảo hành, cho 
dù được diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm bảo hành về khả 
năng bán được hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích 
cụ thể nào, sử dụng hoặc đơn xin của bất kỳ sản phẩm 
nào được lắp đặt liên quan đến tài liệu này. Trong phạm 
vi tối đa được pháp luật cho phép, tôi từ bỏ bất kỳ và tất 
cả các khiếu nại chống lại San José Clean Energy và các 

chi nhánh từ hoặc liên quan đến Chương Trình Doanh 
Thương Năng Lượng Hiệu Quả San José, bao gồm cả 
đơn xin của tôi cho (các) ưu đãi theo chương trình này. 
Tôi xác nhận và đồng ý San José Clean Energy sẽ không 
có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại nào, 
cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc 
trừng phạt, bất kể hình thức hành động.

Khi ký tên dưới đây, tôi xác nhận (a) tôi đã đọc, hiểu và 
đồng ý với các đòi hỏi của chương trình cũng như các 
điều khoản và điều kiện được nêu trong mẫu xin ưu đãi 
này, (b) tôi hiểu và đồng ý nếu doanh thương của tôi 
không có tên trong phần 3, tôi cho phép đệ tam nhân có 
tên được ưu đãi và do đó tôi sẽ không được ngân phiếu 
ưu đãi, (c) tôi hiểu và đồng ý chuyển khoản tiền trả cho 
một bên khác nhưng không miễn trừ tôi khỏi các đòi 
hỏi của chương trình và (d) tôi đáp ứng (và sẽ tiếp tục 
đáp ứng) tất cả tiêu chuẩn để được trả tiền theo chương 
trình này.

Chữ ký của người thầu hoặc khách hàng (Người được ưu đãi)

Tên người thầu hoặc khách hàng Ngày

Lập bản sao cho những tài liệu này để lưu hồ sơ trước 
khi nộp. Quý vị có thể gởi đơn xin đã điền đầy đủ, cùng 
với tài liệu bắt buộc, theo một trong hai cách:

Có thắc mắc? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị!
Liên lạc chúng tôi theo số (510) 740-9005 hoặc  
SJCEbusiness@franklinenergy.com.

182-0027-12-00

Thư tín       SJCE Energy Efficient Business Program 
1322 Dupont Ct. 
Manteca, CA 95336

Thư tín   SJCEbusiness@franklinenergy.com


	Blank Page
	Blank Page

	Business Name: 
	Business Street Address: 
	City: 
	ZIP: 
	Type of Business eg hotel fitness center restaurant etc: 
	Authorized Representative: 
	Title: 
	Email: 
	Contact Number: 
	Contractor Company Name: 
	CSLB License  and License Classification ABC: 
	Contractor Contact Name: 
	Telephone: 
	Email_2: 
	Address: 
	City_2: 
	State_2: 
	ZIP_2: 
	0114211: 
	Gas Modulating V1: 
	ACME1: 
	OLSKlS1521: 
	654JPD141: 
	64 lbs1: 
	0114212: 
	Gas Modulating V2: 
	ACME2: 
	OLSKlS1522: 
	654JPD142: 
	64 lbs2: 
	0114213: 
	Gas Modulating V3: 
	ACME3: 
	OLSKlS1523: 
	654JPD143: 
	64 lbs3: 
	0114214: 
	Gas Modulating V4: 
	ACME4: 
	OLSKlS1524: 
	654JPD144: 
	64 lbs4: 
	0114215: 
	Gas Modulating V5: 
	ACME5: 
	OLSKlS1525: 
	654JPD145: 
	64 lbs5: 
	0114216: 
	Gas Modulating V6: 
	ACME6: 
	654JPD146: 
	64 lbs6: 
	0114217: 
	Gas Modulating V7: 
	ACME7: 
	654JPD147: 
	64 lbs7: 
	0114218: 
	Gas Modulating V8: 
	ACME8: 
	654JPD148: 
	64 lbs8: 
	0114219: 
	Gas Modulating V9: 
	ACME9: 
	654JPD149: 
	64 lbs9: 
	01142110: 
	Gas Modulating V10: 
	ACME10: 
	654JPD1410: 
	64 lbs10: 
	0111211: 
	NA1: 
	NA1_2: 
	11_2: 
	High1: 
	ACME1_2: 
	Outdoor1: 
	0111212: 
	NA2: 
	NA2_2: 
	12_2: 
	High2: 
	ACME2_2: 
	Outdoor2: 
	0111213: 
	NA3: 
	NA3_2: 
	13_2: 
	High3: 
	ACME3_2: 
	Outdoor3: 
	0111214: 
	NA4: 
	NA4_2: 
	14_2: 
	High4: 
	ACME4_2: 
	Outdoor4: 
	0111215: 
	NA5: 
	NA5_2: 
	15_2: 
	High5: 
	ACME5_2: 
	Outdoor5: 
	1A Cust Info: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	1A Other Info 2: Off
	1A Other Info 3: Off
	1A Other Info 1: Off
	1B Tax Status: Off
	1B Tax Status Other: 
	Qty 1: 
	Qty 2: 
	Qty 4: 
	Qty 3: 
	Qty 5: 
	Qty 6: 
	Qty 7: 
	Qty 8: 
	Qty 9: 
	Qty 10: 
	Rebate 1: 
	Rebate 2: 
	Rebate 3: 
	Rebate 4: 
	Rebate 5: 
	Rebate 6: 
	Rebate 7: 
	Rebate 8: 
	Rebate 9: 
	Rebate 10: 
	Row 1: 
	Row 2: 
	Row 3: 
	Row 4: 
	Row 5: 
	Row 6: 
	Row 7: 
	Row 8: 
	Row 9: 
	Row 10: 
	M2 Sq Ft 4: 
	M2 Sq Ft 3: 
	M2 Sq Ft 2: 
	M2 Sq Ft 1: 
	M2 Sq Ft 5: 
	M2 Row 1: 
	M2 Row 2: 
	M2 Row 3: 
	M2 Row 4: 
	M2 Row 5: 
	Checklist: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	20: Off
	21: Off
	0: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off

	Section 3 Tax Status: Off
	Other_2: 
	0121211: 
	Neoperl14014051: 
	05 GPM1: 
	Boiler1: 
	19991: 
	M3 Qty 1: 
	M3 Rebate 1: 
	M3 Row 1: 
	0121212: 
	Neoperl14014052: 
	05 GPM2: 
	Boiler2: 
	19992: 
	M3 Qty 2: 
	M3 Rebate 2: 
	M3 Row 2: 
	0121213: 
	Neoperl14014053: 
	05 GPM3: 
	Boiler3: 
	19993: 
	M3 Qty 3: 
	M3 Rebate 3: 
	M3 Row 3: 
	Total Rebates: 
	No1: 
	No2: 
	No3: 
	No4: 
	No5: 
	BldgType1: 
	BldgType2: 
	BldgType3: 
	BldgType4: 
	BldgType5: 
	0121214: 
	Neoperl14014054: 
	05 GPM4: 
	Boiler4: 
	19994: 
	M3 Qty 4: 
	M3 Rebate 4: 
	M3 Row 4: 
	0121215: 
	Neoperl14014055: 
	05 GPM5: 
	Boiler5: 
	19995: 
	M3 Qty 5: 
	M3 Rebate 5: 
	M3 Row 5: 
	4InstallDate2: 
	4InstallDate3: 
	4InstallDate4: 
	4InstallDate5: 
	4Measure Code2: 
	4Measure Code3: 
	4Measure Code4: 
	4Measure Code5: 
	4BldgType2: 
	4BldgType3: 
	4BldgType4: 
	4BldgType5: 
	4Qty2: 
	4Qty3: 
	4Qty4: 
	4Qty5: 
	4Unit3: 
	4Unit4: 
	4Unit2: 
	4Unit5: 
	4IncRowTotal1: 
	4IncRowTotal2: 
	4IncRowTotal3: 
	4IncRowTotal4: 
	4InstallDate1: 
	4Measure Code1: 
	4BldgType1: 
	4Qty1: 
	4Unit1: 
	4IncRowTotal5: 
	Table 4 Total: 
	Table 5 Total: 
	Table 3 Total: 
	Table 1 Total: 
	Table 2 Total: 
	State: 
	ZIP_3: 
	State_3: 
	City_3: 
	UnitSuite Number: 
	Mailing Address: 
	Attention to: 
	Payee Business Name: 
	Payee Contact Name: 
	Telephone_2: 
	Email_3: 
	EIN: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	M2 Rebate 4: 
	M2 Rebate 5: 
	M2 Rebate 3: 
	M2 Rebate 2: 
	M2 Rebate 1: 
	Customer Signature Name: 
	Customer Signature Date: 
	ContractororCustomerSignatureName2: 
	ContractororCustomerSignatureDate2: 


