
Fel rheol bydd Economi 7 yn gost-effeithiol os ydych yn
defnyddio trydan (nid nwy, sydd yn danwydd gwresogi
llawer rhatach) ar gyfer eich gwres a dŵr poeth, ac os
ydych yn defnyddio mwy na 80% o'ch trydan gyda’r nos.

Er mwyn i hyn fod yn wir, rydych bron yn sicr yn defnyddio
gwresogyddion stôr trydan (mewnosod llun) ar gyfer
cynhesu’r tŷ ac mae gennych danc dwr poeth sy'n cael ei
wresogi gan drydan.  Mae hyn oherwydd y gall
gwresogyddion stôr a thanciau dŵr
poeth gael eu hamseru i ddefnyddio
trydan nos rhad a’i storio fel gwres nes
bod ei angen yn ystod y dydd.

Os ydych yn cynhesu eich cartref a dŵr gyda thrydan, ond
nid oes gennych wresogyddion stôr neu danc dŵr poeth,
mae’n debyg na fydd Economy 7yn gost-effeithiol i chi. 

Os ydych ar dariff Economy 7, bydd eich bil trydan yn
dangos cyfradd y dydd a chyfradd gyda’r nos. 

Yn yr un modd bydd eich mesurydd trydan yn dangos dwy
set o rifau, un wedi'i farcio ‘isel’ ac un wedi'i farcio
‘normal’, neu fel arall gall fod cyfres o ffigurau wedi'u
marcio ‘cyfradd dydd’ a botwm coch, yr ydych yn ei bwyso
i gael eich darlleniad nos. 

Os ydych mewn unrhyw amheuaeth p'un ai ydych ar
Economy 7 ai peidio, ffoniwch eich cyflenwr trydan.

Economy 7 
Mae Economy 7 yn dariff trydan sy'n
golygu eich bod yn talu pris gwahanol ar
gyfer eich trydan ar adegau gwahanol o'r
dydd, ychydig fel galwadau ffôn oriau brig
ac allfrig.  

Gydag Economy 7, mae’r trydan rydych yn ei ddefnyddio
gyda’r nos tua thraean o bris y trydan rydych yn ei
ddefnyddio yn ystod y dydd - gwahaniaeth mawr. Yr oriau
ar gyfer trydan rhad fel arfer yw o 12 hanner nos tan
07.00 yn y gaeaf, ac o 01.00 i 08.00 yn yr haf, er y gall
hyn amrywio rhwng cyflenwyr. 

Mae tariffau Economy 7 yn defnyddio math gwahanol o
fesurydd trydan, sydd, yn wahanol i fesurydd safonol, yn
gallu olrhain y trydan rydych yn ei ddefnyddio yn ystod y
dydd a gyda’r nos ar wahân.

A yw Economy 7 yn iawn i mi? 
Tra bod Economy 7 yn rhoi saith awr o drydan rhad gyda’r
nos i chi, yr anfantais yw ar gyfer yr 17 awr arall mae’r
trydan yn costio mwy nag arfer - yn uwch na'r gyfradd
tariff safonol. Mae hyn yn gweddu i rhai cwsmeriaid, ond
nid eraill.  Os ydych yn talu mwy am eich trydan yn ystod y
dydd, dylech feddwl am redeg offer fel eich peiriant golchi
a pheiriant golchi llestri gyda’r nos. 

Mae mesuryddion Economy 7 yn dangos
defnydd o drydan ar gyfer cyfraddau yn ystod
y dydd a chyfraddau gyda’r nos.
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• Defnyddiwch offer fel peiriannau golchi llestri, peiriannau
golchi a sychu dillad gyda’r nos pan fydd trydan yn rhatach.
Gallech brynu amseryddion ar eu cyfer os bydd hyn yn helpu.

• Yn yr un modd, os yw’n bosibl, gosodwch yr amserydd ar eich
tanc dŵr poeth fel bod y twymwr tanddwr yn dod ymlaen yn
ystod y nos, hyd yn oed os ydych yn defnyddio'r dŵr poeth yn
ystod y dydd.   

• Ystyriwch fuddsoddi mewn ‘popty araf’; maent yn defnyddio
llawer llai o drydan na phopty.

• Defnyddiwch ficrodon yn lle hob trydan lle bo hynny'n bosibl. 

Awgrymiadau ar gyfer arbed arian os
ydych ar dariff trydan Economi 7

This leaflet has been produced by the Centre for
Sustainable Energy for Bridgend County Borough
Council. Bridgend County Energy is a project
funded by Reach and the European Agricultural
Fund for Rural Development. 

To find out more about energy or get help with
your bills, see www.bridgendenergy.co.uk


