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Leedvalgustite valikul on peale leedmooduli ja sellele 
sobiva optilise süsteemi oluliseks kindlasti valgusti enda 
ehitus ja selle vastupidavus erinevatele klimaatilistele 
tingimustele. Kuna leedvalgustisse on sisse ehitatud elekt-
roonne liiteseadis, peaks elektroonika taluma meie kliimas 
ka väga külmi ja tuuliseid ilmu. Kesk-Euroopasse sobivad 
–25-kraadise taluvusega liiteseadised ei pruugi meie klii-
mas väga kaua vastu pidada. Kogemused maailma prak-
tikas näitavad, et leedvälisvalgusti rivist väljalangemise 
põhipõhjuseks ongi elektroonne liiteseadis, mis rikneb 
niiskuse ja keemiliste ühendite valgustisse imbumise tõttu. 
Suurt rolli mängib ka valgusti mehhaaniline ehitus, kuna 
tihenditega varustatud kõrge kaitseastmega valgustites 
hakkab olulist rolli mängima valgustisisene rõhk sõltu-
mata sellest, kas valgusti parajasti töötab või ei. Tempe-
ratuurimuutused, eriti järsud muutused valgusti ümbruses 
mõjutavad tihendatud korpusega valgusti sisemist rõhku. 
Kui temperatuur tõuseb, tõuseb rõhk valgusti sisemuses 
ning mõjub seestpoolt tihenditele ja ühenduskohtadele. 
Välistemperatuuri langedes langeb ka valgustisisene rõhk, 
mis tekitab teistpidist survet tihenditele. Väga sagedane 
rõhu muutus valgusti sees mõjutab tihendite elastsust ning 
aja jooksul annab nõrgim koht järele ning hakkab sisse 
laskma niiskust ja keskkonnatolmu. Kuna niiskus välja ei 
pääse, algab korrosioon ja seadiste kiire riknemine. Seetõt-
tu on nõuded valgusti konstruktsioonile olulised. Valgustis 
peab olema rõhke tasandav klapp või filter, mis hoiab ee-
mal keskkonnatolmu ja vajadusel eemaldab kondensvee. 

Valgustitele, millel selline klapp või filter puudub, ei saa 
anda 5-aastast garantiid nagu viimasel ajal kombeks. 

Leedvalgusti vajab jahutust. Enamasti on jahutusradiaa-
tor paigaldatud valgusti ülaossa, mis näiteks sügislehtede 
langemise aegu võib täituda prahiga. Tuntud tootjad luba-
vad oma tootelehtedel, et jahutusradiaator on disainitud 
nii, et praht jahutusribide vahel ei halvenda leedmooduli 
karakteristikat. Kuna prahi pärast tuleb valgusteid käia 
aeg-ajalt puhastamas, on mõned suuremate kogemustega 
tootjad hakanud valmistama selliseid välisvalgusteid, 
kuhu prahil erilist võimalust kinnituda ei ole.

Valgustuslahenduse väljatöötamise ajal tuleb selgeks 
teha, millist näivat värvi peaks olema  valgus. Rikkamate 
maade kogemused ütlevad, et parim värvsustemperatuur 
jääb vahemikku 3500 kuni 4000 K. Seega külmvalge 
leedvalgus, mis Baltikumis enim levinud, ei olegi nii 
soositud. Kuna leedvalgust iseloomustatakse Ra indeksi 
asemel CRI-indeksiga, mis on tunduvalt täpsem, peaks vä-
lisvalgustuses piisama CRI>70, sest kõrgema värviesituse 
korral tõuseb valgusti hind ja üldjuhul langeb valgusvilja-
kus. Praegusel ajal kasutusel olevate kõrgrõhuelavhõbe-
lampide värviesitus Ra>60 ja naatriumlampidel Ra>20. 
Leedvalgustite CRI>70 on oma värviesituselt parem kui 
täna sisevalgustuses kasutatav Ra>80. Valguse värvus on 
leedvalgustuse projekteerimisel algandmena oluliseks 
kriteeeriumiks, sest tulenevalt leedi iseärasustest saadakse 
külmema leedvalguse korral parem valgusefektiivsus.

Leedvälisvalgus jätab selle valguse käes olijale tunde, 
et ala on valgustatud tunduvalt paremini, mistõttu võiks 
nägemistingimusi halvendamata valgustustaset alandada. 
See tähendab valgustuse juhtimist öisel, vähese liikumi-
sega ajal, kuid ka sõltuvalt ilmastikutingimustest vms.  

Ühtlasi säästab selline hä-
mardamine valgustusener-
giat. Seetõttu on mõistlik 
lahendada leedvälisvalgus-
tus koheselt juhitavana. 
Juhtimiseks on erinevaid 
võimalusi. Euroopas on 
palju praktiseeritud PLC 
(powerline communication)  
juhtimist ehk valgustite 
toitekaablite kasutamist ka 
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valgustuse juhtimiseks. Üldjuhul on kuskil juhti-
miskeskus, valgustusliinidel elektrikilbis segmen-
dikontrollerid, mis omakorda suhtlevad valgustite 
juhtimisseadistega. Korraldusi antakse tarkvaraga 
varustatud arvutist või selleks ligipääsuloa saanud 
mobiiltelefonist vms.  Sellise lahenduse puuduseks 
on kvalifitseeritud väljaõppe saanud töötajate vaja-
dus. Selliseid juhtimissüsteeme on ehitatud Prant-
susmaal, Saksamaal, Norras jm. Valgustid on kas 
LonWorks, DALI vms liiteseadisega. Ka Rootsis, 
nt Göteborgis on kasutusel valdavalt kõrgrõhu-
naatriumlampidega PLC valgustusjuhtimine. Tänu 
sellisele juhtimisele ja valgustite väljavahetamisele 
efektiivsemate vastu on saavutatud erinevates lin-
naosades energiasääst 40–60 %. Göteborg tundub 
lähinaabritest innovaatilisim, sest nüüd juba uued 
välisvalgustuslahendused ehitatakse leedvalgustuse 
baasil ja juhtimiseks kasutatakse raadiosageduslik-
ku (RF) juhtimist. Göteborgi esindajad tõdevad, et 
praegu on parimat energiasäästu võimalik saavutada 
just leedvalgustuse ja raadiosagedusliku juhtimise 
kooslusena, kuna leedvalgustite efektiivsus on tun-
duvalt tõusnud. Raadiosagedusliku juhtimise korral 
on aga paigalduskulud muutunud odavamaks. Ka 
RF juhtimisel on olemas erinevaid modifikatsioone. 
Samas on  RF lahendused üles ehitatud lihtsusele, 
avatud võrgule, mugavale süsteemi laiendusele jne. 
Segmendikontrollerid asuvad nagu PLC korralgi tänaval 
asuvates elektrikilpides, valgustite juhtimisseadised val-
gustites või nende läheduses. Kogu võrk toimib läbi veebi. 
Ühendus luuakse GPRS/3G andmeside abil. Pidevat ühen-
dust võrguserveriga ei vajata, kuna valgustid toimetavad 
vastavalt etteantud määrangutele. Tagasiside toimub sa-
muti läbi veebi. Süsteemi diskreetsuse tagab krüpteeritud 
side. RF juhtimise eeliseks PLC ees on lisaks lihtsusele 
kallite igakuiste litsentsitasude puudumine. 

Tänavavalgustuse server ELIKO SmartEli Streetlight
Keskne veebipõhine serverisüsteem on kasutusel nii 

Tartu linna kui Lõuna-Eesti maanteeameti hallatava täna-
vavalgustuse juhtimiseks. Praegu kasutatakse seda vaid 
kõrgrõhulampidega tänavavalgustuse juhtimiseks, kuid 
sama tarkvara sobib ka leedvälisvalgustite juhtimiseks. 
Serverid asuvad Eestis erinevates serverimajutustes. Süs-
teemil on nii eestikeelne kui ingliskeelne kasutajaliides ja 
toetab kõiki olulisemaid veebilehitsejaid, sh Google Chro-

Joonis 9. Defendeci valgusti kontroller mahutatuna valgusti korpusesse 
vasakul ja võrgukontroller eraldi karbis paremal

Joonis 10. Üks Lõuna-Eestis kasutatavaid RF valgustusjuhti-
mise programme, mis näitab veebilehel valgustite seisundeid, 
töörežiime, veateateid jms. Pildil Tartu linna mõnede kilpide 
(sinised) ja valitud kilbiga seotud lampide (kollased) kuvamine 
kaardil (seisundile vastavad erinevate värvidega ikoonid)

me, Mozilla Firefox ja Internet Explorer. Hetkel kasutuses 
süsteemid on orienteeritud valgustite monitoorimiseks ja 
juhtimiseks kilpide ehk gruppide kaupa ning võimaldavad 
muuhulgas valgustusgraafikute lihtsat seadistamist kas 
ajalise graafikuna või valgusandurit kasutades, samuti 
lambigruppide otsejuhtimist. Süsteem teavitab vigadest ja 
võimalikest tänavakilpide autoriseerimata avamisest ning 
monitoorib elektrikulu. ELIKO on loonud süsteemile uue 
arenduse, mis võimaldab juhtimist ja monitoorimist ka 
üksikute lampide kaupa.
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Valgusti RF kontroller. Välja tööta-
tud Elikos


