
 هل يوفر التحكم ابإلضاءة الطاقة حقًا؟
 

  !فإن اإلجابة هي نعم) MEC( للطاقة شيغان ميمع قانون  متوافق كان إذا  
لتحسني أداء طاقة  تطويرها حتديث مت  ١٠٠، أكثر من  ٢٠١٧اجلديد ، اعتبارًا من سبتمرب  )MEC( جيلب

٪ أو أكثر من استخدام الطاقة يف املبىن التجاري ، فإن العديد من ٣٠املبىن. نظرًا ألن اإلضاءة ميكن أن متثل 
 التغيريات تتعلق بنظام اإلضاءة. أحد املراجعات األكثر أمهية يتعلق بعناصر حتكم نظام اإلضاءة. 

 
خمططات حتكم أساسية لإلضاءة    ٩،  ASHRAE 90.1-2013املتحدر من ،  (MEC) يضم 

لإلضاءة اخلارجية. مت تصميم اإلسرتاتيجيات للحد من استخدام اإلضاءة الكهرابئية عندما تكون  ٣الداخلية و 
املناطق غري مشغولة أو عندما يكون هناك إضاءة طبيعية كافية. تنطبق خمططات التحكم على مجيع املساحات  

ابإلضافة إىل مرائب وقوف السيارات واملناطق اخلارجية  -حىت املناطق الصناعية العالية السقف  -الداخلية 
، يلزم وجود بعض املخططات ؛ البعض اآلخر هو اختيار املصمم. على حسب طريقة إستعمال املكان  األخرى.  

وإلستعمال   تني من االضاءة درجسبيل املثال ، مع إضاءة الدرج ، ابإلضافة إىل وجود اسرتاتيجيات للتحكم يف 
أو التحكم  ، جيب على املصمم أيًضا االختيار بني التحكم التلقائيشغور املكان  عند  وإسرتاتيجية ضوء النهار 

 . إلطفاء اإلضاءة اجملدول

 
 داخلية حسب طريقة إستعمال املكان. أحد األحكام اإللزامية لقانون ميشيغان للطاقة اجلديد هو استخدام اسرتاتيجية أو أكثر للتحكم يف اإلضاءة ال

انت عليه  التحكم ابإلضاءة خاصة املتعلقة إبستعمال ضوء النهار قد تكون صعبة التنفيذ أحيا�ً. لذلك يتطلب األمر تعديالت بعد الرتكيب على ما ك نظام 
وظروف اإلشغال يف ظل ضوء النهار املتغري يف أوقات خمتلفة من النهار متعددة إىل موقع العمل األجهزة يف مصدر التصنيع. كذلك يتطلب األمر رحالت 



اختبار تشغيل مجيع عناصر التحكم يف   (MEC) يتطلب لضمان برجمة عناصر التحكم اجلديدة ومعايرهتا لتعمل بشكل صحيح ،  .لتحسني تشغيل النظام
شكل مناسب خالل الوقت اإلضاءة املثبتة يف املوقع. يتضمن االختبار الوظيفي فحوصات مراقبة اجلودة مثل التأكد من تعديل مستو�ت طاقة اإلضاءة ب

ن ضوابط ضوء النهار املخصص ؛ أن األضواء ال يتم تنشيطها عن غري قصد عن طريق احلركة يف املناطق اجملاورة أو معدات التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء ؛ وأ
 األرضية.  جيدة للمساحة لديها مستو�ت مناسبة وتغطية 

 
أيًضا أن "ال يكون الشخص املسؤول عن  (MEC) يتطلب 

االختبار الوظيفي مشرتًكا بشكل مباشر يف التصميم أو البناء". 
تعلم أنه قد  أنت كتبتها إذا كنت قد قمت بتدقيق جاد يف ورقة 

 يتطلب يكون من الصعب التحقق من عملك اخلاص. هلذا السبب  
(MEC)    شخص آخر   -مستقل  إجراء التكليف من قبل طرف

 املصمم أو مقاول الرتكيب. ال يقتصر هذا االختبار الذي جيريه غري
طرف اثلث على أعني جديدة للمشروع فحسب ، بل يضيف 
أيًضا درجة من املوضوعية اليت ميكن أن تقطع شوطًا طويًال يف  
ضمان توفري مشروعك جلودة اإلضاءة وكميتها وتوفري الطاقة الذي 

 مت تصميمه لتقدميه. 
 

التشغيل التفصيلية إىل واثئق مشروع اإلضاءة القادم. اختبار  معايري    مواصفات اجلودة البيئية الداخلية الشاملة وأداء الطاقة يف املبىن اخلاص بك ، أضفلتحسني  
تصف بوضوح متطلبات االختبار ملستشعرات اإلشغال ، وأجهزة االستشعار  معايري إختبار التشغيلللحصول على أفضل النتائج ، أتكد من أن مواصفات 

 وللتأكد من أن موظفي إدارة املنشأة اخلاصة بك سيكونون  مستعدين متاًما لتشغيل وصيانة نظام اإلضاءةاملستجيبة لضوء النهار ، ومفاتيح الوقت التلقائية. 
 اجلديد اخلاص بك ، أتكد من تضمني متطلبات حمددة لتوثيق النظام وتدريب مشغلي املبىن .ابتباع أفضل املمارسات هذه ، ستزود فريق التشغيل والصيانة 

 ابألدوات اليت سيحتاجون  إليها لتشغيل وصيانة نظام اإلضاءة اجلديد للحصول على األداء األمثل طوال فرتة تشغيله - ورمبا أكثر من ذلك
 

. تساعد الشركة العمالء على مواجهة حتد�ت الطاقة من خالل       Energy Sciencesسونيا هي مهندسة استشارية ابرزة يف شركة  سونيا بونسي كتابة
 توفر يف فاتورة التشغيل. احللول العملية اليت تقلل من النفا�ت البيئية  و 

 

مباشر بشكل الوظيفي باراالخت عن املسؤول الشخص يشارك أال جيب  

عناصر أن تثبت واثئق يقدم أن وجيب املشروع إنشاء أو تصميم يف سواء  

املوثقة األداء معايري مجيع تتجاوز أو تليب املركبة اإلضاءة يف التحكم  
من املتحدر للطاقة ميشيغان قانون ٢٠١٥   
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