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Mis tagab valgustite 
kvaliteedi

Valgustite turul pakutakse väga laias hinnaskaalas 
sarnaste omadustega valgusteid. Sõltumatus labo-
ris testitud ENEC ohutussertifikaat Euroopa maades 
toodetud valgustitele ei ole enam mingi uudis, see 
on sageli kvaliteetse projekti nõudeks. Paraku ei taga 
ainult ohutussertifikaadi olemasolu valgustitele pikka 
talitlusiga. Uudishimu, millel põhineb ühe valgustitootja 
konkurentidest kallimate toodete müügi edulugu, sai 
septembris rahuldatud, kui avanes võimalus külastada 
Saksamaal põhiliselt välisvalgusteid tootvat ettevõtet 
WE-EF, mis on oma nime saanud ettevõtte asutaja 
esitähtede nimetustest – Wolfgang Fritzsche.

WE-EF välisvalgustite pikaealisuse saladuseks on see, 
et saladusi ei olnudki. Välja öeldud mõte – kui poetakse 
kasutatavate materjalide osas firma saladuste taha, 
on ettevõttel midagi varjata – pani mõtlema, et tõe-
poolest, firma saladustele viitamine ja nn „põrsa kotis 
ostmine” ongi sageli varem või hiljem lõppenud hilisema 
pettumusega. 

Ühe kvaliteetse valgusti reaalne kvaliteet peitub konst-
ruktorite põhjalikes arvutustes, sh materjalide valikus, 
katsetustes ja koostöös tootmisinseneridega. Kvaliteetsete, 
pikaealisust tagavate materjalide kasutamisel ja kombinee-
rimisel suudetakse tagada ka oma toodetele pikk eluiga. 
WE-EFis valatakse valgusti korpus ja jahutuselement ma-
dala vasesisaldusega kõrgsurve-merendusalumiiniumist, 
mille kvaliteedi määravad ära selle õige koostis, mida 
ka meie eest ei varjatud. Hajutina kasutatakse sõltuvalt 
valgusti tüübist kas peegeldusvastase kaitsega klaasi, 
löögikindlust IK08 taluvat modifitseeritud PMMAd või 
autoesitulede tööstuses kasutatavat polükarbonaati, mis 
väldib hajuti kollaseks muutumist ka pikema aja jooksul. 
Olgu siin vahele öeldud, et löögikindlusklassi annab val-
gustile selle kõige nõrgema punkti löögitaluvus. Selleks 
ei pruugi alati olla hajuti materjal – vahel võib selleks 
punktiks osutuda ka mõni koht korpusel.

Enamasti kasutatakse leedvalgustites konstantse voo-
lutugevusega leedmooduleid, mis ühendatakse liite-
seadisega järjestikku. WE-EFi valgustite optiline osa 
on mitmekihiline, mistõttu mõne mooduli rivist välja- 
langemisel ei muutu valgustist saadav valgusjaotuse 

ühtlus, vaid ainult saadav valgusvoog. WE-EFi täna-
vavalgusti optilisele lahendusele on võetud ka patent. 
Sitke polümeerkattega poldid tagavad ka aastate pärast 
võimaluse valgustit avada, kui selleks vajadus tekib, ning 
mikrokapslid poldiavades toimivad vibratsioonilukuna, 
vältides vibratsioonirikkas keskkonnas nagu raudteesõl-
med, suure koormusega maanteed või vibratsioonirik-
ka tööstuse lähedus poltide iseavanemist. Ka tihendite 
kestvuse ning valgustisisese mikrokliima tagamiseks on 
valitud kvaliteetne materjal. 

Maailmas on suur hulk tootjaid, kes annavad oma 
valgustitele erineva valgusviljakuse sõltuvalt kasutatava 
leedi värvsustemperatuurist. WE-EF ja veel mõned toot-
jad annavad erineva värvsustemperatuuriga, kuid sama 
võimsusega valgustitele sama valgusviljakuse. Sellega 
tagatakse, et kui tellija projektstaadiumis ei ole veel kindel 
valitava valgusvärvi valikus, võib oma valiku teha vahetult 
enne valgustite tellimist ega pea oma projektis teostatud 
arvutusi seejuures muutma. Ka siin ei tehtud saladust, et 
oma toodetes kasutakse Cree erinevaid leede, tagamaks 
lubatud tulemusi. Suurtootjana kuulub WE-EF Cree kva-
liteediklassi leeditarbijate hulka. Kuigi leeditootjalt tuleb 
turule üha uuemaid põlvkondi leedkiipe ja -mooduleid, ei 
pruugi järgmise põlvkonna leedkiibid igasse lahendusse 
sobida paremini kui juba väljatöötatud leedmoodulite 
ja optika kombinatsioonid. Ka leedvalgustites kasutatav 
optika on WE-EF valgustite jaoks välja töötatud tehase 
enda inseneride poolt. WE-EF kasutab näiteks prožektor 
tüüpi valgustite puhul ka lisaoptikat, mis muudab valgus-
jaotuse väljavenitatult ristkülikukujuliseks, kusjuures selle 
lisaoptika suunda muutes muutub ka ristküliku suund. 
Sama optika sobib lisaks ka allvalgustitele, võimaldades 
paremini markeerida näiteks käiguteid.

Kui enamik valgustitootjaid esitab võimsusteguri val-
gusti täisvõimsusel üle 95 protsendi ega avalda seda, mis 
toimub hämardamisel, siis WE-EF näitab, et üle 50-prot-
sendilisel valgustasemel võimsustegur alla 0,9 ei lange. 
Kuigi täna on öine elekter odavam, ei pruugi see nii jääda 
ning tulevikuprognoose tehes on mõistlik küsida tootjailt 
võimsusteguri väärtust igasugusel hämardusväärtusel, 
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mida kasutada soovitakse. Eestis on levinud väärar-
vamus, et kui valgusti valida vajadusest tunduvalt 
võimsam ja see rohkem alla hämardada, saadakse 
efektiivsem tulemus. Seejuures kiputakse unus-
tama, et võimsamad valgustid sisaldavad rohkem 
materjali ning on juba seetõttu tunduvalt kallimad, 
rääkimata arvutuste käigus saadavatest viletsama-
test energiatõhususnäitajatest. 

Tutvununa WE-EFi valgustite tehnilise sisu ja 
selle nutika lahendusega teenindamisel, julgen 
tunnistada, et nende valgustite tehnilised näitajad 
vastasid oma ohutuse ja kestvuse osas kõikidele 
nõuetele, mis käesoleval perioodil on MKM ja 
KIK tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekti 
raames välisvalgustitele püstitatud, sh ka liigpinge 
ja piksetaluvuse osas.

WE-EF on uhke oma konstruktor-laboriinseneri 
doktor Quangi üle, keda kutsutakse hellitlevalt 
„meie geeniuseks”. Dr Quang töötab välja uusi 
optikavariante ning testib neid. WE-EF laborid 
teevad koostööd Saksa VDE Testimis- ja sertifit-
seerimisinstituudiga. Meile näidati tehase juures 
olevaid kõrgtasemelisi laboreid IP ja IK testimi-
seks, kliimakambrit, uusimat tüüpi peegliteta go-
niomeetrit töös ning Ulbrichti kuuli. IP testimisel 
demonstreeriti IP44 ja IP66 testimise erinevust. 
Kuna nii mõnigi meie hulgast kuulis esimest korda, 
et veesurvele testitakse ainult IP66 valgusteid, siis 
olgu see välja toodud ka siin: tugevale veesurvele 
testitakse ainult IP66 valgusteid. IP67 valgustid 

peavad ilma vett sisse laskmata taluma pool tundi vee alla 
jäämist. IP68 valgustid peavad taluma määramata aja jooksul 
vee sissetungi pidavust tootja katsetes määratud sukeldumis-
sügavuse korral. Seega sobivad IP67 valgustid sinna, kus aeg-
ajalt esineb üleujutusi ja tekib võimalus, et valgustid jäävad 
lühiajaliselt vee alla. IP68 valgustite puhul ongi püsiv veealune 
kasutus ette nähtud. IP67 ja IP68 valgustite konstruktsioonile, 
mida kasutatakse normaalsetes välisvalgustuse tingimustes, on 
karmimad nõuded valgustis normaalse siserõhu tagamiseks, 
mistõttu ei ole Eesti kliimas mõtet masti otsa paigutatavate val-
gustite puhul nõuda IP67 või IP68. Kliimakambrit kasutatakse 
temperatuurivahemikus –40 kuni +120 kraadi põhiliselt val-
gustite vanandamise uurimisel.  Keerulised testimisseadmed 
on ühendatud lisaks ka eemal olevate arvutitega, tagamaks 
mõõtmistulemuste läbipaistvust. Põhiliselt toimub vananda-
misprotsess lühiajaliste järskude temperatuurimuutuste tekita-
mises. See näitab mitte üksnes valgusti vastupidavust, vaid ka 
tihendite vastupidavust rasketes tingimustes. Kliimakambris 
on võimalik väga erinevaid teste teostada, kuid need testid on 
väga kallid.

Entusiasm, kuidas valgustikonstruktor Peter Oetjens de-
monstreeris „erinevaid saladusi”, saavutamaks valgustile 
lubatud mehaaniliste, elektriliste ja toimivusnäitajate  alusel 
pikka eluiga ning tagamaks parimat valgusjaotust, veenis 
lõplikult, et kõrgema hinna taga on sageli palju sellist, mille 
küsimisele ise ei tule ja millest konkurendid ärisaladustele 
viidates sageli vaikivad. Käesoleva artikli mõte ei ole müü-
gimeeste eest töö ära tegemine ja tootja kõikide läbimõeldud 
lahenduste rakendamist tutvustada, jäägu see valgusteid 
maale toova ettevõtte Silman Elektri teha. Allakirjutanu 
kogemustepagas täienes lisateadmistega, mis veel võib olla 
leedvalgustitele pika eluea tagatiseks ja mida seni ei olnud 
erinevad tootjad avaldanud.

Eriti uhke oli Dr Quang nn 
Gobo seadme üle, millega 
saab erinevate kujutiste vär-
ve muuta ja neid maapinna-
le, seinale, majale või kuhu 
iganes projitseerida. Lehe 
maatriks Gobo masinas ja 
projitseerituna seinal

Dr Quang ja Thomas Müller demonstreerivad, 
kuidas teostatakse pendelhaamriga löögikindluse 
teste


