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         Valgustus ja energiasääst, 
       koostöö teiste eriosadega

Tiiu Tamm
Elektrotehnika instituut



  

 

14.11.2013 EKVÜ koolitus 4

Energiasäästu reguleerivad standardid :
 
➢ Küte ja soojaveevarustus EVS-EN 15316, 4 osa 
2007 – 2011
➢ Jahutus   EVS-EN 15243:2007   
➢ Ventilatsioon   EVS-EN 15241:2007
➢ Valgustus    EVS-EN 15193:2007
➢ Hoone automaatika  EVS-EN 15232:2012 
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Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 

2. peatükk
TÖÖKESKKOND 
§ 3. Üldnõuded
(2) Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, 
bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või 
ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega 
tervist.
§ 6. Füüsikalised ohutegurid
(1) Füüsikalised ohutegurid on:
...
3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, 
valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning 
muud samalaadsed tegurid.

www.riigiteataja.ee
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Energiatõhususe miinimumnõuded1

Vastu võetud 30.08.2012 nr 68
Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 3 lõike 72 alusel

3. peatükk
Energiaarvutus 
§ 15. Energiaarvutuse etapid
 (1) Energiaarvutusega määratakse hoone summaarne 
energiakasutus hoone sisekliima tagamiseks (kütmiseks, 
jahutamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks), tarbevee 
soojendamiseks ja elektriseadmete (näiteks kodumasinad ja 
muud olme- või bürooelektriseadmed ning muud hoonetes 
kasutatavad seadmed) kasutamiseks. Sellest lähtuvalt 
arvutatakse tarnitud ja eksporditud energiakasutused ning 
hoone energiatõhususarv.
...
 (3) Energiaarvutus sisaldab vähemalt järgmisi etappe:
...
6) elektrisüsteemi elektrikasutuse arvutus vastavalt 
valgustuse ja seadmete kasutuse lähteandmetele;
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Valgustuspaigaldise energiakulu mõjutavad 
järgmised tegurid:

- keskkonnale sobivate optimaalse energiakuluga 
valgustite valik
- valitud valgustite optilised omadused koos 
valgusti talitluskasuteguriga
- valgustites olevad liiteseadised
- kohaloleku-, liikumis- ja päevavalgusandurite 
kasutamine
- leedvalgustuse kasutamine hädavalgustuses ja 
ruumides, kus see annab energiasäästu
- energiasäästliku projekti olemasolu enne 
ehitusfirma valiku konkurssi ja ehituse teostamine 
vastavalt projektile
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A2 BAT

A1 A2 A3 B1 B2  C  D

21.11.
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A1 BAT

Kaovad 3.etapis, 
13.04.2017

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 245/2009, 18. märts 2009

4x18 W  valgustite 
ballastide energiakulu
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Lisaks mõjutab valgusti energiakulu liiteseadise enda 
kasutegur.

Mõned liiteseadise kasutegurid EEI=A2  korral
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Lampide valgusviljakus sõltuvalt ballastist
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    35 W MH      70 W MH

Oktalite
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5,13 x 4,84 x 2,65 m
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Tasuvusaeg
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Elektrihind 11 senti/kWh eest, elektrihinna tõus aastas 4,7 %
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Avakontor
Ruumi mõõdud:
10 x 18 m, h = 2,5 m
Aknad avanevad põhja poole
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Projekteerija tehtud arvutus tühjale ruumile, 4x14W 
energiasäästliku optikaga valgustitega, mittejuhitavad. P=1647 W

500 
lx

300 
lx
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Sagedane hinnakonkursi lõppvaatus: 4 x14 W kvaliteetse optikaga 
valgustid on asendatud 4 x 18 W valgustiga ilma arvutusi tegemata, 
HF, P=2268 W (asendusvalgusti on turul pakutavatest veidi alla 
keskmise hinnaga)
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Asenduspakkumine koos arvutustega: 500 lx tagamiseks tuleb lisada 
4 valgustit 4x 18W (27 valgusti asemel 31 valgustit)
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Vastavalt standardile EVS-EN 15193:2007: kui kontorihoones valgustus 
ei ole juhitav ja  LENI> 42,1, on tegemist energiat raiskava hoonega. 
Päevavalgus- ja kohalolekuandurite korral peab LENI< 32,2.
Arvutustes on kasutatud kõrgsagedusmuundureid. Tavaballastide korral 
on energiakulu ja LENi märgatavalt kõrgemad.
4x14 W juhitava lahenduse korral kulub umbes 37,5 kWh(m2 a) 
valgustuspaigaldise tühijooksuenergiale, mille vähendamiseks on 
samuti olemas võimalus töövälisel ajal ahela katkestus.
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Valgustusenergia arvnäitaja LENI (The 
Lighting Energy Numeric Indicator) kuulub 
hoone energiakulu arvestusse standardi EN 
15193:2007 järgi ja tähendab valgusenergia 
kulu ruutmeetri kohta aastas.

LENI = Wlight+ Wparasitic / A  kWh/m2 / aastas

EN15193:2007

Wlight = Σ[Pn x FC] x {(tD x FO x FD) + (tN x FO)} 
kWh/aastas

- Pn installeeritud võimsus
- kasutusaeg päeva valgel ajal tD ja ilma päevavalgust 
kasutamata tN 
- vähendustegurid (<1) päevavalgusandurile FD, 
kohalolekuandurile FO  ja dünaamilisele  valgustusjuhtimisele FC
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EVS-EN 15193:2007
LENI etalonväärtused vastavalt

valgustusprojekti 

kriteeriumitele
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    Madalam temperatuur - >  elavhõbeda aurude rõhu 
vähenemine = UV-kiirguse väiksem tootmine -> fosfori 
viletsam fluorestseerumine - > vähem valgust. 

    Kõrgem temperatuur - > UV-lainepikkuse nihkumine 
nähtava valguse suunas = lambi valgusvoog väheneb 
(pikem lainepikkus omab fosfori suhtes vähem efekti)
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Hädavalgustuses hoiab energiat kokku 
leedhädavalgustite kasutamine selle asemel, et 
panna üks lamp aku pealt tööle.

Nüüdisaegsed optikad on nii tõhusad, et 
leedhädavalgusteid saab kasutada ka väga 
kõrgetes ruumides ning kaitseklassiga kuni IP65

Ladu 60 x 24 m, h=7,1 m. Hädavalgusteid 10 tk, 
koguvõimsusega 125 W
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Tänan tähelepanu eest!

Kas on 
küsimusi?


