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Oktoobri lõpus avanes rühmal projekteerijail ja alla-
kirjutanul võimalus külastada Saksamaa ühe suurima 
valgustite tootja Trilux kaht tehast. Triluxi ajalugu ulatub 
üle 100 aasta tagusesse aega, mil alustati luminofoor-
lampide tootmist. Nimi Trilux tulenebki sellest perioo-
dist, kui tolleaegsest luminofoorlambist sai kolm korda 
rohkem valgust kui sama võimsusega hõõglambist. 
Trilux on pereettevõte, mille omanike ring on huvitatud 
ettevõtte arengust ning teeb omalt poolt kõik selleks, 
et tagada oma töötajaile sobivad töötingimused ning 
arendada tootmist.

Arnsbergi tehase ringkäigul jäi silma valgusküllasus, 
mis päevase aja tõttu oli suuremalt jaolt pärit tsehhe lä-
bivatest peaaegu vertikaalsetest katuseakendest. Enami-
kes tsehhides oli üldvalgustus vahetatud juhitavate leed-
valgustite Coreflex vastu, mis päevavalgusanduritega 
varustatuna vähendasid valgustist väljuvat valgusvoogu 
sõltuvalt päevavalguse tasemest tsehhis. Laoruumidesse  
olid paigaldatud multiandurid –  päevavalgusandurid 
kombineerituna liikumisanduritega. Allakirjutanul oli 
esmakordselt võimalus külastada täiesti automatiseeri-
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tud suurt kõrgladu seest, kust robotid otsisid riiulitelt 
välja ja kandsid transportöörile ette arvuti abil tellitud 
kaupa.  Inimestel sellesse lattu asja ei ole, meidki viidi 
vaid ruuminurgas olevale vaateplatvormile.

Tehase valgustite toodangust moodustab üle 20 % 
toode E-Line, mida võib leedvalgustuses näha näiteks 
Tallinnas Motoneti kaupluse ja Stroomi kaubanduskes-
kuse üldvalgustuses, aga ka mujal. E-Line edu põhineb 
sellel, et valgusti koosneb montaažrennist ja optilisest 
süsteemist, mis teeb valgusti paigalduse uuel objektil 
imelihtsaks ning kiireks, sest puudub vajadus valgus-
tusrennide ja kaablite eraldi paigalduseks. Kuna optilisi 
süsteeme on E-Line valgustile saada erinevaid, saab va-
jadusel optika vahetusega kiirelt ning lihtsalt hakkama. 
Valgustusrennis on sees kaabeldus 3 faasi jaoks, pai-
galdusel tuleb valida ainult valgustile faas. Juhitavate 
lahenduste puhul on rennis olemas ka juhtimissooned. 
Selline lahendus teeb E-Line valgustid tulevikukind-
laks, kuna hiljem piisab efektiivsemate lahenduste 
tekkimisel ainult optilise süsteemi vahetusest. Rühma 
liikmed said proovida oma kätt T5 lampidega varustatud 
E-Line valgustis optika asendamisega leedlahenduse 

vastu. Kuigi kontoritööga harjunud 
inimesel kulus selleks umbes 30 se-
kundit, teeb elektrik selle vahetuse 
ära 10 sekundiga. 

Tehasel on muljetavaldav laborite 
võrgustik. Triluxi valgustehnilises 
laboris on Euroopa suurim Ulb-
richti kuul, mis oma neljameetrise 
läbimõõduga võimaldab mõõta ka 
suurimate ja võimsamate valgus-
tite valgustehnilisi parameetreid. 
Demonstreeriti ka läbi kahe korru-
se paigaldatud goniomeetri tööd. 
Rühmale selgitati, kuidas tehakse 
elektriohutus-, IK- ja IP-teste ning 
akustilisi teste. Soolaudu kambris 
oli parasjagu testimisel väljastpoolt 2,4 m pikkune mees Euroopa suurimas Ulbrichti kuulis
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Triluxi toodud valgusti, mille kes-
ta tugevat korrodeerumist oli näha 
juba peale 200-tunnist testimisae-
ga. Tavaliselt kestab üks selline 
testimine 500 kuni 1000 tundi. De-
monstreeriti ka pallitesti, mille koh-
ta on Euroopas vaid Saksamaa keh-
testanud omad nõuded. Trilux on 
esimene tootja Euroopas, kes oma 
valgustitele on hankinud ENEC+ 
toimivussertifikaadid, tõestamaks 
oma leedvalgustite toimivusnõuete 
vastavust standardi nõuetele. Toi-
mivusnõuete alla kuuluvad näiteks 
valgustitele lubatud valgusvoo säi-
leväärtus vastavalt elueale jms.

Teine päev möödus Triluxi Kölni 
tehases Oktalite, mis on keskendu-
nud kaupluse valgustusele. Põhi-
liselt suundleedvalgusteid tootval tehasel on korralik 
showruum, kus on võimalik näha, kuidas leedkiibi spek-
ter mõjutab erinevate toodete välimust. Oktalite teeb 
pidevalt koostööd erinevate kaupluskettidega ning koos 
töötatakse välja mitmesugustele kaubagruppidele sobi-
vaim valguslahendus. Kuna inimene kasutab suuremalt 
jaolt oma mälus olevaid kaubagruppide värve, võib 
sobiva spektri valik osutuda tavapärasest veidi keeru-
lisemaks. Leedmoodulite tootjate poolt on välja tööta-
tud sellised leedide kombinatsioonid, mis valgustisse 
paigaldatuna toovad vastava kaubagrupi värvid ilusti 
esile. Meil Eestis eelistatakse kasutaja poolt valdavalt 
universaalsete spektritega valgusteid, kuigi igas olu-
korras need ei toimi. Kes meist tahaks osta liha, mille 
pealispind tundub rohekas, või kollaste silmadega kala. 
Ka riideesemeid soovime näha nende tegelikes värvides. 
Nii demonstreeritigi meile erineva valgusspektri mõju 
toodetele. See on üha kasvav teadusharu. Nüüd on juba 
teada, et valguse vale spektri ja liigse valgustaseme mõ-
jul hakkab värske toit kaotama kaupluses oma värskust 
kiiremini, kui kaubapakendil lubatud. 

Meile näidati kaupluse tavariiulite vahele paigaldami-
seks E-Line valgustit topeltasümmeetrilise optikaga, aga 
ka spetsiaalselt selleks välja töötatud siinivalgustit, mis 
tagasid eksponeeritavatel riiulitel väga hea vertikaalse 
valgustuse. Showruumi külastuse käigus näidati ka val-
misehitatud kaupluste valguslahendusi üle maailma. Silma 
hakkas, et päris paljudes kauplustes jätsid suundvalgustid 
riiulitevahelise ala hämaramaks, valgustades vaid riiulitele 
paigaldatud kaupu. Korraliku vertikaalvalgustuse ole-
masolul riiuli ees puudub vajadus tühje põrandapindu üle 
valgustada.  Sellest oleks õppida meie kaubandusinimestel 
nii mõndagi, kes tellivad uued valgustusprojektid, nõudes 
põrandal valgustustasemeks 1000 või enam luksi, kuid ei 
pööra tähelepanu riiulite vertikaalvalgustusele. 

Leedvalgustitele lubatakse pikka eluiga, mistõttu selle 
eluea tagamiseks tuleb valgusarvutustes kasutada õi-
geid hooldetegureid. Omakorda tähendab see suuremat 
valgustaset kaubagruppidele. Kuna liigne valgustustase 
rikub suuremal osal toiduainetest nende kvaliteeti, peaks 
leedvalgustus olema kindlasti juhitav, tagamaks kauba-
grupiga tutvumiseks piisava valgustustaseme. Veiniriiulite 

juures jäi silma riiulisse sisse ehita-
tud liikumisandur, mis andis etiketi 
lugemiseks pudeli riiulilt võtmisel 
suundvalgustist lisavalguse. See võte 
vähendab veini kvaliteedi halvene-
mist, kui kaupluse riiulid on liigselt 
valgustatud. 

DALI-juhitavate liiteseadiste 
mõõtmete vähenemine võimaldab 
täna tellida kõiki Oktalite valgusteid 
juhitavana tagamaks alati sobiva ver-
tikaalvalgustuse just sinna, kuhu seda 
on vaja, ja just nii palju, kui vaja.

Reis Trilux tehastesse oli meelde-
jääv nii oma hariva külje kui väga hea 
seltskonna poolest.Oktalite topeltasümmeetrilise optilise süsteemiga siinivalgusti Mido valgustab 

tooteid riiuleil, kuid mitte põrandat    Foto: Tiiu Tamm

Tehase Trilux vestibüül


