
اء معدات موفرة للطاقة! توف�ی عند �ش
اكة مع تجار معدات الخدمات الغذائیة لتقدیم حسومات مسبقة عند نقطة البیع لزبائن د.ت.ي ي �ش

دخلت د.ت.ي للطاقة �ف
اء وتركیب ھذه المعدات العاملة عىل الكھرباء أو الغاز الطبیعي والموفرة للطاقة لي عند �ش

ف ستھالك غ�ي م�ف للطاقة لإ

ي نقاط بیع معدات الخدمات الغذائیة
حسومات فوریة! برنامج الحسم المسبق �ف

المعدات المؤھلة مودیالت

ف لمعدات الخدمات الغذائیة العاملة عىل الكھرباء أو الغاز الطبیعي مؤھلة لھذه الحسومات إىل سقف ۱،۸۰۰ $ للقطعة الواحدة.  ة من مختلف المصنع�ي مودیالت كث�ي
اك حاىلي وموثق مع  ي مع إش�ت

ي موقع غ�ي سك�ف
ىلي �ف

ف ستھالك غ�ي م�ف ي مكان یستخدم طاقة د.ت.ي)كھرباء أو غاز طبیعي( لإ
المعدات المؤھلة یجب أن یتم تركیبھا �ف

energystar.gov/productfinder ي
و�ف كة. للحصول عىل لئحة كاملة بالمعدات المؤھلة الرجاء إختیار لئحة المعدات المناسبة عىل ھذا الموقع اللك�ت ال�ش

معاملة �یعة ومریحة

ك مع د.ت.ي تستطیع أن تعفى من المعامالت  كمش�ت
ة عىل الفاتورة عند  الورقیة وتستفید من الحسم مبا�ش

ائك ، معدات خدمات غذائیة مؤھلة تعمل عىل الكھرباء  �ش
. ف ك�ي أو الغاز الطبیعي ، من التجار المش�ت

وفر مدى الحیاة مع توف�ی الطاقة

المعدات الموفرة للطاقة تستھلك أقل طاقة ومیاه 
ي 

فتنخفض فوات�ي الطاقة والمیاه من دون التضحیة �ف
الخدمات. أغلبیة معدات تحض�ي الطعام تشكل حواىلي 

ي المطاعم. المعدات 
۳٥ بالمئة من مرصوف الطاقة �ف

الموفرة للطاقة تخفض ھذا المرصوف بنسبة تصل إىل 
حواىلي ۷٥ بالمئة.

*تختلف كمیة الحسم ونسبة التوف�ي حسب حجم وقدرة المعدات

ون جھاز تھویة المطبخ تحت الطلب یستفیدون من  1الزبائن الذین یش�ت

ىلي مع د.ت.ي ومن حسم 
ف اك غاز غ�ي م�ف حسم الغاز إذا كان لدیھم إش�ت

ىلي مع د.ت.ي . إذا كان 
ف اك كھرباء غ�ي م�ف الكھرباء إذا كان لدیھم إش�ت

اك غاز یستفیدون من حسم الغاز والكھرباء  اك كھرباء وإش�ت لدیھم إش�ت
إستھالك الطاقة للمطابخ التجاریة بناًء عىل دراسة

energystar.gov/ia/business/small_business/restaurants_guide.pdf

$1,800 Combination Oven

$250 Convection Oven

$2,000 – $3,000* Conveyor Broiler

$1,000 Deck Oven

$0.25/CFM Demand Controlled Kitchen Ventilation1

$150 – $1,750* Dishwasher

$150 Fryer

$75 – $200* Freezer

$75 – $200* Refrigerator

$300 Griddle

$300 – $600* Hot Food Holding Cabinet

$150 – $500* Ice Machine

$7 Pre-Rinse Spray Valve

$900 – $1,800* Steamer

$600 – $1,200* Ultra-Low Temp Freezer

$1,000 Combination Oven

$500 Convection Oven

$2,000 – $3,000* Conveyor Broiler

$300 – $400* Conveyor Oven

 $0.50/CFM Demand Controlled Kitchen Ventilation1

$45 - $850* Dishwasher

$750 Fryer

$400 Griddle

$1,450 Infrared Charbroiler

$350 Infrared Rotisserie Oven

$425 Infrared Salamander Broiler

$1,200 Infrared Upright Broiler

$1,800 Pasta Cooker

$7 Pre-Rinse Spray Valve

$800 – $1,600* Rack Oven

$1,200 – $1,800* Steamer

المعدات المؤھلة
از
غ

اء
رب
كھ

الحسم بالقطعة
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www.accutemp.net 260.498.2321 Fort Wayne, IN AccuTemp Products

www.bellandsons.com 734.846.7103 Redford, MI Bell and Sons

www.c-tdesign.com 800.966.3374 Detroit, MI C&T Design and Equipment Co.

www.dlwalkerinc.com 517.374.7475 Lansing, MI D.L. Walker Inc.

www.elliottfoodequipment.com 517.482.4395 Lansing, MI Elliot Food Equipment

www.goldstarproducts.com 248.548.9840 Oak Park, MI Gold Star Products

www.glhsco.com 313.962.9176 Southfield, MI Great Lakes Hotel Supply

www.greatlakeswest.com 269.668.3553 Mattawan, MI Great Lakes West

www.LFED-mw.com 616.538.1470 Grand Rapids, MI Leach Food Equipment

www.macombsupply.com 586.413.6860 Utica, MI Macomb Restaurant Supply

www.merchandiseeq.com 616.791.1100 Grand Rapids, MI Merchandise Equipment & Supply

www.peoplesrestaurantequipco.com 313.567.1944 Detroit, MI People’s Restaurant Equipment

www.rainbowvalleyequipment.com 800.979.8669 Detroit, MI Rainbow Valley Equipment

www.raymac.com 800.890.3243 New Baltimore, MI Raymac Sales

www.restaurantdepot.com
248.588.0755
313.582.1420
734.273.9061

Troy, MI
Dearborn, MI
Ypsilanti, MI

Restaurant Depot

– 248.396.5966 Oak Park, MI Select Restaurant Equipment

www.staffordsmith.com 269.343.1240 x1504 Kalamazoo, MI Stafford Smith

www.stiefelrep.com 517.393.3019 Lansing, MI Stiefel LLC

كة المحالت المش�ت

یالمكانإسم المحل
و�ن الموقع االلك�ت رقم الھاتف

إتصل بنا
ي إىل

و�ف لمزید من المعلومات حول “الحسومات الفوریة”! برنامج الحسم من نقطة بیع معدات الخدمات الغذائیة ، یرجى إرسال برید إلك�ت

٦۱۷ ٤٤۰٥٤٦۹ DTEincentives@energy-solution.com  أو إتصل عىل الرقم
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Dealer list current as of 1/4/2021


