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Uudiseid Frankfurdi messilt 
Light + Building 2016  2.

Jätkuna Elektrialas number 2 ilmunud artiklile Light + 
Building messiuudistest pööran seekord rohkem tähele-
panu kahele tootele, mis võiksid Eesti tarbijaid huvitada.

Esiteks. Kahe Saksa tootja Steinel professionali ja 
Triluxi ühistöös on sündinud valgustusjuhtimissüs-
teem LiveLink, mida on äärmiselt lihtne häälestada 
ja hallata.

LiveLink valgustusjuhtimissüsteemi aluseks on Stei-
nel professionali poolt välja töötatud kõrge tundlikkuse-
ga multiandurid, mis kontrollivad nii päevavalgustaset 
kui ka kohalolekut. Näiteks IR Quattro HD LiveLink 
kohalolekuanduril on 4800 lülitustsooni ehk tundlik-
kussegmenti, võimaldades 64 m2 alal märgata ka väik-
semaid liigutusi. Toode on välja töötatud Steineli teiste 
anduritega sarnaselt ruudukujulise märkamisala jaoks, 
anduri tööalasse on kaasatud ka ruuminurgad. Isegi 
väikseimad liigutused, nagu näiteks teksti sisestamine 

klaviatuurilt, ei jää anduri poolt märkama-
ta. Andurite komplekti kuuluvad erinevate 
tehniliste näitajatega variandid isesugus-
te ruumide jaoks. Multiandureid sobib 
kasutada nii ühiskondlikes ruumides kui 
ka ladudes, tootmisruumides ja mujal. 
Iga lülitipessa paigaldatav lülitimoodul 
võimaldab külge ühendada kuni 4 lülitit.  
Valgustid ise on DALI-juhitavad. Kogu 
süsteemi seob tervikuks Wi-Fi-ühenduse-
ga valgustuskontroller LiveLink, mis võib 
olla eelnevalt tehase poolt paigaldatud 
ühte valgustisse või asetseda iseseisva 
kontrollerina vabalt valitud kohas.

Kuigi idees endas ei ole midagi uut, 
on süsteem huviäratav just oma lihtsuse 
poolest nii häälestamisel kui kasutami-
sel. Süsteemi häälestamiseks kasutatakse  
Wi-Fi signaali ja tahvelarvutit või nuti-
telefoni. Häälestuse käigus saab seinal 
olevatele lülititele anda läbi lülitimooduli LiveLink elektriskeem
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korraldusi, kuidas valgustid lülitustele alluma peavad.  
Häälestus meenutab veidi Osrami Dali Pro 4 hääles-

tust, kus ruumi skeemi saab koos valgustitega joonista-
da häälestusaknasse ning seejärel valgusteid lohistades 
neid rühmadesse ja stsenaariumidesse jagada, kuid 
visuaalne pilt ise on tunduvalt ülevaatlikum. Põhiline 
erinevus on selles, et puudub vajadus häälestusseadme 
ja süsteemi juhtme kaudu ühendamiseks. Kui esmane 
kogemus ruumi kasutusmustri kohta puudub, saab seda 
igal suvalisel hetkel tekitada ja parandada. Loomulikult 
on häälestusele ligipääs parooli all. Projekteerimine ja 
paigaldus ise on sama lihtsad kui iga DALI-juhtimis-
süsteemi korral. 

Teine Eesti tellijaile huvipakkuv süsteem on pärit 
Tridonicult. See firma tuli möödunud aastal turule uue 
sisevalgustuses kasutatava valgustusjuhtimissüsteemi-
ga ready2mainsTM, mille tööpõhimõte seisneb olemas-
oleva toitefaasi kasutamises Dali-juhitavate valgustite 
häälestamiseks ja juhtimiseks. Messil esitleti sama 
süsteemi kasutamist ka välisvalgustuses. Tellijal tuleb 
valgustite hankimisel ära määrata Tridonicu liitesea-
dis TALEXdriver PRE OTD, kuna süsteem töötab 
ainult Tridonicu liiteseadistega. Valgustite häälestami-
ne toimub tänavakilbis, kuhu ühendatakse valgustite 
toitefaasile häälestuse ajaks programmeerimisseadis  
ready2mainsTM & U6Me2. Häälestusulatus on  
1,5 km. Kuna samas piirkonnas oodatakse valgustu-

LiveLink häälestamine. Skeemil on kolmas etapp

selt enamasti ühesugust käitumismudelit, edastatakse 
kõikidele samas liinis häälestatavatele valgustitele 
ühesugune stsenaarium koos hämardusaegade ja -ula-
tusega. Programmeerida on võimalik korraga kuni 
500 erinevat stsenaariumi. Seda saab teha nii kontoris 
arvuti abil kui ka otse programmeerimispuldil. Kuna 
samasse liini on tõenäoliselt ühendatud ka konflik-
talade, näiteks ülekäiguradade valgustid, mida öisel 
vähese liikumise ajal ei tohi hämardada, on nende val-
gustite liiteseadiste jaoks eraldi tellitav lühistustakisti, 
millega lühistatakse liiteseadisel vastavad kontaktid 
kas enne või pärast paigaldamist, s.t deaktiveeritakse 
need valgustid hämardusrežiimi suhtes. Liiteseadises-
se on sisse ehitatud vastavalt standardile EVS-EN-IEC 
61000-4-5 10 kV ülepingekaitse tüüp I ja tüüp II, mis 
kaitsevad pikse korral tekkivate transientpingete eest. 
Pikse tabamusel otse valgustusmasti on kaugemal kui 
150 m asuvad valgustid ülepinge eest kaitstud. Liite-
seadisesse paigaldatud potentsiaalide ühtlustusklemm 
on mõeldud valgusti kaitseks paigaldusel või hooldusel 
tekkivate väikeste võimalike ülepingete eest. Liitesea-

dis on kaitstud ka diferentsiaalsete transientpingete 
eest, mis võivad tekkida koormuse sisselülitamisel 
või muutumisel.

Eestis on ehitatud terve hulk erinevate 
juhtimissüsteemidega tee- ja välisvalgus-
tuslahendusi. Välisvalgustuse juhtimine 
peaks olema nii lihtne kui vähegi või-
malik, tagamaks soovitud energiasäästu 
ning tellija rahulolu. Rikkamate maade 
kogemus keeruliste välisvalgustuse juh-
timissüsteemide kasutamisel näitab, et 
sageli peab tellija oma valikutes pettuma. 
Eks seda on näha ka mitme Eestis tehtud 
lahenduste korral. Sageli ei saa tellija 
ise ka täielikult aru, mida ta tellib ja kas 
hilisem hooldus on talle ka jõukohane. 
Kasutades lihtsaid rakendusi, on tehtud 
valgustuse juhtimine sama jõukohaseks 
nagu nutitelefoni kasutamine.Tridonic programmeerimisseade ühendatuna valgustusmasti kilpi

ready2mainsTM programmeerimisseade


