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Leedlambid hõõglampide asemele?  
Leedlambid hõõglampide asemele!

Energiasäästu vajadus on lõpuks jõudnud tavatarbi-
jani. Jääb vaid kaasa tunda neile, kes heausksena 
langesid kaubandusreklaami ohvriks ning ostsid en-
dale 100 W hõõglampe kastide viisi tagavaraks. Kui 
kompaktluminofoorlamp on energiat säästva lambina 
jõudnud tavatarbija teadvusesse, siis leedlampide 
osas ollakse naabrimehe teadmiste põhjal  vägagi 
skeptilised.

Leedide kasutamine valgustustehnikas sai alguse möö-
dunud sajandi üheksakümnendatel aastatel põhiliselt 
efektvalgustuses, valge leedi tulek käesoleva sajandi 
alguses tegi võimalikuks kasutada leedvalgust ka iga-
päevaelus. Kui esimesed leedid olid üsnagi vähetõhusad, 
siis leedtehnoloogia tormiline areng on tänaste leedide 
valgusviljakust kordades kasvatanud. 

Valge leedi saamiseks on kaks võimalust. Kasutatakse 
sinist, punast ja rohelist leedi korraga,  mida aga taju-
vad osalise värvipimedusega inimesed puudulikuna, 
või kasutatakse baasleedina sinist leedi, mille katmisel 
erinevate fosforkihtidega saab madalrõhuluminofoorlam-
pidele sarnase spektri – alates 2500 K, soojast kollasest 
valgusest kuni 10000 K külma valge valguseni. 

Leedtehnoloogia areng on olnud niivõrd kiire, et igal 
aastal jõuab turule järjest uusi põlvkondi leedlahendusi 
nii laiatarbele kui valgustitööstusele. Mis siis ikkagi teeb 
meid leedlampide osas nii skeptiliseks? Vastus on ainult 
üks – teadmiste puudumine. Tõepoolest – leedtehno-
loogia saavutustega on väga raske sammu pidada, eriti 
kui algtõed puuduvad. Eesti turg on madalahinnalistest 
leedidest, leedlampidest ja -valgustitest üle ujutatud, 
kaebused nende kvaliteedi kohta aga järjest kasvavad. 
Milles siis tegelik probleem seisneb? 

Maailmas on ainult mõned tunnustatud tootjad, kelle 
leedid vastavad uusimale tehnoloogiale. Paraku ei ole 
täna veel leede võimalik toota ühtlase kvaliteediga. Oma 
tooteparemiku (umbes 10 %) kasutavad tunnustatud 
tootjad omatoodangus ise ära, valmistades neist lampe 
ja valgusteid, pikaajalistele partneritele müüakse sellest 
järgmine osa (umbes 30 %). Kogu ülejäänud toodang, mis 
moodustab umbes 60 %, paisatakse järelturgudele. Selle 
toodangu kvaliteet on osaliselt nii kaheldav, et nendel 
toodetel ei soovita näha enam ka oma firma nime. Seega 
odavalt ostetud madalakvaliteedilistest leedidest ei saa ka 
lõpptulemusena head ning rahulolu pakkuvat toodet, vaid 
pigem aja jooksul värvi muutva ning vaevu hingitseva 
valgusallika. Küll aga ollakse varmad neile toodetele 
külge kleepima uusima tehnoloogia omadusi. Kogemus 
näitab, et mida vähem teadlik on müüja, seda ilusa-
mat juttu ta oma toodetest räägib. Elektriala nr 3-2012 
kompaktluminofoorlampide artiklis soovitasin kahtluse 
korral vaadata lambi pakendil oleva tootja kodulehelt, 
millega tegelikult tegemist on. Leedlampide puhul tuleks 
seda teha veelgi põhjalikumalt, sest madalakvaliteediliste 
pooljuhtide baasil teostatud lahendused võivad teinekord 
põhjustada ka õnnetusi. 

Rootsis keelustas Elektriohutuskeskus (Elsäkerhets-
verket) 2011. aastal üle poolte hõõglampe asendavatest 
leedlampidest elektriohutuse puudumise tõttu. Sama 
märkis ära ka Soomes tegutsev Tukes (soome Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto). 2011. aastal said Soomes 
müügikeelu  69 toodet, tagasiostukorralduse 47 ja 
maaletoomiskeelu 78 toodet. 2012. aasta algul avaldati 
jahmatava panev uudis 18 EL maade Elektriohutuskes-
kuste  leedlampide suurest kontrolltestist, kus katse-
tati 168 leedlampi ja seda ei läbinud 139 lampi!  Vaid  
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Joonis 1. Ülal kolme värvi leedidega valge valguse saa-
mine ja selle spektraaljaotusdiagramm. All sinisel leedil 
põhinev fosforkihiga kaetud leed oma spektraaljaotus-
diagrammiga
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17 % testitud toodetest, s.t 29 toodet vastas ELi maades 
müüdavate toodete nõuetele. 

Umbes 40 % keelustati seetõttu, et need tekitasid 
elektrivõrgus elektromagnetilisi häireid, mis lühendavad 
elektriseadmete eluiga või väljenduvad näiteks ekraa-
nidel tekkivates vilkumistes, raadios sahinana või muul 
häirival viisil. Samuti võivad sellised lambid mõjutada 
juhtmevabade telefonide tööd. 65 % testitud toodetest 
olid pärit tundmatutelt tootjatelt ning osal puudus isegi 
tüübitähis, CE-märgisest rääkimata. 2011. aastal Soo-
mes ja Rootsis keelustatud lampide puhul oli enamasti 
tegemist tundmatute tootjate või odavtoodetega, mis 
pärit põhiliselt Kaug-Idast, Euroopa tootjate toodetega 
probleeme ei olnud. 2012. aastal avaldatud testi tule-
muste juurest aga puuduvad kahjuks nõuetele mittevas-
tavate toodete nimekirjad, aga ka testi läbinud toodete 
nimekirjad. Kui paljud halvakvaliteedilistest lampidest 
on aga jõudnud Eesti turule? Sellised ohtlikud tooted 
halvendavad ka kvaliteetsete toodete mainet, seda enam, 
et eestlane oma vaesuses kipub ostma just odavat toodet. 
Lisaks elektromagnetiliste häirete tekitamisele on põhi-
liseks probleemiks see, et tootja on kiire rahateenimise 
võimaluse juures jätnud mõtlemata elektriohutusele 
ning loonud lambi selliselt, et sisemine elektriskeem 
on ühenduses lambi metalljahutusega lambi pinnal. Kui 
inimene keerab uue leedlambi hõõglambi asemele vanast 
harjumusest lüliti asendile tähelepanu pööramata, võib 
ta jääda vastu lambi jahutust puutudes pinge alla. Root-
sis ja Soomes on kõrvaldatud müügist ka need tooted, 
mis  on avatavad kruvikeerajaga lambi pesas oleku ajal, 
plastikmaterjali kergesti süttivuse ja mittevastavuse 
tõttu tuleohutusnõuetele ja pingetaluvustestile. Maale-
toojad peavad teadma, et sissetoodavad tooted peavad 
vastama väikepingedirektiivile LVD, elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivile EMC, RoHS ja ERP direktiivile. 
Leedlampidele on saadaval ohutusstandard IEC 62560 
Edition 1 ja toimimisstandard IEC/PAS 62612. Ainult 
CE-märgis tootel ei taga selle ohutust ja nõuetele vasta-
vust, sest selle märgisega võtab tootja vastutuse, et toode 
vastab Euroopa Liidu maades kehtivatele nõuetele, kuid 
toode mingit sõltumatu labori testi selleks ei läbi.

Kuidas siis valida koju leedlampi, mis vastaks eelpool 
toodud nõuetele ning annaks lisaks ka valgust? Leed-
lambi koju ostmine on küll keerulisem kui toiduost, kuid 
vähese eeltööga saab kindlasti endale hankida toote, mis 
pikkadeks aastateks toob rahulolu ja väikesed elektriar-
ved. Esmalt tuleks valida tuntud tootja lamp ning kind-
lasti tutvuda pakendil oleva infoga. Ka kodulehe külastus 
lisainfo saamiseks ei tee paha.

Analoogselt võrgupingel töötavate lampidega kirjel-
datakse ka väikepingel töötavate leedlampide põhilisi 
andmeid. Teadma peaks siiski seda, et kõik võrgupinge- 

Joonis 3. Näiteid ohtlikest leedlampidest, mis Soome turult on kõrvaldatud

Joonis 2. Parempoolse leedlambi saab kruvikeerajaga 
avada nii, et lampi pesast välja ei võta, vasakpoolne 
leedlamp on ohutu

Joonis 4. Väljavõtted Phi-
lipsi leedlambi pakendil ole-
valt kirjelduselt: 12 W leed-
lamp valgusvooga 806 lm on 
hämardatav (ingl dimmable) 
ja asendab 60 W hõõglam-
pi. Hämardi sobivust saab 
kontrollida Philipsi kodule-
hel olevast loetelust. 2700 K 
selgitab valgusvärvi riba 
kohal, et tegemist on sooja 
kollase valgusega.

Valguse näiva värvi all on toodud erinevate hõõglampide 
valgusvood, et oleks lihtsam valida vastavat toodet. Val-
gusvoogude all kirjeldatakse sümbolite keeles lambi mõõt-
meid, kasutamist avatud valgustis, hämarduspiire, antud 
juhul 10 % kuni 100 %. Lamp talub lülitusi 20000 ning 
süttib koheselt (ingl instant 100 %). Pakendile on kindlasti 
kantud ka lambisokli tähis  – E27, võrgupinge 220–240 V 
ning sagedus 50–60 Hz.



28 ELEKTRIALA  5/2012

VALGUSTUS

ja väikepinge timmerid ei sobi kõikidele leedlampidele. 
Nende sobivuse kontrollimiseks või muude küsimuste 
tekkimisel tuleb siiski külastada tootja kodulehte või 
kontakteeruda Eesti edasimüüjaga. 

Üheks probleemiks on leedlampide energiakulu tege-
lik erinevus pakendil olevast infost. Varajasemad stan-
dardieelsed lambid kajastasid sageli kodus kasutatavate 
leedlampide energiakulu ainult leedmoodulite osas, 
jättes arvesse võtmata lampi sisseehitatud liiteseadise, 
mis tegelikult tarbib samuti energiat. Paraku tundub, 
et ka nüüd ei taha tootjad sageli kanda pakendile tege-
likku terviklambi energiakulu. Oma lampe tutvustaval 
stendil olevat Philipsi MyAmbience 12 W lampi olen ka 
ise mõõtnud. Lambi kiituseks võin öelda, et sõltumata 
võrgupinge kõikumisest 230 ja 237 V vahel, on lambi 
energiakulu olnud stabiilselt 12,5 W ja võimsustegur 
kõrgem kui ühelgi kompaktluminofoorlambil –  cos φ = 
0,99. Lambi enda hind on küll kõrge, kuid lubatud töö-
eaga 25000 tundi peaks ennast ära tasuma 4. ja 5.aasta 
vahel eeldusel, et aastas kasutatakse lampi umbes 1000 

Joonis 5. Osrami leedlambi pakend annab teada, et 
valgusvooga 650 lm 12 W leedlamp sobib asendama  
50 W hõõglampi. Lambi tööeaks pakutakse igapäevasel 
2,7-tunnisel kasutamisel 25 aastat (25000 tundi). Valgus 
on soe kollane – 3000 K, värviesitusindeks Ra = 80, lü-
litamisel süttib koheselt, on hämardatav. Lülitusi talub 
100000 ning töötab samuti võrgupingel 220–240 V. Lisaks 
on tingmärgil näidatud, et lampi võib lahtises valgustis 
kasutada keskkonnatemperatuuril –15º kuni +40º C

tunni jooksul ja elektrienergia hind kasvab igal aastal 
15 % (paremat teavet elektrienergiahinna kujunemisest 
veel ei ole).

2011. aastal teatas USA Energiaagentuur DOE (ingl 
Department of Energy), et hõõglampi asendama mõeldud  
Philipsi leedlamp võitis USAs L Prize auhinna, millega 
kaasnes 10 miljonit dollarit auhinnaraha. Augustis 2012 
teatas sama institutsioon, et kõnealune lamp osutus tootja 
andmetest tunduvalt paremaks. Lambi dokumentide järgi 
oli tema valgusvoo hooldeväärtus 25000 tunni järel 70 % 
DOE testis 200-lambilist partiid reaalselt 18000 tundi 
ja tulemus üllatas kõiki – lampide valgusvoog osutus 
peaaegu samaks, kui uutel lampidel, mis annaks 25000-
tunnise tööea puhul valgusvoo hooldeteguriks 97,1 %.  
L Prize võidu tõi lam-
bile etteantud range-
test värviesitusnõue-
test üle kümne korra 
parem vastavus, mida 
2011. aastal testiti 
7000 töötunni järel. 
Kuigi 18000 tunni jä-
rel uut testi ei teosta-
tud, näitas ka 14000 
tunni test värviesitu-
senõuetele vastavust 
L Prize auhinnale.

Kuidas siis valida endale koju leedlampi? Kuna leed-
valgust saab väga erineva valgusspektriga, tuleks esmalt 
välja mõelda, millist näivat valgust – kollast, valget või 
hoopis külmvalget – soovitakse. Kollane valgus loob 
hubase tunde, kuid ei too välja kõiki värve sellisena kui 
päevavalgus ning nõrgema nägemisega inimesel võib 
näiteks lugemisvalguseks osutuda hoopis valge valgus, 
mis toob teksti paremini esile. Kindlasti ei tohiks lamp 
jääda valgustist väljapoole nii, et hakkaks pimestama, 
eriti valge valguse korral. Osa inimesi on teistest tundli-
kumad ning vahetult silma paistev valge räigust tekitav 
valgus võib tekitada ka tõsiseid terviseprobleeme. Samuti 
võiks teada, et sinisel leedil põhineva valge valguse si-
nise spektriosa tipp jääb nägemisretseptori alasse, mis 
vastutab selle eest, et inimest ärkvel hoida. Seega ei sobi 
valge valgusega leedlamp magamiseelseks lugemisval-
guseks ega öölambiks. 

Leedlambi eluiga sõltub tema jahutustingimustest ja 
seetõttu ei ole mõistlik teda hankida kuuma keskkonda 
ega kinnistesse liiga väikestesse valgustitesse. Enamik 
tootjaist kannabki seetõttu oma pakendile avatud valgusti 
märgi koos keskkonnatemperatuuriga.  Kui siiski soo-
vitakse leedlampi sauna või muusse kuuma keskkonda, 
tuleks tutvuda leedide erilahendustega ja võimalik, et 
leiategi rasketesse tingimustesse sobiva vedelikjahutuse-
ga või mõne muu leedlambi, kuid sel juhul tuleks valikul 
hoolikalt jälgida paigaldusjuhiseid. Ka hind on sel juhul 
märgatavalt kõrgem.

Kui eelnevalt on harjutud hõõg- või kompaktlumi-
nofoorlambiga konkreetses valgustis, tuleks selgeks 
teha harjumuspärase lambi valgusvoog, et osata sellele 
valgusvoo poolest võrdväärset leedlampi valida, kont-

Joonis 6. Oluline info leedlambi pakendil. Kui leedlam-
bi pakend on varustatud sellise infoga või analoogselt 
sarnase tingmärgiga, tuleb lambi keeramisel pessa alati 
toide välja lülitada, kuna tekib oht läbi lambi jahutus-
radiaatori jääda pinge alla

 L Prize auhinna võitnud Philipsi 
leedlamp
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rollida üle mõõtmed, ja siis võib juba kauplusse esmast 
valikut teostama minna, kus kindlasti tuleks pakendil 
toodud infot põhjalikult uurida ja kui midagi jääb kas 
või veidi segaseks, siis lisateavet kodulehel või tootja 
esindaja juures nõutada. Kui valgustit valitakse näiteks 
liikumisanduriga ruumidesse, on äärmiselt oluline toot-
japoolne lubatud lülituste arv. Suure pingekõikumisega 
piirkonna puhul tuleks valikul otsustada lambi kasuks, 
millele on antud lubatud toitepinge vahemik 220–240 V, 
sest tootjad peavad ELs garanteerima lambile tõrgeteta 
töö pingevahemikus –10 % kuni +6 % nimipingest. 
Valides lambi, mille toitepinge on antud ainult 230 V, 
 võib pingevahemik jääda liiga kitsaks. Valgustuse 
juhtimisvajaduse korral tuleb välja selgitada, kas ole-
masolev timmer sobib hankitava leedlambiga või tuleb 

Joonis 7. Leedlambid võivad vahel ka väga dekoratiivsed või hoopis naljakad näida

see välja vahetada. Ja nüüd oletegi juba valmis endale 
hankima energiasäästlikku leedlampi.

Meeldivaid kogemusi energiasäästlike lampidega!
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OÜ Energiatehnika 
on tegutsenud 1992. 
aastast ning 17. juulil 
tähistasime 20 aasta-
seks saamist. Olgugi, 
et selle pika aja jook-
sul oleme kogunud 
hindamatul hulgal 
partnereid, referent-
se, kogemusi, kliente, 
sõpru ja konkurente, 

on see aeg on möödunud linnutiivul ja väga põnevalt.
Ka majandussurutisest oleme välja tulnud tervelt ning 

viimastel aastatel on käibed kenasti kasvanud. Peaaegu 
sama jõudsalt oleme kasvatanud oma tooteportfelli. 
Nüüd saame oma peamistele klientidele, kelleks on 
põhiliselt tööstus- ja tootmisettevõtted, aga ka õppe-
asutused, pakkuda – tänu hoolega valitud tarnijatele, 
tihedale koostööpartnerite võrgustikule ja tipptasemel 
spetsialistidele  – väga häid lahendusi, mis aitavad neil 
kvaliteetsemalt ja odavamalt keskenduda oma põhite-
gevusele. Siiski on eelistatumateks kaubagruppideks 
eelolevatel aastatel tööstusautomaatikaseadmed firmalt 
Delta, elektrienergia mõõte- ja analüüsiseadmed firmalt 
Janitza, mõõteriistad firmadelt PeakTech ning Gossen 
Metrawatt (GMC-I), laborisisustus ja õppevahendid 

firmalt Hera ning Fingertec’i tööaja-arvestuse ja läbi-
pääsusüsteemid.

Kui seni oleme ühe osana oma tegevusest projektee-
rinud tööstusautomaatika ja energiatehnika lahendusi 
ning teostanud erinevate elektriseadmete väikesee-
riatootmist, siis edaspidi on plaanis  rohkem pühendu-
da tööstusautomaatika ja taastuvenergeetika seadme-
te maaletoomisele esindatavate firmade potentsiaali 
paremaks ärakasutamiseks. Kuna enamik meie poolt 
pakutavast on tehniliselt keerukad tooted, siis aitame 
kliente rakendusprojektidega. Insenerilahendusi ja pro-
jekteerimisteenust vajavatele klientidele tutvustame 
edaspidi meie partnerfirmat Siinuslaine OÜ, kes on 
spetsialiseerunud mahukamat elektri- ja automaatikain-
seneri tööd nõudvatele projektidele, tootearendustele ja 
eriväljatöötlustele (OEM).

Täname Teid kõiki, kes Te olete selle 20 aasta jooksul 
meiega koostööd teinud. Eelkõige täname meie kliente, 
tänu kellele oleme saanud nõnda kaua ja edukalt tegut-
seda. Loodame väga, et olete jäänud koostööga rahule. 
Täname ka konkurente, kes alati motiveerivad meid 
andma endast parima ja mitte kunagi mugavustsooni 
puhkama jääma. Erilist tänu avaldame kõikidele endis-
tele ja praegustele töötajatele, meie kõige tähtsamale 
nurgakivile. Soovime kõigile Energiatehnika nimel 
head tervist ning pikaajalist edukat koostööd.
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