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VALGUSTUSENERGIA 
SÄÄSTMISVÕIMALUSTEST 
OLEMASOLEVATEL OBJEKTIDEL

ENERGIA SÄÄSTMISE vajadus on 

muutunud tähtsamaks kui kunagi va-

rem. Tõusvad energiahinnad ja Eu-

roopa Liidu direktiivid sunnivad uute 

objektide kavandamisel järgima ener-

giakulude vähendamiseks parimaid 

lahendusi. Paraku on enamik Eesti vas-

tava ala spetsialiste alles beebimähk-

metes ega oska lahendada projekte, 

pidades silmas energiasäästu tervikuna. 

Kui tellija suudabki kokku panna kõr-

getasemelise projektülesande, nullitak-

se head plaanid kas projekteerimise 

käigus mingil etapil oskuste puudumise 

tõttu või ehitushanke korraldamisel, 

kus konkurentsi tingimustes püüab iga 

ehitaja objekti endale võita hinda alla 

lüües, teadmata, mida projektülesandes 

tegelikult nõutud on. Nii juhtubki, et 

püstitatud nõue, et hoone vastaks ener-

giamärgisele A, muutub tavapäraseks 

F- või G-energiamärgiseks, kui seda 

üldse arvutataksegi.

Kuidas saaks energiat säästa juba te-

gutseval objektil, mis on tavapäraselt 

energiat raiskav? Meie kliimas kulutab 

enim energiat hoone kütmine. Kuid 

märkimisväärseteks kulutajateks on ka 

konditsioneersüsteemid ning valgustus. 

Valgustusenergia on soojusenergia, mis 

pole suunatud ruumi endasse, vaid lae 

alla, kust see konditsioneersüsteemi abil 

eemaldatakse ja osaliselt küttetagastu-

sena hoonesse juhitakse. Mida suurem 

on hoone valgustusenergia kulu, seda 

rohkem tuleb kulutada energiat ka kon-

ditsioneersüsteemide tööshoidmiseks. 

Hoone küttesüsteemi juhitava valgus-

tusenergia soojuse edastamine kujutab 

endast samuti energiakulu. Seega oleks 

mõistlik alustada energiasäästumeet-

meid valgustusenergia vähendamisega.

Valgustustehnilises valdkonnas eru-

deeritud inimesed teavad, et valgus-

tusenergiat säästavad enim juhitavad 

anduritel töötavad valgustid, nii et 

üleliigne valgustus hämardatakse val-

gel ajal eelhäälestatud või -program-

meeritud hoitavale valgustustasemele 

ning valgustus lülitatakse välja, kui 

kedagi ruumis ei ole. Paraku visatakse 

ehitushangete käigus esimesena projek-

tist välja valgustuse juhtimine väitega, 

et selleks puudub raha. Vahel jäetakse 

küll andurid projektidesse sisse, kuid 

mitte valgustustaseme konstantsena 

hoidmiseks, vaid valgustite sisse- ja 

väljalülitamiseks. Nii hoitakse kokku 

juhtimisseadiste ja valgustite arvelt, 

sest mittejuhitavad valgustid on oda-

vamad. Ka andurid valitakse (madala) 

hinna järgi ning sageli on tulemus sel-

line, et valgustuse seeshoidmiseks pea-

vad töötajad aeg-ajalt kätega vehkima. 

Kui koridorid on klaasseintega, tekitab 

valgustuse sagedane sisse- ja väljalülita-

mine töötajates stressi, mis kajastub nii 

töökvaliteedis kui ka tervise halvenemi-

ses. Siseruumides kasutatavate andurite 

valik on väga lai, nende töö- ja paigal-

duspõhimõtted erinevad. See tähendab, 

et andurite valik ei saa olla juhuslik ja 

hinnapõhine, vaid tuleb hoolikalt läbi 

mõelda, milline konkreetne andur oma 

tehniliste parameetrite tõttu konkreet-

sesse ruumi sobib ja millise sagedusega 

see tuleb paigaldada.

Mida siis ikkagi teha, kui kallilt ehi-

tatud hoone osutub energiasäästu poo-

lest pettumuseks ning on soov selle 

energiavajadust lihtsate ja jõukohaste 

lahendustega ilma suuremate investee-

ringuteta vähendada? Rusikareegleid 

ei ole võimalik anda, sest iga hoone on 

unikaalne, kuid allpool on toodud mõ-

ned võimalused, mis võivad osutuda 

valgustusenergia säästmisel päästerõn-

gaks.

Esmalt tuleb üle vaadata valgustites 

olevad lambid. Kui mõnes pidevalt ka-

sutatavas ruumis on T26 madalrõhu-

luminofoorlampidega valgustites ikka 

veel nn standardlampe, mille väike 

värviesitusindeks Ra < 80 ei sobi ruumi 

otstarbega ning mis võeti nägemisstres-

si põhjustamise ning suure energiaku-

lu tõttu 2010. aastal Euroopa maades 

tootmisest maha, tuleks need esmalt 

välja vahetada tõhusamate trifosfor-

lampide vastu, mille värviesitusindeks 

on üle 80. Eestis on kampaania korras 

mitmel pool vahetatud T26 lampe nn 

ökonoomsete lampide vastu, teadmata, 

et need lambid ei sobi konditsioneer-

süsteemiga ruumidesse ning et nende 

lampide kasutamisel väheneb energia-

kulu vähem kui valgusvoog. Viimane 

tähendab, et kui valgustustase enne 

lampide vahetust oli piiripealne või 

isegi ettenähtust madalam, halvenevad 

töötingimused veelgi. Need lambid 

töötati välja asendamaks tootmisest 

maha võetud madala värviesitusindek-

siga standardlampe induktiivdrosseliga 

valgustites, et suur hulk ettevõtteid, kus 

need veel kasutusel on, ei peaks kohe 

hakkama oma valgustuspaigaldist kal-

lilt renoveerima.

Konditsioneersüsteemiga hoonetes, 

kus valgustites on ikka veel induk-

tiivdrosselid, kuid valgustustase on 

kunagise vana projekteerimistava tõt-

tu igaks juhuks üledimensioneeritud, 

ja soovitakse rohkem energiat säästa, 

võib proovida asendada madalrõhulu-

minofoorlambid T26 leed- ehk valgus-

dioodlampidega. Lambid ise on küll 

märgatavalt kallimad, kuid sobivad 

vahetuseks ka magnetballastiga valgus-

tit ümber ehitamata. Kui ettevõttel on 

olemas elektrik, oleks mõistlik mag-

TIIU TAMM
Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

Vigased lambid kõrgsagedusmuunduriga valgustis, mida liiteseadis ei oska 
välja lülitada. Valgusti energiakulu on vähemalt võrdne töötava valgustiga
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netballast valgustist siiski eemaldada, 

sest ehkki olemasoleva magnetbal-

lastiga valgusti kasutamisel väheneb 

valgusti energiakulu, langeb samas 

võimsustegur. Drosseli skeemist eemal-

damisega saavutatakse palju suurem 

energiasääst. Mitteametlikul katsetusel 

kulutas tüüpilise magnetballastiga va-

rustatud moodulvalgusti 4 x 18 W, mil-

le võimsustegur cos φ = 0,95, energiat 

90 W. Kui samast valgustist eemaldati 

magnetballast ja T26 lambid asenda-

ti 8 W leedlampidega, oli tulemuseks 

valgusti võimsus 35,5 W ja võimsus-

tegur cos φ = 0,9. Kuigi ilma drosse-

lita skeemis langes energiakulu 61%, 

langes valgustist saadav valgusvoog 

keskmiselt 32%. Katse viisime läbi leed-

lampidega, mis ei erinenud välimuselt 

luminofoorlampidest, kuid valmista-

takse ka kirkaid 10 W leedlampe, mis 

sobiva valgustiehituse korral võivad 

osutuda efektiivsemaks, kuigi suurema 

võimsuse tõttu kasvab veidi ka energia-

kulu. Eespool toodud protsente ei tohi 

automaatselt kõikidele lahendustele 

laiendada, sest igal valgustil on omad 

tehnilised parameetrid ning katse oli 

mõeldud pigem uudishimu rahulda-

miseks ja võimaluste selgitamiseks. 

Leedlampide valmistamise tehnoloogia 

areneb ja täiustub väga kiiresti ning sel-

les valdkonnas võib jätkuvalt põnevaid 

uudiseid oodata.

Pikemat aega tühja ruumi valgusta-

mine kulutab kõige rohkem valgustus-

energiat. Sellisteks ruumideks on tavali-

selt koridorid, tualettruumid, aga sageli 

ka väikesed kabinetid, riiulladude riiu-

lite vahed, kus käiakse harva, jne. Võib 

kaaluda, kas sellistesse kohtadesse oleks 

otstarbekas väljaehitatud süsteemile 

andureid lisada. Tuleb teada, et andu-

ritega ei saa iga valgustit sisse või välja 

lülitada. Näiteks ei sobi anduripõhine 

lahendus magnetballastidega varusta-

tud valgustitele, sest lampide tööiga vä-

heneb kordades. Ka ei ole vilkumisega 

tööle hakkav valgustus sugugi meeldiv. 

Piisava viiteajaga liikumisandurid so-

bivad näiteks tualettruumidesse, kus 

on kasutusel kõrgsagedusmuundurite-

ga valgustid või energiakulukad halo-

geenlampvalgustid. Need on väikesed 

ruumid, mille võimsusele sobivaid lii-

kumisandureid leiab erinevate tootjate 

valikust. Liikumisandurid on ideaalsed 

trepikodades. Neis trepikodades, kus 

on olemas aknad, sobivad paremini 

andurid, mis piisaval päevavalguse ole-

masolul ei lülita liikumise peale val-

gustust sisse. Lisades valgusküllastesse 

tööruumidesse päevavalgusfunktsioo-

niga kohalolekuanduri, lülitab andur 

valgustid välja, kui valgustustase on 

pikemat aega kõrgem kui anduriga ette 

nähtud piirväärtus või kui inimene on 

ruumist lahkunud. Riiulladudes, kus 

mõnes riiulivahes käiakse harva ning 

laes on kõrgsagedusmuunduritega lu-

minofoorlampvalgustid, võib anduri 

valida ja paigaldada selliselt, et üldkori-

doris liikuv töötaja ei jääks anduri vaa-

tevälja enne, kui riiulivahele lähenedes. 

Enne selliste meetmete rakendamist 

tuleb põhjalikult uurida andureid ja 

nende tehnilisi parameetreid. Tüüpi-

line tõlgendusviga projektides tuleneb 

sellest, et spetsifi katsiooni pannakse 

andur ilma tüübitähiseta ja tehnilise 

kirjelduseta. Näiteks 360kraadine an-

dur tähendab ainult seda, et kui andur 

on paigaldatud lakke, siis selle märka-

misala on vertikaalsest keskteljest 360 

kraadi ulatuses tekkiv koonuseline ala. 

Mitte vähem oluline informatsioon on 

märkamisala ulatus. Väliskeskkonnas 

kasutatavad andurid on palju tuime-

mad ega sobi üldjuhul siseruumidesse. 

Pikkade koridoride puhul võib osutuda 

otstarbekaks valgustussüsteemi üm-

berehitamine selliselt, et valgustid ei 

lülituks liikumise puudumisel lõplikult 

välja, vaid jääksid mingile madalale 

valgustustasemele, et lülituda liikumi-

se märkamise korral kohe täisvalguse-

le. Tootjad pakuvad energiatõhusaid, 

sh EnOceani protokollil põhinevaid 

lahendusi, milles keskkonnaenergia 

muundatakse elektrienergiaks ja edasi 

EnOceani protokolliks ning mille an-

durite ühendamiseks ei vajata sageli 

juhtmestust. 

Igas ettevõttes on olemas ruume, mil-

le energiakulu saab vähendada. Pisias-

jadest saab alguse suur kokkuhoid. Kui 

oma valdustes ringi käies veidi mõelda 

ning vajadusel spetsialiste kaasata, leiab 

iga ettevõtte energeetik tema jaoks so-

biva valgustusenergia kokkuhoiuviisi.

T26 valgusdioodlampidega valgusti. Erineva värvsustemperatuuriga lambid 
demonstreerivad võimalusi

Laes on kaks 360kraadist liikumisandurit. Viirutatud ala on märkamisala
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