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Ühe maailma suurima valgustusmessi – Light+Building
– teemad olid pühendatud inimkesksele valgustusele ning
tarkadele lahendustele nii sise- kui välistingimustes. Üha
rohkem põimub valgustitööstus IT-valdkonnaga. Bluetooth Low Energy juhtimine on jõudnud professionaalsele tasemele ja kõikides stendides, kus näidati oma juhtimislahendusi, oli juhtimine teostatud ka läbi sinihamba
protokolli. Sarnased arengusuunad läbisid enamike
tootjate väljapanekuid. Valinuna erinevate valdkondade
tooteuudiste esitlustuure, püüan olulise tuua ka lugejateni. Kuna Eestis rahastatakse lähiaastail Euroopa poolt
välisvalgustuse kaasajastamist, vaatlen artikli esimeses
osas välisvalgustuses turule jõudnud uusi lahendusi,
mis võivad mõnelegi Eesti omavalitsusele huvi pakkuda. Viimastel aastatel propageeritud võimalus kasutada
välisvalgustust linnaruumis erineval otstarbel, joonistus
seekordsel messil välja pea iga asjade internetiga seotud
välisvalgustite tootja puhul, kes lisaks välisvalgustitele
panustasid tootearenduses ka valgustusmastidele.
Põhjalikumast välisvalgustuse ekskursioonist võtsin
osa Schrederi boksis, kus loosung „Shuffle your world”
– „Pööra oma maailm segi”, sai arusaadavaks alles toimunud tuuri käigus. Tõepoolest, kui varasemalt eeldasime, et kogu asjade interneti tarkus paigutatakse valgusti

juhtimiskontrolleri sisse, nagu seda tehakse valdavalt
USAs, siis tegelikkuses oli messil väljapanekutest näha,
et seni ainult valgustikandjaks mõeldud valgustusmast
on ideaalne koht lisafunktsioonide tekitamiseks. Välisvalgusti mast Shuffle (vt fotod paremal lk) ei ole enam
lihtsalt mast, mis koosneb ühest osast, vaid pannakse
kokku tellijale sobivatest moodulitest. Shuffle mastimoodulid ise sisaldavad avalikus alas kasutatavaid erinevaid
teenuseid. Näiteks võib valgusti ise olla masti otsa integreerituna või siis läbi kinnitusmooduli lisatud mastile nii,
nagu me traditsioonilistes lahendustes oleme harjunud
nägema. Eraldi moodulina võib lisada ka WLAN võrgu.
Valgustimastile saab juurde valida liikumisandureid, mis
pimedal vähekäidaval ajal hoiavad liikumise puudumisel
valgustaseme madalama ning valgustavad siis, kui tuvastatakse liikumine.
Puudub vajadus elektriautodele eraldi laadimisjaamade
ehitamiseks, kui valida valgustusmastid elektriautode
laadimismooduliga 11 kW (16 A) või 22 kW (32 A).
Laadija autentimiseks kasutatakse RFID- või QR-koodi
lugejat. Elektriautode laadimisvõimalusega mastile on
sobiv valida juurde ka värviline valgusring, mis on saadaval ühe- või kahevärvilisena. Nii on juba kaugelt näha,
et rohelise leedvalguse korral on laadimispunkt vaba
ja saab tulla oma autot laadima. Kui aga
leedvalgus mastil talitleb siniselt, on juba
keegi parasjagu oma autot laadimas. Nii
saavad praegused elektriautode inetud laadimispunktid tasapisi linnapildist kaduda.
Kus sellist valgustusmasti võiks rakendada? Esmalt läks mõte just meie arvukate
kaubanduskeskuste parklatele, kus kaugemalt tulnud pereema saab ostude tegemise
ajaks oma auto laadima panna. See oleks
meie tihedalt väljaehitatud kaubanduskeskuste külastajaile lisaboonus. Aga miks ka
mitte teistele parkimisplatsidele, mis vajavad nii uut valguslahendust kui ka elektriautode laadimispunkti. Väikeauto ühetunnisel laadimisel 22 kW pistikpesa kaudu
saab auto sõita umbes 200 km kaugusele.
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Autonoomne lahendus võimaldab süsteemi
kuuluvatel valgustitel juhtmevabalt omavahel
suhelda. Seda suhtlusringi täiustavad süsteemi
kuuluvaid liikumisandurid, mis tõlgivad liikumisanduri stsenaariumi hämardus-stsenaariumiks, tagades selliselt ala turvalisuse. Andureid
võib omavahel süsteemi ühendada, kuid need
võivad talitleda ka omaette.
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Information, identity, safety,
communication, entertainment, health
and mobility. Just imagine that you can
fulfil and monitor all the societal needs
in public and privately-owned areas with
the same system. No need to multiply
the devices each time you identify a need
for your environment. All your different
features can be gathered together in one
complete network. Not cast in bronze, but
with versatility and prepared for future
evolutions.

Steinel Professional boksis tutvustati kohalolekuandurit True Presence®, mis sobib
isegi joogatrenni. Anduri sensorite tundlikkus
on viidud hingamise tuvastamise tasemele,
mistõttu liikumatu olek ei kustuta enam valgusteid ära, vt pilt all.

The Shuffle is the absolute platform for
managers of living spaces. It is our most
human solution to date.

www.schreder.com

20 W väljundvõimsusega ilmastikukindel valjuhääldimoodul annab edasi teateid, milleks täna kasutatakse
omaette valjuhääldeid. Kes meist ei tea, et parklates toimub kõige rohkem väikseid mükse ja sageli sõidab süüdlane ära. CCTV-mooduliga varustatud Full HD resolutsiooniga ONVIF suhtlusstandardile vastavad kaamerad
talitlevad muu hulgas ka öises režiimis ning salvestavad
nähtu lisaks ka mälukaardile. Saada on kas digitaalse või
optilise suurendusega profikaamera mooduleid. Valgustusmast, mis ühendab endas nii palju olulisi funktsioone,
on samas ka atraktiivne ning sobib linnas kõikjale. Kõiki
neid maste valmistatakse ka mereäärse piirkonna jaoks,
vältimaks soolaudust tekkivat korrodeerumist.
Kui rääkida lõpuks välisvalgustuse enda juhtimisest,
siis põhineb Schrederi valgustusjuhtimise platvorm
Owlet lahendusel, võimaldades valida kolme erinevat
tüüpi juhtimistaseme vahel. Lihtsaima ehk eraldi seisva
nn stand-alone lahenduse korral on iga valgusti varustatud juhtimisseadisega ning talitleb teistest sõltumatult. Juhtimisseadisesse kuuluvad astronoomiline kell,
konstantse valgusvoo hoidmise plokk (CLO), mis väldib
ülevalgustust, ning ajakavapõhine hämardus. Samuti
kuuluvad kontrolleri juurde valgusandur, mis lülitab
valgusti sisse ja välja sõltuvalt loodusvalguse tasemest
ning liikumisandur, mis tagab interaktiivse hämarduse.

Uued DALI plus kontrollerandurid aga võimaldavad
süsteemi ühendada kuni 64 DALI juhitavat ja adresseeritavat valgustit. Valgustid võib ühendada kolme
erinevasse rühma, milles neid lülitatakse ja hämardatakse broadcasti režiimis kolmes rühmas või kasutatakse
adresseerimisrežiimi ning määratakse valgustid läbi
nende lühiaadresside uutesse rühmadesse, nii nagu seda
parasjagu soovitakse, ja lülitatakse ning hämardatakse
neid siis vastavalt selle järgi. Adresseerimine toimub
praegu veel läbi nutipuldi, mis on Steinelil olemas juba
üle aasta. Nutipult võimaldab andurite ümberseadistust
põrandalt ilma andurit laest alla võtmata. Lisaks on
nutipuldi kaudu võimalik anda valgustitele läbi anduri
tunduvalt rohkem korraldusi, kui otse andurit näppides.
Aasta lõpuks peaks ka Steinel tooma valgustite juhtimise
läbi Bluetooth protokolli, mis kaotab vajaduse nutipuldi
kasutamiseks.
Soome ettevõtte Casambi stend äratas huvi oma lihtsate, sinihambal põhinevate lahenduste tõttu. Pisike tikutopsist väiksem moodul CBU-ASD, lisatuna mistahes
juhtimisega valgustisse, annab võimaluse luua valgustusstsenaariume läbi juhtmevaba nn mesh-võrgu, kasutades
Bluetooth protokolli. Süsteemi häälestamine toimub jällegi läbi nutiseadme, kuid lisaks on võimalus kasutades
erilist Xpress juhtimispaneeli, määrata stsenaariumid või
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selt suhteliselt külm näiv valgus, v.a otsese päikesevalguse korral. Põhjamaa inimestena oleme kohanenud meie
keskkonnale omase päevavalgusega, mistõttu meeldib
mulle võimalus sekkuda valgusti valgusspektrisse, nii
nagu endal meeldib.
Trilux stendilt jäi silma uudne lauavalgusti, mille valgust andvat osa saab ise kõrgemaks sättida. Lauavalgusti
annab valgust nii üles kui alla ja selle valgusvärvi ning
valgustaset saab hõlpsalt valgusti konsoolil olevatest
nuppudest muuta. Kuna suurem osa valgusti valgusvoost
on suunatud üles, peegeldub 2,5 m kõrguste valgete
lagede korral laest valgus tagasi nii, et kogu laud on
valgustatud (vt fotod all).

rühmad nii mitmele Xpress lüliti nupule ja/või paneelile,
kui vajatakse. Samal juhtimispaneelil võivad koos olla
nii muudetava valgusega valgustid, lihtsalt hämardatavad
valgustid kui ka lihtsalt sisse/välja lülitatavad valgustid. CBU-ASD juhtimisprotokoll konkreetses valgustis
määratakse läbi nutiseadmes oleva Casambi rakenduse.
Süsteemi võib korraga ühendada kuni 127 erinevat valgustit, millest igaüht saab määrata sinna rühma, kuhu
soovitakse ja millal soovitakse.
Inimkeskse valgustuse teema oli ka seekord esindatud pea kõikides stendides kas valgustist sõltumata
juhtimislahendusena või otse valgustist juhitavana.
Paljudel juhtudel oli juhtimisprotokolliks Bluetooth.
Neile, kellele termin “inimkeskne valgustus” midagi ei
ütle, teadmiseks, et meie tervis sõltub ööpäevaringsest
valgusest nii spektri koostiselt kui ka valgushulgast.
Päeva käivitamiseks vajame rohkem valgust, õhtul
enne magamaminekut aga vähem ja kollasemalt näivat valgust. Kui Kesk-Euroopas propageeritakse enim
hommikul soojema värvitooniga valgust, mis päeva
edenedes muutub külmemaks, saavutades kulminatsiooni keskpäeva paiku, siis USAs on katsetatud hommikuseks ärkamisvalguseks nii soojemat kui külmemat
spektrit. USA valgustusteadlaste uuringute kohaselt
on valgusvärvist sõltumata kõige tähtsam valgushulk,
mis jõuab inimese silma hommikul vähemalt ühe tunni
jooksul. See valgushulk,
mida inimene vajab tasakaalus ööpäevarütmi tagamiseks, sõltub valguse
spektraalsest koostisest
ja jääb vähemalt 300 luksi
kanti.
Osa inimkeskse valgustuse loojaid kasutavad
oma valgustites automaatset programmi vastavalt
ajavööndile. Meie Eesti
loodusvalgus on hommikuti (ja ka õhtuti) tavali-
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Esitleti ka uusi optilisi süsteeme, mis tekitavad vähem
räigust. LensVector tutvustas erinevate valgustitootjate
stendidel vedelkristalloptikat, mis võimaldab leedimoodulist saadavat valgusnurka muuta kitsast kiirest laia
kiireni ehk vahemikus 5 kuni 60 kraadi läbi nutiseadme.
Seda vedelkristallil põhinevat läätsetehnoloogiat kasutavad valgustitootjatest nüüd juba näiteks ka Targetti, Wila,
Sylvania ja teised.
Erinevalt eelmisest Light+Building messist 2016, kus
väga palju demonstreeriti silikoonleedlahendusi, jäi
sel korral messil silma vaid üksikuid tootjaid, kes neid
esitlesid. Iguzzini stendis oli näha, mis juhtub halvakvaliteediliste silikoonleedidega. Ka OLED-tooteid
oli samuti üksikutes stendides. Valgustite väliskujudest
olid soosituimad lihtsad pikad vertikaalsed torukujulised
valgustid ja erinevad ringikujulised valgustid, mida sageli oli sätitud eri kõrgustel kobaratesse. Ka meil tuntud
nn leedpaneelid olid mõnes stendis ebasümmeetrilistesse
kujunditesse grupeeritud. DALI-tüüp 8 moodulil põhinev
lahendus võimaldab hõlpsalt tõsta saagikust põllumajanduses. Päris paljudes stendides oli eraldi koht ka
taimekasvatusvalgustitele, mis vastavalt taime liigile ja
arengufaasile muutis valgusvärvi.
Philipsi suurimaks uudiseks oli nende uue nime avalikustamine valgustusmaailmas – Signify, mis astub jõusse
aastavahetusel ja peaks väljendama nende suunamuutusi
valgustitööstuses – rohkem intelligentseid lahendusi.

