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MILLINE LAMP 
VALIDA HÕÕGLAMBI 
ASEMELE?

HÕÕGLAMPIDE turult kadumine 

tekitab segadust tarbijates, kes ei oska 

enam kaupluses lambiriiulilt 

endale lampi valida. Veel-

gi enam, räägitakse, et 

asemele pakutavad 

k omp a kt lu m i n o -

foorlambid, rahva-

keeles „säästukad”, 

on kõrgele hinna-

le vaatamata vi-

letsa kvaliteediga, 

süttivad kaua jms. 

Millega siis asendada 

hõõglambid?

Hõõglambi valgus on 

hubaselt kollane ning toob 

soojad värvitoonid hästi 

esile. Hõõglambile sarna-

se spektriga on halogeen-

lambid, mis oma olemuselt 

on samuti hõõglambid, kuid 

nende lampide hõõgniidi 

ümber on halogeene sisaldav 

kapsel, mis aeglustab volfram-

hõõgniidi kiiret läbipõlemist vähe-

malt kaks korda. Kuigi ebapopulaarse 
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keelati Euroopa tarbeks toota või sisse 

tuua halogeenlampe, mille energiamär-

gis on viletsam kui C, võib neid siiski 

aeg-ajalt mõnes kaupluses kohata. Peab 

teadma, et Cst madalama energiamär-

gisega halogeenlampi, mis on hõõg-

lambiga sama võimsusega, ei tohi igasse 

valgustisse kolvi kuumuse tõttu panna, 

sest vanemat tüüpi halogeen-

lambid on hõõglambist 

tulisemad ning võivad 

põhjustada tulekahju. 

Direktiiviga luba-

tud energiaklass C 

alla kuuluvatel ha-

logeenlampidel on 

kolvitemperatuur 

ekvivalentse hõõg-

lambi omast mada-

lam, sest halogeeni-

na kasutatakse kapslis 

ksenooni, mis aitab soo-

juskadusid vähendada ja 

seeläbi toota halogeenlam-

pe energiasäästlikumana. 

Väikepingehalogeenlampide 

puhul suudetakse energiat 

veelgi rohkem säästa tänu eri-

lisele infrapunakattele lambi 

siseküljel, mis võimaldab halo-

geenlampe toota ka energiaklas-

siga B.

Kompaktluminofoorlampe toode-

takse mitme erineva näiva valguse vär-

vi ja spektraaljaotusega. Valiku aluseks 

peaks olema lambi kasutusmuster, seal-

hulgas võib osutuda oluliseks lampide 

lülituste arv ja soojenemisaeg. Lampi-

de tootjad on kohustatud andma lam-

bi pakendil või siis vähemalt oma in-

ternetileheküljel tarbija jaoks vajaliku 

info, mis aitaks orienteeruda pakutavas 

valikus. Nendeks andmeteks on lambi 

ekvivalentne võimsus võrreldes hõõg-

lambiga; lambi näiv valguse värv; kui 

kiiresti lamp saavutab oma valgusvoost 

60%, mille muutust silm kõige rohkem 

tajub; kui palju lülitusi lamp talub; mil-

lise temperatuuriga keskkonnas sobib 

kasutada; kas lampi saab hämardada 

ja kui saab, siis kust leida infot, millis-

te hämarditega seda saab teha; millises 

võrgupinge vahemikus lamp töötab jne. 

Paraku ei ole lampide pakenditele kan-

tav info standardiseeritud ja seetõttu 

tuleb end kurssi viia kas mitmete toot-
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Lambi energiasäästlikkust 
näitab energiamärgis. A on 
energiasäästlikem
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jate pakenditähistega, küsida abi müüjalt, kui seda saab, või 

otsida ise internetist tootja kodulehelt. 

Lambi näivat valguse värvi kirjeldatakse sageli värvsustem-

peratuuri abil. Poes saadavate kompaktluminofoorlampide 

kollase valguse puhul on see tavaliselt 2500–3000 K, valge 

valguse puhul 4000 K ja külma valge valguse puhul 6000–

6500 K. Mõnel tootjal on näiva valguse värvi kirjeldamiseks 

toodud värviriba kollasest siniseni ja märgitud ära konkreet-

se lambi värvsustemperatuur.

Kindlasti tuleb endise hõõglambi asemele kompaktlumi-

nofoorlambi ostmisel arvestada lambi mõõtmetega, mis on 

samuti pakendil toodud. Kui lamp mingil põhjusel puruneb, 

on Tarbijakaitse kodulehel juhised, kuidas puhastada ruumi 

elavhõbedast. Töö lõpetanud luminofoorlampi ei tohi visata 

prügikonteinerisse, vaid anda selleks ettenähtud kogumis-

punkti.

Eespool mainitud lampidele lisaks on müügil ka leedlam-

bid, mis oma tunduvalt kõrgema hinna pärast ei ole Eestis 

eriti populaarsed. Sageli pettutakse kallis leedlambis just see-

tõttu, et kahe- või kolmevatine leedlamp ei asendagi 100 W 

hõõglampi. Tõsi, praegu veel ei saa 100 W hõõglampi leed-

lambiga asendada. Leedtehnoloogia kiire arengu tõttu võib 

seda üsna pea oodata, kuid sel juhul on leedlambi võimsus 

ka kaugelt üle 10 W. Leedlampide valikul tuleb olla eriti 

hoolikas pakendile kantud sümboleid lugedes ja võimalusel 

tuleks info üle kontrollida ka tootja kodulehelt, sest nii mõ-

negi tootja puhul on pakendile kantud info kaheldav. Kuigi 

sümbolid sarnanevad paljus eespool kirjeldatud sümbolite-

ga, on Euroopa turule toodud valdavalt tundmatute tootjate 

toodangut. Eesti ei ole siin erand ja sageli kujutab seesugu-

ne toodang endast kasutajale teatud ohtu. 2011. aastal testiti 

põhjalikult 18 Euroopa riigis müüdavaid leedlampe. 168 eri 

toote testimistulemused osutusid masendavaks: 139 lampi ei 

läbinudki testi. Peamiseks põhjuseks oli see, et tooted teki-

tasid toitevõrgus nii tugevaid elektromagnetilisi häireid, et 

hakkasid rikkuma koduelektroonikat. Osadel lampidel puu-

tus sisemine elektriskeem kokku lambi jahutusradiaatoriga, 

millest lambi valgustisse paigaldamisel kinni hoitakse, kuid 

puudus sellekohane hoiatus, et paigaldamisel tuleb valgus-

ti teha eelnevalt pingetuks. Osades lampides oli kasutatud 

plastmaterjale, mis antud lambi kuumust ei talunud, ja mõ-

ned lambid olid kruvide abil lahti keeratavad ka siis, kui lamp 

oli valgustisse paigaldatud. 

Lõpetuseks jääb lugejaile soovida oskuslikku lambivalikut 

ja kahtluste korral uurida toote andmeid internetilehelt.

Lambi vastavus hõõglambile tuuakse välja mitut moodi. 
Vasakul on näha, et ekvivalentse hõõglambi võimsus oleks 
85 W. Paremal on tehtud sisselõige 75 W lambi kohale, mis 
näitab pakutava lambi vastavust 75 W hõõglambile

2700 K kirjeldab lambi näivat valguse värvi, mida 
kirjeldab ka kolmnurga kollane taust

Mõni variant, kuidas kirjeldatakse lambi 60% valgusvoo 
saavutamist 

Neljal vasakpoolsel sümbolil kirjeldatakse lülituste arvu, 
mida lamp talub, kahel parempoolsel näitab sümbol, kas 
lampi saab hämardada

Sümbol kirjeldab lambi ümber lubatavat keskkonna-
temperatuuri lahtises valgustis

Lamp töötab tõrgeteta antud võrgupingel vahemikus 
–10% kuni +6%, st vahemikus 198 – 254 V

Lampi ei tohi lambipessa keeramisel hoida klaaskolvist, 
vastasel juhul võib lambi katki keerata

Sümbol käsib valgusti enne lambi pessa paigaldamist 
pingetuks teha
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