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Uudiseid maailma suurimalt
valgustusmessilt Light+Building
2016 Frankfurdis

13. – 18.03. 2016 toimus Frankfurdis järjekordne valgustustehnika- ja hooneautomaatikaalane mess. Messi
moto „digitaalne – individuaalne – võrku ühendatud” tõi
välja kolm aspekti, millele näitusest osavõtjad keskendusid. Targad lahendused võimaldavad energiasäästlikult luua tegevuseks vajalikku mikrokliimat, sealjuures
indiviidi vajadusi unustamata. Messi põhiteemaks oli
lahenduste digitaliseerimine – intelligentsed hooned ja
nende trendid, välisvalgustus ning valgustus kui võti
inimese tervisele ja võimekusele. Suurim osa messist
oli pühendatud tehnilistele ja dekoratiivvalgustitele.
Välja oli toodud uudseid mõtteid valgustusdisainis ja
lahendustes. Kuigi valgustuse biodünaamilise juhtimise
teema ei ole ammu enam uudne, on tänu Human-Centric Lighting tegevusele seatud inimene esikohale ning
ööpäevarütmi järgiv valgustuslahendus taas au sisse kui
inimtegevuse võimekuse ja tervise tagatis. Oodatakse, et
aastaks 2020 on 13 % ühiskondlikest hoonetest varustatud ööpäevarütmi järgiva valgustuslahendusega ning
tervisesektoris koguni 20 protsenti. Leedide kasutamine
on ööpäevarütmi järgimise teinud valgustuslahenduses
äärmiselt lihtsaks.
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Disainvalgustite valdkonnas on kasutusel kõikvõimalikud materjalid – vilgukivikiht, mööbli spoonikiht,
klaas, vilt, puit, helmed jne.
Uudsed, paksu silikoonmassi
valatud RGB-leedribad olid
keeratud kujunditeks, õhukesed leedlindid väänatud
ussitaoliseks vm looklevaks
kujundiks. Mõned valgustid
meenutasid kalliskividega
käevõrusid, teised Oscariauhinnakujusid, mõnele valgustile oli sisse ehitatud taimevanik. Kuid oli ka lihtsaid
triipvalgusteid, mis olid kokku seatud erisugusteks kujunditeks nii seintel kui ka lae all
ning moodustasid oma lihtsuses elegantseid mustreid.
Valikut jätkus igale maitsele.
Dialux tutvustas messi raames lahendust DialuxEvo
6 ning andis messil osalejatele eksklusiivvõimaluse
alustada programmi kasutamist koos tasuta kasutajatoega. Programmi versiooni 6 on sisse viidud
uue teedevalgustuse standardi EVS-EN 13201:2016

UUDISED

Näha võis igasuguseid valgusteid, mis olid kokku seatud
erisugusteks kujunditeks nii seintel kui ka lae all ja moodustasid oma lihtsuses elegantseid mustreid

nõuded. Kohe peaks analoogsete parandustega saadavaks muutuma ka Dialux
4.13 programm, mis on elektriinseneridele traditsiooniline ja seetõttu sageli ka
meelepärasem.
Järgmises Elektrialas on plaanis kirjeldada Tridonicu lihtsat sise- ja välisvalgustuse juhtimissüsteemi Ready2Mains,
mis peaks huvi pakkuma eelkõige valdade
teedevalgustuse rekonstrueerijatele ning
neile, kes tahaksid oma sisevalguslahendust juhitavatele leedvalgustitele ümber ehitada, kuid ei soovi seintes olevat
juhtmestust vahetada. Veel on plaanis
tutvustada Steinel Professional ja Triluxi
ühislahendust LiveLink, mis võimaldab
kas eelprogrammeeritud või enda poolt
valitud valguslahendust hõlpsalt ellu
viia mistahes ruumides, kasutades Wi-Fi
ühendust ja tahvelarvutit.
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Uudiseid Eestist
Jaanuaris 2016 said Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnas bakalaureuse diplomid 9 bakalaureuseõppe lõpetanut. Elektroenergeetika erialal oli lõpetanuid 8,
elektrotehnika erialal 1. Tehnikateaduste magistri diplomid anti 10 magistriõppe lõpetanule. Hajaenergeetika
erialal oli noori magistreid 1 (Raul Treier, cum laude),
elektroenergeetika erialal 5, elektriajamite ja jõuelektroonika erialal 4 (cum laude Kaija Väli).
20. jaanuaril 2016 teatas Elering, et Eestis on aastal
2015 taastuvatest energiaallikatest toodetud 1507 GWh
elektrienergiat, mis on 11,1 % võrra enam kui aastal 2014.
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Taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 16,7 % ehk 1,9 protsendipunkti enam kui eelmisel
aastal. [Elering Uudised 20.01.2016] Lähemalt vt Elektriala nr 1, lk 20…21.
2. veebruaril 2016 teatas Eesti Energia, et on allkirjastatud leping energiatehnikaettevõttega Amec Foster
Wheeler Italiana põlevkivigaasist tööstuslikku bensiini
eraldava seadme projekteerimiseks. Seade on kavas lisada olemasolevatele õlitehastele Enefit140 ja Enefit280 ja
see peaks valmima aastal 2018. [Eesti Energia Uudised
2.02.2016]
8. veebruaril 2016 teatas Elektrilevi, et Eesti elektrivõrguga on on aastal 2015 liitunud 205 mikroelektrijaama,
mis peaasjalikult põhinevad päikesepaneelide kasutamisel.
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