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Hädavalgustusest olen kirjutanud mitmes va-
rasemas Elektriala numbris. Käesolevas artiklis 
püüan tutvustada üht Eesti päritolu hädavalgustite 
automaatkontrollisüsteemi, mida on võimalik 
oma hädavalgustuslahendusele juurde hankida 
mistahes ajal. Ka ei pea seda hankima kõikide 
valgustite jaoks korraga, vaid vastavalt rahalistele 
võimalustele teha seda etappide kaupa. Takistu-
seks ei ole ka hädavalgustite standardlahendus 
ega valgusallika tüüp. Automaatkontrollisüsteem 
tagab, et hädavalgustus toimib kindlalt just siis, 
kui see on vajalik, ja et päeviku täitmine ei oleks 
olnud lihtsalt formaalne tegevus.

Hädavalgustuse automaattestimissüsteemid 
on pea igal hädavalgustite tootjal olemas oma 
tehasepõhise lahendusega, mistõttu on sageli 
keeruline sobitada omavahel erinevate tootja-
te valgusteid ühte kontrollisüsteemi. Enamiku 
nende süsteemide puuduseks ongi see, et need 
haaravad ainult sama tootja hädavalgusteid ning teiste 
tootjate valgusteid ei saa nendesse integreerida. Mis 
saab aga siis, kui hoonesse on paigaldatud erinevate 
tootjate hädavalgustid ja nende kõikide väljavahetamine 
ühtse automaattestimissüsteemi sisseviimiseks osutub 
liiga kulukaks? 

Ida-Virumaa nooruke firma Cleverwelt OÜ on võtnud 
kasutusele valgustusala spetsialistidele välisvalgustuses 

Hädavalgustuse automaat-
testimise näide

varemalt tuntud  valgustusjuhtimise viisi PLC (ingl 
PowerLine Communication)  ning rakendanud selle 
edukalt hoonesiseselt hädavalgustuse automaattestimis-
süsteemi. Lahenduse idee seisneb selles, et juba välja 
ehitatud olemasolevate hädavalgustite toitekaablite kau-
du edastatakse CENELEC (a) ja (b) lubatud sagedusalal 
hädavalgustite kontrolleritele kodeeritud andmed – mis 
kontrollteste ja millal neid peaks iseseisvalt sooritama. 
Testide tulemused edastatakse samal põhimõttel selleks 
välja valitud ja võrgus olevasse arvutisse, millel on kas 
Windows või Linux operatsioonisüsteem ning videokaart. 
Cleverwelt kasutab oma SBS Smart Exit automaattestimis-
süsteemis  patenteeritud Y-NET Yitran  suhtlemisproto-
kolli. Andmete edastussagedus jääb vahemikku 9–95 kHz 
ja 95–125 kHz.

Andmete kogumiseks vajab süsteem valgustisse vaid 
väikest personaalse ID-aadressiga kontrollerit ning pea-
kontrollerit kuskile internetiühenduse lähedale, kuna 
süsteemi on võimalik hallata ka läbi interneti või esialgu 
end veel ebakindlana tundes koos süsteemi väljatöötajaga 
nii, et kumbki teeb seda oma kontoris. Süsteemi saab 
kontrollida ka tahvelarvuti või nutitelefoni abil.

Pilt 1. Kontroller sobib kokku erinevate tootjate valgustitega

Pilt 2. Kontroller
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Pilt 3. Objektigrupid

Pilt 5. Sisselogimine

Pilt 4. Keskseade serverikapis

Kuna automaatkontrollisüsteemi jaoks ei 
ole vajadust valgustite ja keskseadme vahele 
eraldi kaableid paigaldada, siis sai esimene 
selline automaatkontrollisüsteem SBS Smart 
Exit paigaldatud Tallinna Raamatutrükikoja 
hoone olemasolevatesse suundhädavalgusti-
tesse. 2014. aasta suve algul valmis esimene 
etapp. Süsteemi paindlikkus ja mugav häda-
valgustite seisundite jälgitavus reaalajas ja 
seda veel emakeeles meeldib tellijale väga 
ning plaanis on Cleverwelt OÜ-ga jätkata 
hädavalgustite testimissüsteemi paigaldamist 
järgmises etapis ka teistele hädavalgustitele. 

Sel aastal lisandus objektide nimistusse veel 
kaks hoonet Narva linnas – Narva Pae-murru 
Spordikooli Lauatennise hoone ja Narva Kreen-
holmi Muusikakool. Esimene neist töötab juba 
kuu aega. Hoone kasutaja, L. Gulov on väga 
rahul, sest hädavalgustuse korrasolekut saab 
kontrollida igal pool olles, ega pea enam ise 
kontrollimiseks mööda maja ringi jooksma. 
Eriti meeldib see, et välja trükitud protokol-
lid sobivad käidupäevikusse ilma neid ümber 
kirjutamata. Mõlemad Narva objektid on linna 
alluvuses, seetõttu saab hädavalgustuse korras-
olekut kontrollida ka linnavalitsuses.

SBS Smart Exit kontrollib hädavalgustite 
seisundit igapäevaselt ning teeb igakuiseid 
toimivusteste ja iga-aastaseid kestvustes-
te vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 
50172. Normaalolukorras edastab valgustis 
olev kontroller iga minuti järel keskseadmele 
enda korrasoleku kohta infot.  Ooterežiimil 
töötavate hädavalgustite testimisel kontrolli-
takse lisaks valgusti ümberlülituse toimivust 
toitepinge kadumisel. Süsteemis tekkinud rik-
kest teavitatakse kasutajat hiljemalt 5 minuti 
jooksul, sh ka toitepinge kadumisest. 

Läbi arvutisse või nutitelefoni  paigalda-
tud tarkvara on võimalik vaadata kõikide 
hädavalgustite seisundit reaalajas, vajadusel 
panna neid ka üksikult käsitsi testima. Kõik 
aruanded on eraldi välja trükitavad ja sobivad 
käidupäevikuga sidumiseks, kuid need salves-
tatakse ka serveri andmebaasi, kus neid ei saa 
tagantjärele enam muuta. 

Kuigi sageli puudub meil usk kodumaistes-
se innovaatilistesse lahendustesse, on paljud 
Eesti ettevõtted tõestanud just vastupidist ja 
viinud meid maailmakaardile. Ka antud süs-
teem oma lihtsuse ja kodumaise päritoluga 
võimaldab remonttöid tegemata viia häda-
valgustuspaigaldise käidu nüüdisaja tasemele 
ning tõsta selle usaldusväärsust. Mis peaasi 
– emakeelne tugi on alati kättesaadaval. 


