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VALGUSTUS
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Leetlampide valgus-
lahendustest

Leetide (LED ingl light-emitting diode ‘valgusdiood’) 
imbumine meie igapäevaellu on tekitanud väga vastukäi-
vaid arutelusid. Osa inimesi on nende tulised pooldajad ja 
teised vastased. Kummalgi poolel on omajagu õigust, pa-
raku kiputakse laiatarbekauplustes müüdavaid hõõglambi 
või halogeenlambi asemele paigaldatavaid leetlampe ja 
nende kasutusvaldkondi liigselt üldistama ning püütakse 
nende abil lahendada ka ühiskondlike hoonete valgustust, 
millele on esitatud märksa suuremad nõudmised. Käes-
oleva artikli mõte on selgitada kauplustes müüdavate 
kodutarbijale mõeldud leetlampide erinevust võrreldes 
projektikohaste leetlampide ja -valgustitega.

Üksiku leedi võimsus on 30–60 mW. Kokkuleppeliselt 
nimetatakse leete, mille võimsus algab 1 W ja töövool 
on 350 mA, võimsusleetideks. Põhiliselt valmistatak-
se neid töövoolule 350, 700 ja 1000 mA. Valgustus-
tehnikas kasutatakse siiski mitte üksikuid leete, vaid 
leetmooduleid, mis töötavad enamasti alalispingel 24 V, 
kuid mõned  tootjad pakuvad ka muu pingega mooduleid. 
Leetmoodulite tööle rakendamiseks vajatakse liiteseadist 
(ingl driver, control gear), mida nimetatakse vahel ka 
toiteallikaks. Neil võib olla ka lisafunktsioone, näiteks 
valgustuse juhtimine, ühildatavus teiste valgustusjuhti-
missüsteemidega jms. Leetmoodulite puhul kasutatakse 
kaht liiki liiteseadiseid – konstantse voolutugevusega 
või konstantse pingega liiteseadiseid. Millist liiteseadist 
kasutada, sõltub konkreetsest leetmoodulist, seetõttu on 
mõistlik valida nii liiteseadis kui leetmoodul ühelt ja 
samalt tootjalt, kes vajadusel abistab ka õige liitesea-
dise valikul. Ka leetmoodulite juhtimiseks kasutatakse 
kaht erinevat meetodit – voolutugevuse vähendamist 
või impulss-modulatsioonimeetodit. Leetide valgusvoo 
ja värvsuse muutmiseks kasutatakse erinevaid süstee-
me– DMX, DALI, DSI, 1 – 10 V analoogjuhtimine. 
Seetõttu tuleb enne liiteseadise tellimist teha endale 
selgeks, kuidas leetvalgustust hakatakse kasutama ning 
millega see peab kokku sobima.

Leettehnoloogia kiire areng võimaldab saavutada 
võimsusleetide  järjest suuremat valgusviljakust. Käes-
oleva aasta algul raporteeris üks juhtivaid leetide toot-
jaid maailmas CREE võimsusleedist valgusviljakusega 
208 lm/W, mis saavutati labori tingimustes. Nimetatud 
valgusefektiivsus on siiski ka vaid üksiku leedi kohta. 

Moodulisse, lampi või valgustisse integreerituna võib 
koguefektiivsus langeda isegi kuni kolm korda. 

Leetide tööiga ja valgusefektiivsust mõjutavad töövool 
ning temperatuur. Lampide ja valgustite tehnilised and-
med avaldatakse käidutingimustes +25 °C, neid kasuta-
takse aga igasugustes tingimustes, mistõttu tuleb üksiku 
leedi laboritingimustes saadud väärtustesse suhtuda 
ettevaatlikult. Näiteks külmas keskkonnas kasutamisel 
muutuvad leetlambid kirkamaks, nende tööiga pikeneb, 
soojas keskkonnas aga vastupidi – vähenevad nii lambi 
tööiga kui ka valgusefektiivsus. Seetõttu pöörataksegi 
leetide töötemperatuurile suurt tähelepanu ning võimsus-
leedid, leetlambid ja -valgustid projekteeritakse varusta-
tult jahutusradiaatoritega. 

Joonis 1. Vasakul Cree, 
paremal ja all Phi-
lipsi jahutusribidega 
leetvalgustid 

Projektikohastes valguspaigaldistes on leedid oma 
koha kindlalt leidnud hädavalgustites (vt ka eelmist 
Elektriala), kus leetmooduli väikese võimsuse tõttu hoi-
takse valgustis akude laadimis- ja ooterežiimi energiat 
kokku päris arvestataval hulgal. Ka efektvalgustuses ning 
reklaamis on leedid end igati õigustanud. 
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Professionaalseks üldvalgustuses kasutatavate 
leetvalgustite väljatöötamine on aga tootjaile päris suur 
väljakutse, sest oluline on saavutada valgustile kõrge 
talitluslik kasutegur, millest sõltuvad valgusti valgus-
tustehniline efektiivsus ning energiatõhusus. Tõhus 
leetvalgusti eeldab seetõttu väga head optilist lahendust 
ning jahutust. 

Praegu pakutavatel erinevate tootjate kodulehtedel on 
mitmesuguseid huvitavaid variante, mida saaks kasu-
tada, kuid kahjuks puuduvad enamiku valgustite kohta 
valgustusarvutuste jaoks vajalikud andmefailid. Põhjus 
on lihtne – leetvalgustid erinevad traditsioonilistest mad
alrõhulahenduslampidega valgustitest niivõrd, et viimaste 
jaoks välja töötatud mõõtemetoodika ei sobi leetvalgustite 
puhul, v.a juhtudel, kui valgusti omab piimjat hajutit või 
oma mõõtmetelt läheneb punktvalgustile, s.t on mõõtmetelt 
väikes. 

Traditsioonilise valgusti kiirgusintentensiivsusgraafiku 
ehk polaardiagrammi ülesvõtmisel mõõdetakse valgustus-
intensiivsust valgusti keskmes piki- ja ristitelje suhtes. 
Leetvalgustitele sobiv mõõtemetoodika on alles välja-
töötamisel, samuti nagu leetmooduleid ja -lampe puu-
dutav standard. Seetõttu osutubki vahel lõpptellija soov 
kasutada leetvalgusteid projekteerijale kohati ületamatuks 
raskuseks. Arvutada saab vaid eespool kirjeldatud hajutiga 
või väikeseid valgusteid. 

Prantsusmaal avaldati 2010. aasta sügisel rahvusliku ter-
viseohutuse organisatsiooni ANSES laiaulatuslik uurimis-
töö leetlampide kasutamise kohta, milles tõdeti, et sageli 
ootavad lõpptarbijad leetlahendustelt märksa rohkem ning 
peavad lampide põhjustatud räiguse tõttu  lõpptulemuses 
sageli pettuma. Seetõttu nende soovitus jagada inimrühmad 
erinevatesse riskirühmadesse on igati põhjendatud, eriti, 
mis puudutab lapsi ja valge leedi ülemäärase sinise spektri 
osas tundlikesse inimestesse. 2011. aastal on oodata riski-
rühmade kohta ka vastavat üleeuroopalist normatiivakti, 
mis aitab kujundada riskirühmade valgustuskeskkonda. 
Teatud piire ületav räiguse vältimine on aga fikseeritud 
sisevalgustuse standardis EVS-EN 12464-1. Leetlahenduse 
korral aitab räigust vältida lampidel ees olev hajuti või 
pimestust vältiv reflektor.
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Joonis 2. Osrami leetlamp SubstiTube, mis sobib T8 tava-
ballastiga valgustisse 36 W madalrõhuluminofoorlambi 
asemele koos leetlambiga sobiva starteriga, mis aitab 
vähendada drosselikadusid kuni 50 %. Elektroonse 
ballastiga valgustisse paigaldatuna tuleb kõrgsagedus-
muundur valgustist eemaldada ning valgusti elektrilist 
skeemi vastavalt juhendile muuta jättes skeemi lambi ja 
sellega sobiva starteri



20 ELEKTRIALA 3/2011

VALGUSTUS

Juba ilmuvad turule esimesed leetlambid, mis vaheta-
vad välja torukujulisi luminofoorlampe jättes olemasole-
va tavaballasti ehk induktiivdrosseli valgustis samaks. 
Kuigi drossel skeemis on üleliigne, võimaldab selline 
lahendus ilma elektriku abita vahetada tavaballastval-
gustis madalrõhuluminofoorlambi ja starteri leetlambi 
ja sellega sobiva starteri vastu. Mõne tootja torukuju-
line leetlamp on küll luminofoorlambi sokliga, kuid 
vajab siiski teistsugust liiteseadist kui luminofoorlambi 
korral.

Leettehnoloogia areng on ülikiire, kuid vaatamata sel-
lele ei suudeta veel tagada kõikide leetmoodulite laitma-
tu töö esimesel tuhandel tunnil. Kuigi Euroopa tootjad 
annavad oma leetvalgustitele juba 5-aastase garantii, 
tuleb probleemi ilmnemisel saata terve valgusti tootjale 
tagasi, sest leetvalgustites moodulit ise vahetada nagu 
traditsioonilistes valgustites, ei saa.  Seetõttu tuleks koh-
tades, kus valgusti puudumine on eriti häiriv, omada kas 
vahetusvalgustit või valida mõni muu valgustus, kuna 
tehasesse saadetud valgusti tagasisaamine võib võtta 
aega isegi nädalaid.

Kauplustes laiatarbe jaoks müüdavad leetlambid on 
mõeldud enamasti kodudes hõõg- või PAR-lampide 
asemel kasutamiseks ega sobi enamikesse kohtades-
se ühiskondlikes hoonetes. Nende valgusviljakus on 
suhteliselt madal, mis pakb konkurentsi vaid sama 
valgusvooga ning pea samasuguse energiavajadusega 
energiasäästulampidele kui ostuhind välja arvata. Ühtse 
standardi puudumise tõttu on iga tootja seni tõlgendanud 
lambi võimsusvajaduse kirjeldust omamoodi ja nii võib 
juhtuda, et loodetud energiavajaduse asemel kulutab os-
tetud lamp hoopis rohkem energiat, kuna karbile ei ole 
märgitud mitte süsteemi võimsus, vaid ainult leetlambis 
olevate leetide võimsus ilma liiteseadise võimsuseta. 
Valides leetlampi juhitava hõõglambi asemele tuleb 
veenduda, et ka valitav lamp võimaldaks juhtimist ning 
oleks juba olemasoleva timmeriga hämardatav. Kindlasti 
tuleks uurida, millistes piirides lamp üldse hämardamist 
võimaldab, et ei peaks hiljem pettuma. Osa tootjaid on 
kodulehekülgedel avaldanud oma leetlampide sobivuse 
eri tootjate timmeritega.

Valmistatakse ka väikepin-
ge leetlampe, mis asendavad 
halogeenlampe. Nende valikul 
ja kasutamisel ilma arvutusi 
tegemata tuleks esmalt tut-
vuda leetlambi polaar- või 
koonusdiagrammiga, et peale 
lampide vahetust poleks liiga 
kontrastse lahenduse tõttu ka 
siin pettumust. 

Kaubanduses laiatarbe jaoks 
müüdavad leetvalgustid on sa-
geli valmistatud tundmatute 
tootjate poolt, kes tihti ei tun-
ne leettehnoloogia iseärasusi 

ning kasutavad valgustite valmistamiseks mittesobivaid 
materjale ning vanema tehnoloogia järgi toodetud leete 
või leetmooduleid. Seetõttu ei ole ka selliste valgustite 
rivist väljalangemine mõnekuise tööaja järel sugugi 
haruldane, halvimal juhul võib valgusti isegi süttida ja 
põlengut põhjustada. Seetõttu tuleks ostmisel laiatarbe 
jaoks müüdavate leetvalgustite päritolu ja tootjapoolset 
vastutust kindlasti valgusti etiketilt uurida.

Leetidel on traditsiooniliste lahenduste ees kahtlemata 
terve rida eeliseid, aga ka puudusi. Eelisteks on, et lambid 
ei sisalda elavhõbedat ega anna UV-kiirgust, neil on kõrge 
valgusviljakus, suur heledusintensiivsus, nad eraldavad 
vähe soojust, peavad hästi vastu vibratsioonile ja löökide-
le. Väikeste mõõtmete tõttu on neile optilist osa lihtsam ja 
odavam valmistada, vastava lahenduse korral  saab neid 
juhtida ning programmeerida ning neil on pikk tööiga.

Puuduseks on nende suhteliselt kõrge hind, kuna aren-
duskulud on suured. Leedi heledus sõltub tema tempe-
ratuurist, mis omakorda sõltub lambi või valgusti enda 
võimsuskadudest tingitud soojenemisest ja ümbritseva 
keskkonna temperatuurist. Selleks et saavutada ette-
nähtud tööiga ja püsiv heledus, tuleb kasutada küllalt-
ki kallist jahutuslahendust. Selleks aga, et saavutada 
traditsiooniste lahendustega võrdväärne valgusvoog, 
läheb leete vaja suures koguses, kusjuures mõne aja 
möödudes võib märgata ka  nende värvsuserinevus.

Uute tehnoloogiate sõpradele on saadaval juba ka 
OLED-tehnoloogial põhinevad valgustid. OLED on 
õhuke orgaanilistest molekulidest koosnev polümeerkile, 
mis tekitab elektroluminestsentsi abil valguse. Erinevalt 
OLED-kuvaritest ei saa OLED-valgusteid siiski kokku 
rullida. Kuigi OLED-lampide valgusviljakus on labori-
tingimustes 62 lm/W ja tulevikus loodetakse saavutada 
100 lm/W ja enamgi, siis on valgustites see käesoleval 
ajal siiski vaid 23 lm/W. 

Kasutatud kirjandus ja pildid: 
1. www.osram.com
2. www.lighting.philips.com
3. www.cree.com
4. www.gelighting.com
5. www.celma.org

Joonis 3. Philipsi, Osrami ja GE leetlampe


