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Elektriõnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjusteks on nii puudulikud 

teadmistest elektrist kui ka vanade tootmishoonete elektrisüsteemide nõuetele 

mittevastav seisukord. Sellest tulenevalt seadus sätestab, et iga elektripaigaldis peab 

vastama kindlatele nõuetele ja olema kasutamisel ohutu ning selleks on vajalik teostada 

regulaarseid hooldustöid ehk käidukorraldust. Antud töö teoreetilises osas kirjeldame 

HANZA Mechanics Tartu AS käidukorraldust. Töö analüütilises osas kirjeldame 

tehase valgustussüsteemi, uurides kuidas saaks olemasolevat valgustust muuta 

energiatõhusamaks. Töös võtame LED valgustid ja LED torud ning võrdleme neid 

olemasolevate luminofoorvalgustitega. Hüpoteesiks on, et LED valgustid tasuvad 

ennast mõne aastaga ära ning toovad siis juba suuremat kasu. Võrdleme tootmisruumis 

kasutusel olevaid luminofoorvalgusteid ja LED Philips WT120C LED60S / 840 PSU 

L1500 valgusteid ning olemasolevate valgustite TL-D torusid ja Philipsi LED torusid. 

Valgusarvutuste teostamisel kasutame DIALux Light assistent programmi. Töös 

uurime, et mitme aasta jooksul LED valgustid ja torud ennast ära tasuvad ning kui 

suurt kasu toovad nad 15 aasta jooksul. Saime, et LED valgustite kasutamine on 

kasulik, kusjuures LED torude puhul tasuvad nad ennast ära 2,5 aastaga, LED 

valgustite puhul aga 4,4 aastaga. Puhas kasu 15 aasta jooksul tuli LED valgustitel 59 

444 € ning LED torudel 110 221 €. Kokkuvõtteks võiks tehas kindlasti mõelda oma 

valgustuse asendamisele. Soetamismaksumus tasub ennast ära juba mõne aastaga ja siis 

saab ettevõtte ainult majanduslikku kasu ning muutub energiatõhusamaks. 

Märksõnad: käit, hooldustööd, luminofoorvalgustid, LED, DiaLux 
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The rate of electrical accidents in Estonia is quite high. This is due to both lack of 

knowledge of electricity, as well as the old factory buildings electrical systems non-

compliant state. Consequently, the law provides that any electrical installation must 

meet certain requirements and be safe to use, and there is a need to carry out regular 

maintenance. In this work we describe the theoretical part of Hanza Mechanics AS 

Tartu electrical installation operation management. Work analytical part describes 

factory lighting system, examining how to modify existing lighting. We take LED 

lamps and LED tubes and compare them with existing fluorescent luminaries. The 

hypothesis is that LED lights will pay for itself within a few years and the factory will 

benefit from them. We compare existing fluorescent lights with Philips WT120C 

LED60S / 840 PSU L1500 lamps and the existing lighting TL-D tubes with Philips 

LED tubes. For calculation we use DIALux Light Assistant program. We explore in 

what time LED lamps and tubes will pay off, and what we will benefit from using them 

for 15 years. We found that the LED is advantageous, LED tubes will pay off in 2.5 

years end LED lamps in 4.4 years. The total benefit if using for 15 years for LED 

luminaires will be € 59,444 and for LED tubes € 110,221. In conclusion, the factory 

could be sure to think about it´s lighting replacement. Acquisition cost pays off in a 

few years, and then the factory will recieve great economic benefits and become more 

energy efficient. 
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SISSEJUHATUS 
 

Ohutuse tagamiseks tuleb elektripaigaldistes järgida elektriohutusnõudeid, mis on Eestis 

kehtestatud õigusaktiga „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning 

elektriseadmetele ja elektripaigaldistele esitatavad elektromagnetilise ühilduvuse 

nõuded ja vastavushindamise kord“. Lisaks neile kehtib elektripaigaldistele tehnilise 

kontrolli ja käidukorralduse nõue. Tööstushoonetes peab aga tehniline kontroll olema 

tehtud ja käidukorraldaja määratud kogu hoone elektripaigaldistele. Käidukorralduse 

eesmärgiks on hoida silma peal paigaldise ohutusel ja korrasolekul. Antud töö 

teoreetilises osas kirjeldame HANZA Mechanics Tartu AS käidukorraldust. 

Töö koosneb kaheksast peatükkist. Esimestes peatükkides kirjeldame elektripaigaldise 

käidukorraldust ja hooldustöid ning käidutoiminguid. Elektripaigaldiseks on HANZA 

Mechanics Tartu AS tehas. HANZA Mechanics Tartu kuulub HANZA gruppi. Selle 

tehased asuvad Eestis, Rootsis, Soomes, Slovakkias, Poolas ja Hiinas. HANZA 

Mechanics Tartu AS spetsialiseerumine on peenmehhaanika, elektroonika ja kooste 

allhanketööd. Tartu tehastes töötab kokku 470 inimest ning nad omavad üht 

laiaulatuslikemaid mehaanika masinaparke kogu Eestis.  

Töö analüütilises osas kirjeldame tehase valgustussüsteemi. Uurime kuidas saaks 

olemasolevat valgustust muuta efektiivsemaks ja energiatõhusamaks. Selleks võtame 

vaatluse alla LED valgustid ja LED torud. Maailmas on üha levinum trend võtta 

tööstuses kasutusele luminofoorvalgustite asmel LED valgustid. Enne analüüsi tegemist 

püstitame enda jaoks hüpoteesi, mille järgi peaksid LED valgustid ennast mõne aastaga 

ära tasuma ning oma energiatõhususe tõttu tooma siis juba kasu. Üleminek kaasaegsele 

LED valgustusele aitab tehasele säästa elektrienergiat. Võrdleme tootmisruumis 

kasutusel olevad luminofoorvalgusteid ja LED Philips WT120C LED60S / 840 PSU 

L1500 valgusteid ning olemasolevate valgustite TL-D torusid ja Philipsi LED torusid. 

Valgusarvutuste teostamisel kasutame DIALux Light assistent programmi. Töös uurime 

mitme aasta jooksul LED valgustid ja torud ennast ära tasuvad ning kui suurt kasu 

toovad nad 15 aasta jooksul pikemas perspektiivis. Võrdleme neid olemasolevate 

luminofoorvalgustitega ning otsustame mida oleks otstarbekam kasutusele võtta, kas 

LED valgusteid või -torusid. 



 

6 
 

 

 

1. HOOLDUSTÖÖD 
 

Hästi teostatud elektriseadmete  hooldustööd vähendavad õnnetuste tõenäosust ning 

kulusid rikete likvideerimisele ja tootmisseadmete planeerimata välja lülitamistele. 

Õigeaegselt teostatud hooldustööde abil on võimalik eelseisvaid muresid kindlaks teha 

ja lahendada enne kui need muutuvad suuremateks probleemideks, mis nõuavad juba 

aeganõudvaid ja kallimaid lahendusi [1]. 

Hooldustöödest tulenevat kasu saab jagada kahte kategooriasse: 

 Otsene, mõõdetav majanduslik kasu tuleneb väikestest remondikuludest ning 

võimalusest vähendada seadmete seisakute aegu. 

 Vähem mõõdetav kasu on suurenenud ohutus. Suurendades töötaja teadlikkust, 

edendame ohutust, vähendades sellega tõenäosust elektrivigastuste, -plahvatuste, 

tulekahjude jms tekkeks [2].  

Kogemused näitavad, et seadmed kestavad kauem ja töötavad paremini, kui 

hooldustööd viiakse läbi regulaarselt. Paljudel juhtudel investeeringud hooldustöödesse 

on väga väikesed, võrreldes kuludega seadmete remondile ja tootmise kasumlikkuse 

vähenemisega, mis on seotud ootamatu seadmete seiskamisega [3, 2]. 

Hoolikas planeerimine on aluseks majanduslikult edukale hooldustööde programmile. 

Õige planeerimine on selline, kus hoolduskulusid võib pidada praktiliselt 

minimaalseteks, samas kui tootmine hoitakse maksimaalselt tõhusana [2]. 

Hoolduskulud saab jagada kahte põhikategooriasse: ennetav hooldus ja rikkete 

kõrvaldamine. Raha, mis kulutatakse ennetavaks hoolduseks, kajastub ka rikete 

remondikuludes. Kui raha ennetavaks tööks on piisavalt, siis kulub vähem raha 

seadmete hooldusremondiks. Tõhus hooldustööde programm peaks viima summa 

nendele kahele kulutusele miinimumini [2]. Joonisel 1.1 on tüüpiline kõver, mis 

illustreerib seda põhimõttet.  
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Joonis 1.1. Hooldustööde- ja remondikulude kõver Allikas: [2] 

 

Kui ajavahemik hooldustööde ja plaaniliste kontrollide vahel suureneb, siis kulu 

hooldustöödele küll väheneb, aga samal ajal suureneb kulu seadmete remondile ja 

asendamisele. Madalaim aastane kulu saavutatakse, säilitades sellist kontrolli sagedust, 

mis hoiab summa seadmete remondile/vahetamisele ja hooldustöödele madalal tasemel.  

Plaaniliste hooldustööde läbiviimine on kaitse õnnetuste ja saamata jäänud tulu eest, see 

võimaldab minimeerida kulu ja maksimiseerida tootmisvõimsust [1].  
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2. KÄIDUKORRALDUS 
 

HANZA Mechanics Tartu AS käidukava koostamise aluseks on majandus- ja 

taristuministri 1. juuli 2015. a määrusega nr 74 kehtestatud “ Elektripaigaldise käidule ja 

elektritööle esitatavad nõuded” ja standardid EVS 807:2010 “Kinnisvara korrashoid” ja 

EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste käit”. Käidukava sätestab elektripaigaldise 

ohutu käidu ja sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded ning kehtib nii elektri- kui ka 

mitteelektritööde kohta õhu- või kaabelliinide juures.  

Käit on töö ja muud toimingud, mis tehakse elektripaigaldise talitlushoiuks. 

Käidutoimingute alla kuuluvad kõikvõimalikud nii elektri- kui ka mitteelektritööd - 

lülitused, juhtimised, kontrollid ja hooldused [4]. 

 

 

2.1. Käidu organisatsiooniline korraldus 

 

Iga elektripaigaldis peab olema antud konkreetse käidukorraldaja vastutusele. Kui 

käidukorraldajad on üheaegselt tööl kahes või enamas üksteisega seotud 

elektripaigaldises, siis peavad nad tegutsema koostöös [5]. 

Kui elektripaigaldises on paiku, mis võivad olla tavaisikutele elektriohtlikud, peavad 

juurdepääsud nendele olema piiratud. Töötoimingute eest vastutajaks on töö juht, kes ka 

määrab käidukorraldaja. Seejuures töö juht ja elektripaigaldise käidukorraldaja võib olla 

üks ja sama isik [5]. 

Kui on kavas teha muudatusi elektripaigaldise talitluskorralduses, siis enne töö 

alustamist peavad töö juht ja käidukorraldaja kokku leppima, milliseid ümberkorraldusi 

elektrisüsteemi talitluses on selleks vaja teha ning määrama toimingud, milles 

kavandatav töö seisneb [5, 4].  
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2.2. Elektriohuteadlikkus 

 

“Seadme ohutuse seaduse” ja „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning 

elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded 

ja vastavushindamise kord“ järgi ettevõtte peaks kindlustama oma elektriseadmete 

ohutu kasutamise. Töötoimingu sooritamise eel või enne käiduga seotud tegevust 

elektripaigaldises tuleb välja selgitada elektriohud, nende allikad ja riskide olemus. Siis 

tuleb üksikasjaliselt kavandada tegevuse või töötoimingu õige sooritamise viis. Juhul, 

kui tööde teostamisel on elektriohu või trauma vältimiseks vaja tehnilisi teadmisi või 

kogemusi, tohib neid sooritada ainult isik, kellel on vastav pädevus või kes töötab 

vastava isiku järelvalve all. Ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja juhised peavad olema 

selged kõigile elektripaigaldises töötoimingutega seotud isikutele [6, 7]. 

 

 

2.3. Elektripaigaldise dokumentatsioon 

 

Käidutoimingud peavad olema dokumenteeritud. Rikkevoolukaitselülitite testimise ja 

turvavalgustussüsteemi korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused 

dokumenteeritakse. Elektripaigaldise juht määrab isiku, kes vastutab päevikute 

pidamise ja hoidmise eest ning ka selle, kes kord kuus teostab nõutavaid toiminguid. 

Käidukorraldaja teostab neid toiminguid kord aastas [5, 4]. 

 

 

2.4. Töökorraldus 

 

Paigaldist, kus käidutoiminguid teostatakse, tuleb vastavalt nõuetele selleks ette 

valmistada ja seejärel jälgida, et ta sellisena säiliks. Näiteks, koht, kus automaatne 

taaslülitamine on keelatud, tuleb selgelt märgistada. Peajaotuskeskuse/jaotuskeskuste 

ruumidesse liigipääs peab olema suletud tavaisikutele. Põlemisohtlike ja liigsete 

esemete hoiustamine seal on keelatud. Tööriistadele ja kaitsevahenditele kehtivad 

kindlad nõuded vastavalt kindla pingega elektritöödele. Otsesiideliinide kasutus töökoha 

ja töö juhtimiskoha vahel sõltub töö keerukusest [5, 4]. 
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3. KÄIDUTOIMINGUD 
 

3.1. Lülitustoimingud 

 

Elektripaigaldise elektrilise seisundi saame muuta kasutades lülitustoiminguid: 

 talitluslülitamised – seadmete riskivaba käidu võimaldavad sisse- ja 

väljalülitamised aparaatide abil; 

 elektripaigaldises tööde teostamiseks kasutatavad välja- või taassisselülitamised. 

Sellised lülitustoimingu võivad sooritada ainult elektriala- või ohuteadlikud isikud [4]. 

 

 

3.2. Hooldustoimingud 

 

Elektripaigaldise nõuetele vastava seisukorra säilitamine on hoolduse eesmärk. 

Hooldustoimingute käigus tuleb kontrollida järgmist: 

 elektriohu siltide olemasolu ja seisukord 

 jaotuskeskuste skeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele 

 kaitseaparatuuri ja muu elektriaparatuuri seisukord ja vastavus nõuetele 

 kaablite tähistus ja vastavus tegelikkusele 

 kruvi- ja poltliidete seisukord 

 kõigi vajalike kaitse- ja maandusjuhtide olemasolu ja seisukord 

Hooldustööd viiakse läbi vastavalt kindlale graafikule [4, 5]: 

TURVANÕUDED 

 elektripaigaldise üldine visuaalkontroll – 1 x kuus 

 rikkevoolu kaitselülitite kontroll – 1 x poolaastas 

 turvavalgustite testimine – 1 x poolaastas 

 hoiatussiltide ja pealkirjade olemasolu kontroll – 1 x poolaastas 
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VALGUSTUS 

 valgustite puhtuse visuaalne kontroll – 1 x kuus 

 valgustite/valgusallikate korrasoleku kontroll, vajadusel vahetus – 1 x kuus 

 valgustite juhtseadmete kontroll – 1 x poolaastas 

 valgustite sisselülituse kontroll – 1 x poolaastas 

ELEKTRIJAOTUSSEADMED 

 seadmetelt katete eemaldamine ja võimalike kahjustuste kontroll – 1 x aastas 

 siltide ja markeeringute olemasolu kontroll – 1 x aastas 

 õigete elektriskeemide olemasolu kontroll – 1 x aastas 

 releede ja kontaktorite töökorra kontroll – 1 x aastas 

 pea- ja jaotuskilpide töökorra kontroll – 1 x aastas 

 ühendusklemmide, kruvi- ja poltliideste seisukorra kontroll – 1 x aastas 

 kaitselülitite korrasoleku kontroll – 1 x aastas 

 kaablite tähistuste olemasolu kontroll – 1 x aastas 

 kaitseseadmete vastavuse kontroll – 1 x aastas 

KAABLID JA MAANDUS 

 kaablite, kaabliotste kinnituste kontroll – 1 x aastas 

 kaablipaigalduse visuaalne kontroll – 1 x aastas 

 maandusjuhtide seisukorra kontroll – 1 x aastas 

Järgnevalt toome iga graafiku punkti eralgi välja, kirjeldades sinna kuuluvaid seadmeid 

tehases ning nende hooldust ja rikete kõrvaldamist. 
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4. TURVANÕUDED 
 

Tehases teostatakse visuaalset turvakontrolli kord aastas. Juhised elektripaigaldise 

visuaalkontrolli läbiviimiseks on toodud Eesti standardis EVS-HD 60364-6:2007 

„Kontrollitoimingud“ [8]. 

Kõik paigaldatavad seadmed ja tarvikud peavad vastama nõuetele. Seejuures 

kehtestatud ohutusnõuetele vastavust peab kontrollima juba enne elektriseadmete ning 

elektritarvikute paigaldamist. Vastavust tehakse kindlaks paigaldataval seadmel või 

selle pakendil oleva CE-vastavusmärgi järgi (Joonis 4.1). Selle märgiga tootja annab 

kinnitust, et seade vastab madalpingedirektiivile, EMC-direktiivile ja standardite 

olulistele nõuetele. Koos CE märgiga on seadmel olemas ka katsetusasutuse 

sertifitseerimismärgis, mis tõendab, et seade on läbinud tüübikatsetuse erapooletus ja 

nõuetele vastavas katsetusasutuses [9]. 

 

  

Joonis 4.1. Seadmel või pakendil olev CE-märk. Allikas: [9] 

 

Elektriseadmete puhul veendutakse nimiväärtuste ja muude omaduste sobivuses 

paigaldamiseks. Samal ajal kontrollitakse, et elektriseadmed oleksid töökorras ning neil 

poleks kahjustusi. Paigaldamise käigus jälgitakse, et elektriseadmed ei oleks 

paigaldatud nii, et nendest eralduv soojus võiks põhjustada kas keskkonna või seadme 

enda ohtlikku kuumenemist. Kui tegemist on kütteseadmetega, saunakeristega,  

halogeenvalgustitega või muude soojust eraldavate seadmetega, siis kontrollitakse, et 

paigaldusvahemaad ehituskonstruktsioonidest ja teistest seadmetest vastaksid tootja 

juhistele. Kaabli läbiviikude puhul tagatakse, et seinte, lagede ja põrandapindade nõutav 

tulekindlusklass jääks püsima. Juhtmed ja kaablid valitakse vastavalt lubatud kestvale 

koormusele, lubatud pingelangule ja varjestuse vajadusele [9]. Visuaalsel ülevaatusel 
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kontrollitakse juhtmete koormatavust, veendutakse, et paigaldamisel on kasutatud 

juhtide projektikohaseid ristlõikepindu ja paigaldusviise ning kaablid pole paigaldatud 

soojusisolatsiooni sisse. Selgitatakse, kas valitud elektriseadmed sobivad ruumi, kuhu 

need on paigaldatud, keskkonna olusid arvestades ning kas seadmete elektriohutuse 

kaitseklass on piisav. Nõuded ümbrise kaitseastmele (IP) sõltuvad keskkonna niiskusest, 

tolmusisaldusest ja ruumi tule- või plahvatusohust ning seadmetega kokkupuutuvate 

isikute elektriohuteadlikkusest. Ripplage kaablid ei tohi oma kaalu tõttu tekitada 

vigastuste ohtu. Elektriseadme häirekindlus peab vastama ruumide kasutusotstarbele ja 

standardiga määratletud nivoole [8]. 

Jaotuskeskustes kontrollitakse, et paigaldatud kaitseaparaadid vastavad projektile. Kui 

paigaldamisel on kasutatud projektist erinevad kaitseseadmeid, veendutakse, et nende 

nimiparameetrid on sobivad [9]. 

Visuaalkontrolli käigus kontrollitakse, et elektripaigaldises kasutatakse nõuetekohaseid 

lülitusaparaate. Masinate elektritoiteahela sisendis peab olema kaitselahutuslüliti. 

Kontrollitakse, et juhul kui väikeses jaotuskeskuses vajalik kaitselahutuslüliti puudub, 

on jaotuskeskusel olemas sellekohane nõuetele vastav märgistus [8]. 

Paigaldise ohutuse seisukohalt on tähtsal kohal skeemide, hoiatussiltide või muu taolise 

teabe olemasolu. Joonised tuleb hoida ajakohastena. Elektripaigaldiste puhul vajatakse 

tavaliselt vähemalt jaotuskeskuse põhimõtte- ja paigaldusjoonist ning 

maanduspaigaldise skeeme. Sageli on vaja teada ka jaotuskeskuse enda elektriskeemi ja 

juhistike paigaldusjooniseid. Vajalikud hoiatussildid või plakatid peavad olema selgesti 

nähtavad, näiteks hoiatus selle kohta, et pealüliti väljalülitamisel ei katkeks pinge 

arvesti juhtimis- ja mõõteahelates või muude oluliste seadmete ahelates. Kontrolli 

käigus veendutakse, et siltide paigaldus ja märgistus vastab nõuetele ja kajastab 

tegelikku olukorda. Ahelate märgistusest peab selguma, millisesse ahelasse 

kaitseaparaadid kuuluvad, milliseid seadmeid ahela kaudu toidetakse ning missugused 

on nende nimiandmed. Tuleb jälgida ka standardi EVS-HD 60364-5-51 nõuete täitmist 

[9]. 

Kontrollitakse, et paigaldises on olemas vajalikud kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhid 

ning nende ristlõikepinnad on nõuetele vastavad [9].  
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Elektripaigaldise käiduks ja hoolduseks vajaliku ligipääsu olemasolu on samuti olulisel 

kohal. Juba paigaldise ehitamise ajal tuleb kontrollida, et käitatav elektriseade või 

aparaat paigaldatakse nii, et vajalikke käidu- ja hooldustöid saab teha ohutult ning neile 

on kerge ligi pääseda. Selle eelduseks on näiteks jaotuskeskuse ees olev piisav 

teenindus-hooldusruum [9].  

Eriruumide puhul (plahvatusohtlik keskkond, meditsiiniasutused) vaadatakse läbi nende 

rajatistega seotud lisanõuete täitmine [8]. 

Elektrilöögiohu minimiseerimiseks tuleb tehases teostada põhikaitse ehk kaitse 

otsepuute eest ning rikkekaitse ehk kaitse kaudpuute puhul, nagu on sätestatud 

elektriohutuse rühmastandardis EVS-HD 60364-4-41:2007. Üksikrikkeolukorra võivad 

põhjustada puutevõimaliku, kuid mitteohtliku pinge all oleva osa muutumine ohtlikuks 

pingestatud osaks või normaaloludes mittepingestatud puutevõimaliku juhtiva osa 

sattumine ohtliku pinge alla ning ohtliku pingestatud osa muutumine puutevõimalikuks 

(Joonis 4.2) [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4.2. Elektrilöögiohu vältimiseks ettenähtav mitmeastmeline kaitse [11] 

PÕHIKAITSE 
(peaasjalikult – kaitse otsepuute eest põhiislatsiooni, 

kaitseümbriste või muude võtete abil normaaloludes) 

Isolatsioonirike 
(nähtamatu rike) 

Kaitseümbrise rike vms 
(nähtav rike) 

 

  RIKKEKAITSE { 

Kaitse kaudpuute puhul 

Muud rikkekaitseviisid 

Suurem oht, nt pistikupesade 
kasutamine tavaisikute poolt 

Ettevaatamatus, lohakus 

LISAKAITSE 
(lisaks põhi- ja/või rikkekaitsele) 

Madalpingepaigaldistes – rikkevoolukaitse ≤ 30 mA 
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Rikkevoolulülitite kontrolli käigus tuleb katsetada igat rikkevoolukaitselülitit. Lüliti 

korrasoleku testimiseks on rikkevoolukaitselülitil olemas vastav testimisnupp. Nupule 

“TEST” vajutamisega kaitse peab rakenduma. Lisaks tuleb mõõtmistega kontrollida, et 

seadme rakendumisvool ei ületaks nimi-rakendumisvoolu (10 mA, 30 mA, 100 mA, 

300 mA või 500 mA). Rikkevoolukaitselüliti võib olla A-tüüpi või B-tüüpi. Teatud 

juhtudel tuleb mõõta ka rikkevoolukaitsme rakendumisaega. Seetõttu on soovitatav 

mõõta rakendumisaega alati koos rakendumisvoolu mõõtmisega, et vältida teistkordseid 

mõõtmisi, juhul kui niisugune vajadus alles hiljem avastatakse. Praktikas on tihti 

mõttekas teha täiendavaid mõõtmisi, näiteks rambikatse ja rikkevoolukaitselüliti järgse 

neutraaljuhi ahela ja muude neutraaljuhi ahelate eraldatuse kontrollimine. Rambikatse 

abil saab tavaliselt teada rikkevoolukaitselüliti tegeliku rakendumisvoolu väärtuse ning 

rakendumise aja vastava nimi-rakendumisvoolu juures. Rambikatse abil saab ka 

veenduda, et rikkevoolukaitselüliti ei oleks liiga tundlik (tootestandardi järgi peab 

rikkevoolukaitselüliti rakendumisvool olema võrreldes nimi-rakendumisvooluga 0,5- 

kuni 1-kordne). Kontrollides rikkevoolukaitselüliti järgse neutraaljuhi ja muude 

neutraaljuhi ahelate eraldatust, saab vältida rikkevoolukaitselüliti otsest 

väärrakendumist, rikkevoolukaitselüliti järel olevate rühmade kasutuselevõtmisel. 

Turvaseadmete kontrolli käigus testitakse ka turvavalgust. Tehas on varustatud 

turvavalgustussüsteemiga, mis on ühendatud tsentraalse akusüsteemiga, mis tagab 

piisavalt energiat üheks tunniks süsteemile. Süsteemil on veateavitaja, mis annab 

kontrollkeskusesse veasignaali läbi arvuti, mis on varustatud turvavalgustuse jälgimise 

tarkvaraga. Seadmeid tuleb tesida iga kuu. Selle käigus tuleb iga turvavalgusti ja 

evakuatsionipääsu märk sisse lülitada põhitoite katkestamisega. Selleks kasutada 

vastava akumulaatori toidet ja teha kindlaks, et kõik valgusallikad on korras. See 

tähendab, et tuleb veenduda kõikide valgustite ja ohutusmärkide olemasolus, puhtuses 

ja nõuetekohases toimimises. Täiendavalt igakuisele testimisele tuleb iga-aastasel 

testimisel testida nende toimimist kogu nimitoimimisaja jooksul. 
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5. MAANDUS JA PIKSEKAITSE 
 

Tehase kõike elektrilised seadmed ja mehhanismid vastavad TN-S-süsteemile. 

Elektritarnija pinge on kolmefaasiline 400/230V ja sagedusega 50 Hz. Elektripaigaldise 

pingealtid osad on ehitatud vastavalt TN-S-süsteemile. Tehases on kasutatud TN-S 

süsteemi kuna alajaam asub hoone lähedal. TN-S-süsteem – võrku toitva trafo 

neutraalpunkt on jäigalt maandatud, elektriseadmete pingealtid osad on selle 

maandusega kaitsejuhi kaudu ühendatud, kaitse- ja neutraaljuht on kogu võrgu ulatuses 

teineteisest eraldatud (Joonis 5.1) [12].  

 

 

 Joonis 5.1. TN-S süsteem (L1, L2, L3 on faasijuhid. N neutraaljuht, PE maandusjuht) 

 

Tehase potentsiaaliühtlustus- ja talitlusmaandusjuhtide tähised vastavad koos kõigi 

muude juhtide tähistega standardile EVS-EN 60445-2011 ja on lühidalt esitatud tabelis 

5.1 [13]. 

 

Tabel 5.1. Potentsiaaliühtlustus- ja talitlusmaandusjuhtide tähistamine [13] 

Juhtide nimetus Tähis 

Kaitsepotentsiaaliühtlustusjuht, üldtähis PB 

Kaitsepotentsiaaliühtlustusjuht, maandatud PBE 

Kaitsepotentsiaaliühtlustusjuht, maandamata PBU 

Talitlus-potentsiaaliühtlustusjuht FB 

Talitlusmaandusjuht FE 



 

17 
 

Tehase kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhtide tunnusvärv on samasugune nagu 

kaitsemaandusjuhtidel – kollaroheline. Talitlusmaandus- ja 

talitluspotentsiaaliühtlustusjuhtide tunnusvärv ei ole kindlaks sätestatud, kuid see ei tohi 

kokku langeda muude juhtide  tunnusvärvidega [13]. 

Peapotentsiaaliühtlustuslati tootestandardid näevad ette, et see peab vastama järgmistele 

nõuetele: 

 selle klemmid peavad olema lihtsa ja töökindla ehitusega, 

 juhte peab saama klemmide alla ühendada ilma nende metallilise osa 

eeltöötlemiseta (nt painutuse, presshülsside, kingade vms kasutamiseta), 

 klemmide kontaktsurve ei tohi aja jooksul järele anda, 

 iga juhti peab saama klemmi alla ühendada ja klemmi alt lahti võtta ilma teiste 

juhtide ühendatust mõjutamata, 

 klemmide kinni- ja lahtikeeramine tohib toimuda üksnes tööriista abil, 

 kontaktsurve ega klemmi ehitus ei tohi põhjustada klemmi all oleva juhi 

kahjustamist, 

 peapotentsiaaliühtlustuslatt peab olema varustatud plommitava, 

isoleermaterjalist kaanega, mille siseküljel on otstarbekas paigutada klemmide 

alla ühendatud juhtide nimetuste tabel. 

Peapotentsiaaliühtlustus (Joonis 5.2) tehase elektrisisendis on: 

 peakaitsejuht 

 peapotentsiaaliühtlustuslatt või peamaandusklemm 

 ehitise metalltorustikud (vee- ja gaasitrustikud) 

 keskkütte- ja kliimasüsteemid 

 metalltarindid 
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Joonis 5.2. Peamaanduslatt 

 

Peamine maanduselektrood läbimõõduga 12 mm tsingitud ümarteras Fe on paigaldatud 

maapinda 0,8 m sügavusele ümber ehitise perimeetri. Maanduskontuur on ühendatud 

metallpostide ja põranda armatuuriga ning kahest kohast peakilbiruumis asuva 

peamaanduslatiga MEB. Intervalliga ligikaudu 25 m tagant on elektrood toodud 

maapinnale 1 m kõrgusele, paigaldades seinale ja varustades klemmidega. Klemmid on 

ühendatud piksekaitse süsteemi.  

Ühendused maandusvõrku sisaldavad elektrijuhtmestikku, kaableid, kõiki 

elektrijuhtivseadmeid (nagu metallist redelid ja trepid jne), et oleks tagatud 

potentsiaalide ühtlustus. Telekommunikatsioonisüsteemi metallist stellaažid ja kabinetid 

on samuti ühendatud maandusvõrguga. 

Tehase katus on varustatud võrkpiksekaitsesüsteemiga. Võrgu silm on 20x20 m. 

Piksekaitsevõrk katusel on projekteeritud Fe-st tsingitud ümarterasest läbimõõduga 8 

mm. Kõik metall- ja juhtivad struktuurid katusel, nagu redelid, ventilatsioniseadmed, 

antennid, mastid jne on ühendatud piksekaitse võrku. Katusevõrk on ühendatud 

alljuhtidest vertikaalse piksekaitseelektroodiga. Alljuhid ühendatakse klambritega 

maanduselektroodi klemmide külge. Klambrid võimaldavad ühendust katkestada nii, et 

ühendust saab avada takistuse mõõtmise ajal. 

Vastava käidukava järgi maandusjuhtide olemasolu ja seisukord kontrollitakse 1 kord 

aastas. Teostatakse visuaalne kontroll – juhtmete terviklikkuse, kontakti olemasolu, 

mehaanilised vigastused, ühendusklemmide, kruvide- ja poltliide seisukorra kontroll. 
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6. KAABLID JA JUHTMED 
 

Peakaablid, mehhanismide toitekaablid ning kontroll-, häire- ja elektriinfosüsteemi 

kaablid tehases on märgistatud mõlemast otsast. Harupunktides kasutatakse töökindlaid 

kleepuvaid märgistusi. Märgistuslinti kasutatakse koos kaitsetaskuga, seejuures 

märgistustekst on masinkirjutatud. 

Märgistuses on mainitud: 

 grupi kood (elektrienergia süsteemid) 

 süsteemikood (informatsionisüsteemid) 

 kaabli grupp või number 

 kaabli tüüp koos ristlõikepinnaga 

Kaablite sissetõmbamise faasis on lubatud kasutada kleeplindi märgistusi. Kontroll-, 

häire- ja automaatikakaablite juhtmed on märgitud samuti mõlemast otsast, kui juhtmed 

ei ole juba tehase poolt märgistatud või on kasutusel värvikood. 

Kõik ühendus- ja harukarbid on märgistatud märkidega fikseeritud osal karbist. 

Ühenduskarpide märkidele lisatakse süsteemi kood (infosüsteemid) ja jooksev indeks. 

Haru- ja liitmikkarpide (elektrienergia süsteemid) märkidele lisatakse toite jaotustahvli 

kood ja grupi number. Kaabliterminal on märgitud märgistusribaga ja märgistusele 

lisatakse süsteemi kood, karbikute paari number ning vaba kaabli paar. 

Kõik kaablid ja kaablivõrgud vastavad EN ning kohalikele standarditele. Vaskkaableid 

kasutatakse ristlõikepinnani 16 mm
2
 ning alumiiniumkaableid suuremate 

ristlõikepindade korral. Kõik elektrikaablid on mitmesoonelised ja sobivad 5-

juhtmelisele süsteemile TN-S. Kaablid kinnitatakse korrosioonikindla metalli- ja 

plastikklambritega. Kaablid paigaldatakse vastavalt tootja eeskirjadele. Ruumides, kus 

on ripplagi, kaabliredelid paigaldatakse ülespoole ripplage ja harukarbid kohtadesse, 

kus ripplage saab kergesti avada. Kaabliredelid kinnitatakse konstruktsioonide külge ja 

harukarbid vastavalt vajadusele (Joonis 6.1). 
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Joonis 6.1. Kaablite paigaldus redeli peal 

Kaablid paigaldatakse pinnasesse, kaabliteedele ja redelitele, valgustus riputusrennidele. 

Reeglina kasutatakse eraldi kaabliteid ja redeleid elektrikaablite ja 

telekommunikatsiooni- ja signalisatsioonikaablite jaoks. Juhtudel, kui elektri- ja 

telekommunikatsioonikaablid on asetatud sama kaablitee peale, eraldatakse nad 

üksteisest L-kujulise ekraaniga. 

Valgustus riputusrennid ja kaabliteed on valmistatud alumiiniumist ja kõik 

installatsioonimaterjalid hargnemiseks ja ühendamiseks on tehase poolt valmistatud 

standardsed osad. 

Kaablikarbikuid kasutatakse peamiselt kontoriruumides ja kontrollruumides. Karbikud 

on tehtud alumiiniumprofiilist ja kahe sektsioonilised, üks sektsioon elektrikaablite 

jaoks ja teine telekommunikatsioonikaablite jaoks. 

Karbiku suurus ei tohi olla väiksem kui 160x72 mm. Akendega seintel karbikud 

paigaldatakse vähemalt 50 mm seina pinnast kasutades tehases valmistatud sõrendusosi. 

Osadel vaheseintel on vaja karbikud katki lõigata ja läbiviik isoleerida helikindlalt. 

Alumiinium kaabliteed, redeli tüüpi, kasutatakse kaablite marsruutimiseks. Alumiinium 

redeleid kasutatakse ripplagede korral. Nähtavatel teedel kontori alal kaetakse redel alt 

kinni kasutades teraslehte, mis on värvitud vastavalt arhitekti instruktsioonidele. 

Vastavalt tehase käidukavale kaablipaigalduse visuaalne kontroll teostatakse 1 kord 

aastas. Selle käigus teostatakse kaablite ja kaabliotste kinnituste kontrolli. 
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7. ELEKTRIJAOTUSSEADMED 
 

7.1. Üldine kirjeldus 

 

Jaotuskilp on eelkõige elektrienergia jaotussüsteemi vajalik jaotusvõrgu hargnemiskoht, 

mille abil saab miinimumini viia jaotusvõrgu kulusid. Paigalduskoha valikut mõjutab ka 

kilbi otstarve. Vahel võib olla põhjendatud paigaldada väikesi jaotuskilpe elektri 

tarbimiskoha lähedusse. Näiteks sellisteks võivad olla elektriseadmete 

remonditöökohtade või –testimislaborite juhtmekanalid, mis hõlbustavad kasutamist ja 

hooldust [14]. 

Madalpingejaotusseadmeid valmistatakse nii tööstussektorile kui ka 

energiajaotussektorile alajaamade jaotusseadmetena. Nende detailid valmistatakse 

kuumtsingitud teraslehest selleks, et tagada kõrge korrosioonikindluse. Elektriaparatuuri 

paigaldamiseks madalpingeseadmetes kasutatakse kas montaažplaate või 

paigaldusliiste. Vajadusel varustatakse uksi eriabinõuga avatavate lukkudega. Sisemise 

puutekindluse IP 20 saavutamiseks kasutatakse kinnitatud puutekatteid, et välistada 

seadet kasutava isiku juhuslikku kokkupuudet pinge all olevate osadega. Korpus on 

kaitse oluline osa. See tagab mitmeid ohutusfunktsioone: 

 funktsionaalne isolatsioon faaside vahel ja faaside ning elektrit juhtivate katmata 

osade vahel, et kaitsta ülepinge eest, mis võib tekkida jaotussüsteemis; 

 isolatsioonitakistus, vältimaks otsest kasutaja kokkupuudet pingestatud osadega; 

 kaitse lühistest tingitud elektri kaarte ja ülepinge mõju eest [14]. 

Teiseks, see aitab siduda nii juhtimismehhanismi kui ka mehaaniliste ja elektriliste 

lisaseadmete kaitselüliteid [14].  

Korpuse puhul peab jälgima, et: 

 puudub tahm (rasvad), liigne tolm või kondenseerumine, mis kõik vähendavad 

isolatsiooni; 

 puuduvad märgid põletustest või praod, mis vähendavad mehaanilist tugevust ja 

seega tema võimet taluda lühiseid [14]. 
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Ennetav hooldus koosneb selle seisundi visuaalsest kontrollist ja puhastamisest kuiva 

lapiga või tolmuimejaga. Kõik puhastusvahendid lahuste näol on rangelt keelatud. 

Soovitav on mõõta isolatsiooni iga viie aasta tagant ning lühiste korral. Toode tuleb 

vahetada, kui on märke põletustest või pragusid. 

Madalpingeseadmed vastavad madalpinge direktiivile LVD 2006/95/EC, 

elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile EMCD 2004/108/EC, masinadirektiivile MD 

2006/42/EC. Nad on valmistatud standardite EVS–EN 60439-1, EVS-EN 61439-2 ja 

EVS–EN 60439-3 järgi ning varustatud CE märgistusega. Seadmete valmistamise 

protsessi juhtimiseks kasutatakse ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi ja 

keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004.  

 

 

7.2. Elektrijaotusseadmete kontroll 

 

EVS-EN 50110-1:2013  nõuab alg- ja perioodilist elektripaigaldiste kontrolli. 

Elektrikilp ja kõik selle juurde kuuluvad seadmed sõltuvad vanusest. 

Vananemisprotsess on tingitud peamiselt keskkonna mõjudest ja töötingimustest. 

Tagamaks, et madalpinge jaotusseadmed ja eriti kaitselülitid säilitavad kasutus- ja 

ohutuseeskirja omadusi kogu oma tööea vältel, on soovitatav, et: 

 seade on paigaldatud optimaalsetes keskkonna- ja töötingimustes; 

 korralisi ülevaatusi ja regulaarset hooldust teostab kvalifitseeritud personal. 

Keskkonna mõju avaldub peamistes keskkonnategurites, mis kiirendavad seade 

vananemist: 

 temperatuur 

 vibratsioon 

 suhteline niiskus 

 sool keskkonnas 

 tolm 

 söövitav keskkond 

 koormuse protsent 

 voolu harmoonikud 
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Profülaktika ehk ennetav hooldus seisneb selles, et etteantud ajavahemike järel või 

vastavalt ettenähtud kriteeriumidele teostatakse kontroll, mille eesmärk on vähendada 

rikke tõenäosust. On kahte tüüpi ennetavat hooldust: 

 Perioodiline hooldus 

Iga tooteliigi hoolduse soovitused on ette antud tehnilise teenistuse poolt. Need 

kontrollimise korrad, mille eesmärk on säilitada süsteemide või nende 

alamkoostisosade õige töökorrasoleku nende tööea jooksul, tuleb teostada 

vastavate ajavahemike tagant nagu dokumentides sätestatud. 

 Tingimuslik hooldus 

Tingimuslik hooldus on vahend, et vähendada soovitatavaid perioodilisi 

hooldustöid (viia miinimumi). 

Korraline tehniline kontroll tehakse vastavalt elektripaigalduse liigitusele 

(elektriohutusseadus §4): 

 I klassi  elektripaigaldis- iga  3 aasta möödudes. 

 II klassi elektripaigaldis- iga  5 aasta möödudes 

 II klassi elektripaigaldis- iga 10 aasta möödudes 

Jaotusseadmete funktsioonide kontroll võimaldab süsteemi teenindaval personalil muuta 

koormatud süsteemi ja viia ta vastavusse nõuetele. Kontroll sisaldab: 

 talitluse kontroll (rutiinne vahetamine jne) 

 avariiline kontroll 

 elektrisüsteemi hooldus 

Elektriline kaitse tagab: 

 kaitse vooluahela elementidele termiliste ja mehaaniliste lühisvoolude vastu 

 isiku kaitse isolatsioonirike vastu 

 seadmete ja aparatuuri (nt mootorid, jne) kaitse 

Elektriseadmete toiteahelatest peab saama remondi- või hooldustööde ajaks pinge 

otstarbekohasel viisil välja lülitada. Ka selleks vajalikud seadmed on otstarbekas 

paigaldada keskselt jaotuskilpidesse, sest siis saab seadmete lahti ühendada (pinge alt 

vabastada). Samas peab meeles pidama, et teatud juhtudel nõuavad eeskirjad 

spetsiaalseid seadmekohaseid lüliteid, näiteks turvalüliteid, mille paigutamise kohta on 
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detailsemalt sätestatud muuhulgas seadmete elektriohutust käsitlevates standardites 

SFS-EN 60204-1. 

 

 

7.3. HANZA Mechanics Tartu AS jaotusseadmed 

 

Kaks madalpinge (400/230V) peajaotuskilpi MDB 1 ja MDB 2, kaitseastmega IP 31, 

paigaldatakse omaette ruumi. Ühendus alajaamaga on kahe maakaablitest (4x AXPK 

4G300) trassi kaudu (Joonis 7.3.1). 

 

 

Joonis 7.3.1. Kaabliühendus alajaama ja peakilbi MDB1 vahel 

 

Alajaotuspaneelid (DB xxx) varustatakse puutevalvuriga ja asetatakse eraldi ruumidesse 

või paigaldatakse tootmisala seinale. Nad sobivad kasutamiseks elektriehitus- ja 

tööstussektoris, eriti kõrget kaitseastet nõudvates tingimustes. Seadmed võimaldavad 

kuni IP 65 kaitseastet.  

KVJ süsteemide DB 124 kinnitatakse ja asetatakse ventilatsioniruumi. 

Rikkevooluringi kaitselüliti, 30 mA paigaldatakse kilpi duširuumide kütte lõpp 

vooluringidele, välialadele ja teistele aladele, kus tekkib vajadus. 

Reaktiivenergia ja harmooniliste kompenseerimine peajaotuseadmes MDB 1 ja MDB 2 

toimub automaatsete kondensaatorseadmetega, 600 kvar igaüks, peajaotusseadmete 

ruumis. Seadmed on varustatud automaatse mikroprotsessorkontrolleriga. 
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Kondensaatorseadmete võimsus peab võimaldama reaktiivenergia kompenseerimist 

kuni võimsustegurini cosφ=1 (kompenseeritakse kuni  cosφ=0,95…0,97) ja siis peab 

jääma veel üks aste varuks (Joonis 7.3.2). Kompenseerimisseadmete suurus selgub 

pärast objekti lõplikku käivitamist ja vastavate kontrollmõõtmiste tegemist. 

 

 

Joonis 7.3.2. Kondensaatorseade 

 

Standardluminofoorlambid ja lahenduslambid on  varustatud elektroonse 

süüteseadmega või kondensaatoritega. 

Ehitis varustatakse kahe online UPS-seadmega, mis ühendatakse jaotuspaneelidega. 

UPS-süsteemi mahtuvus on 10 kVA+8 kVA. UPS-süsteem toidab väga tähtsaid ADP- 

ja telekommunikatsioonisüsteemide seadmeid. 10 kVA UPS-mehhanism paigaldatakse 

telekommunikatsiooniruumi ning 8 kVA UPS-seade kontrollkeskusesse. UPS-võrk 

võetakse kasutusele nii, et UPS-I üksustest saaks ka täielikult mööda minna, UPS-I 

jaotuspaneeli toidetakse otse katkestuseta võrgust (manuaalselt UPS hoolduse ajal ja 

automaatselt tõrgete korral). 

Lattliinide jaotussüsteemi kasutatakse toite jaotamiseks tootmisseadmetele ning 

töökodade masinatele ja seadmetele (Joonis 7.3.3).  
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Joonis 7.3.3. Lattliin 

 

Ainult mõnedele suurematele seadmetele, suurimate elektritarbimistega, võimaldatakse 

eraldi toitekaablid. Vahemaad lattliinide vahel varieeruvad 7-10 m vahel, olenedes 

seadmete paigutusest. Lattliinide tüüp: Canalis KS, 100 A, Merilin Gerin. 
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8. HANZA MECHANICS TARTU AS 

VALGUSTUSANALÜÜS 

 

8.1. Rahvusvahelised  tendentsid valguallikate valdkonnas 

 

Maailmas üha leviv tendents järkjärguliseks arenguks keskkonnasäästliku ühiskonna 

suunas on kaasa toonud suure nõudluse uuendusliku, energiatõhusa tehnoloogia järele. 

Juba mõnda aega on uuritud kuidas täiustada valgustuse tehnoloogiat. Sellised 

parandused on näiteks energiatõhusus,  amortisatsiooni vähendamine, eluiga, 

valgusväljund ja jaotus, värvi kvaliteeti, värvi muutumised ja dimerid. Uued LED 

lambid pakuvad mitmeid eeliseid võrreldes päevavalgus- või hõõglampidega. Esiteks, 

LED pirnid kestavad kuni viis korda kauem kui traditsiooniline ja ligi 50 korda kauem 

kui hõõglamp. Lisaks uued LED lambid kasutavad poole vähem elektrit, kui  

luminofoorlambid ja veerand vähem kui hõõglambid. Peamiseks puuduseks LED lambi 

ostmisel on hind; LED lambid maksavad ligi 10 korda rohkem kui CFL lambipirn ja 30 

korda rohkem kui hõõglamp. Kuid LED lambid pikas perspektiivis säästavad raha 

vähese energiakulu  tõttu, kui kasutada neid pikema aja jooksul. 

Viimastel aastatel on LED valgustite turul toimunud märkimisväärne kasv. Vähem 

tõhusad hõõglambid ja luminofoorlambid kaovad järk-järgult, mis võimaldab uutel 

innovaatilistel LED toodetel  läbi lüüa valgustite turul (Joonis 8.1.1). 

  

Joonis 8.1.1. Maailma valgustite turg. Allikas: [15] 
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On mitmeid põhjuseid, miks tehakse selliseid optimistlikke ennustusi. Et mõista 

kasvuprognooside põhjusi, vaatame tagasi kõige suurimatele puudustele LED 

valgustitel, mis on takistanud tarbijaid minevikus. Esiteks, LED lambid, sõltumata 

nende energiasäästu potentsiaalist, on oluliselt kallimad kui traditsioonilised 

hõõglambid ja luminofoorlambid. Esialgsed kõrged LED lampide soetamise kulud on 

hirmutanud potentsiaalseid ostjaid juba mõnda aega. Kuid viimased uuendused LED 

tehnoloogias on tunduvalt suurendanud võimalust oluliselt odavamate LED pirnide 

tootmisele. Joonis 8.1.2 kujutab tüüpilise LED pirni (40-60 vatti ekvivalent) 

prognoositud hinda aastate läbi. Need prognoosid näitavad LED lampide jaehinda 

hüppelist vähenemist. 

 

 

Joonis 8.1.2. LED valgustite prognoositud hind. Allikas: [16] 

 

 

8.2. HANZA Mechanics Tartu AS valgustus 

 

Valgustuse installatsiooni paigaldamine peab vastama töötingimustele ja olema kõrgel 

tasemel. Soovitud valgustite kvaliteedinõuetele vastavad nt Philips, Bega ja Malux. 

Luminofoorlampidega valgustid varustatakse elektroonsete süüteseadmetega. 

Alljärgnevad on toodud valgustustihedused, mis on projekteeritud ehitisele (Tabel 

8.2.1): 
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Tabel 8.2.1. HANZA Mechanics Tartu AS valgustusid 

Nr. Asukoht 

Valgustid 

tk/m2 lx W/m2 

Valgusti 

tüüp 

A.- kontoriruumid 0,21 500 8,13 luminofoor. 

B.- kohvik 0,21 

300-

400 12,5 luminofoor. 

C.- riietusruumid 0,11 

200-

300 6 luminofoor. 

D.- laod, tehnilised 

ruumid 0,05 ~200 4,3 luminofoor. 

E.- totmine 0,12 600 12,5 luminofoor. 

F.- automaatne laoruum 0,056 20 0,43 soodium. 

G.- hooldus 0,1 500 10,8 luminofoor. 

H.- välialad   ~20>   metallhaliid 

J.- Ex – alad 0,13 ~300 6 luminofoor. 

 

Lambid üldiselt näiteks: T5, Osram 840. Spetsifitseeritud alad T8, Osram 840. 

Elavhõbelambid peavad olema Super De Luxe tüüpi (automaatne laoruum). 

Hanza Mechanics Tartu AS välised valgustussüsteemid koosnevad väliala ja parkla 

valgustusest. Need alad on projekteeritud postvalgustitega, mis on varustatud kõrgsurve 

soodiumi või metall haliidlampidega. Välisfasaadi valgustus on projekteeritud 

prožektorvalgustitega. 

Tootmisruum (Joonis 8.2.1) on jagatud sektoriteks. Igas sektoris on oma jaotusseade 

DBxxx.  
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Joonis 8.2.1. Tootmisruumi valgustus 

 

Elektrikilbi uksel asuvad valgustuse lülitid A-0-K (Joonis 8.2.2). A - automaatne režiim, 

0 - välja lülitatud, K - käsitsi. Režiimis A ja K lüliti kõrval on lamp, mis põleb rohelise 

tulega. Režiimis 0 tuluke ei põle. Automaatne ja manuaalne kontrollrežiimid erinevad 

ainult võimaluse poolest luua väärtust on/off arvuti kaudu teatud ajavahemikega. 

 

 

Joonis 8.2.2. Valgustuse lülitid A-0-K  
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Valgustuse juhtimiseks kasutatakse kolmefaasilist elektrivarustuse süsteemi. See 

võimaldab jaotada koormus ühtlaselt faaside vahel. Selline jaotus aitab juhtida mitut 

valgustite rühma, kasutades madala võimsusega kontaktoreid ja releesid. Teatud 

valgustite rühma lubamine või keelamine saab toimuda teatud nuppudega. Nad asuvad 

tootmisruumi väljapääsu kõrval. Vajutades nuppu süttib roheline taustvalgustus ja nupp 

jääb vajutatud seisundisse. 

 

 

8.3. DIALux Light assistent programm 

 

Üleminek kaasaegsele LED valgustusele aitab tehasele säästa elektrienergiat. Võrdleme 

tootmisruumis kasutusel olevad luminofoorvalgustid ning LED Philips WT120C 

LED60S / 840 PSU L1500 valgusteid ning teise variandina vaatame olukorda, kui 

asendame olemasolevate valgustite TL-D torusid Philipsi LED torudega. 

Esialgsed valgusarvutused teostame kasutades DIALux Light assistent programmi. 

Esimesel leheküljel on kogu projekti informatsioon. On võimalik täita väljad projekti 

atribuudid, nimi, ruumi nimi, projekti kirjeldus. Järgmisel lehel täpsustatakse peamised 

projekteerimise seaded. Ruumi geomeetriat kirjeldab ruumi laius, pikkus ning kõrgus. 

Järgmised parameetrid on peegeldustegurid, mille abil saab ette anda parameetrid 

protsentides või valida nt konkreetne pinnakatte. Järgmine on valgustite valik. Valida 

saab programmi kataloogidest (laiendatud versioon), tootja Internet kataloogidest või 

luua oma valgusti. Arvutus ja tulemused on viimane samm. Siin märkime valgustite 

arvu ja nende paigutust. Anname ette ka meie eelistusi tööpinna valgustamisel. 

Programm arvutab minimaalse ja maksimaalse valgustatuse ruumi eri kohtades. 

Aruande saab salvestada pdf formaadis või DIALux programmi väljundina [17]. 

 

 

8.4. HANZA Mechanics Tartu AS luminofoorvalgustite 

valgustugevuse analüüs 

 

Antud analüüsis vaatluse all on tehase peamine tootmisruum. Peamine tootmisruum on 

ala 4 230.14 m
2
. Selle valgustusseadmetena kasutatakse 58 W luminofoorlampide tüüpi 
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TL-D  elektroonilise drosseliga (Joonis 8.4.1). Valgustid on jaotunud ühtlaselt üle kogu 

tootmisala. Kõrgus põrandast on 4 meetrit, mis võimaldab valguse intensiivsust 600 

luksi piires. Selline valgus on piisav lihtsamate toimingute ja pingitööde korral. 

Spetsiifilise ja täpse töö puhul kasutatakse lisavalgustust.  

 

 

Joonis 8.4.1. MALMBERGS 72 978 2x58W 

 

Vaatleme Hanza Mechanics Tartu AS tootmisruumi valgustust. Selles ruumis on 399 

valgustit, mille parameetrid on järgmised: 

 Luminofoorlamp 

 Kasutusala: tööstuskeskkonnad 

 Paigaldus: pindpaigaldus või riputav 

 Kirjeldus: korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud polüestrist 

 Selge prismaatiline hajuti on valmistatud akrüülist 

 Kaal: 5,5 kg 

 Suurus: 1 612x172x101 

 Kaitse klass: IP 65 

Lambis on kasutatud kaks toru Philips TL-D 2*58 W, mille parameetrid on järgmised: 

 Värv: valge 

 Valgustemperatuur: 4 100 K 

 Valgusviljakus: 90 lm / W 

 Võimsus: 58,5 W 

 Vool: 0,670 A 
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Allpool on näha antud valgusti valgusjaotuskõver (Joonis 8.4.2). 

 

 

Joonis 8.4.2. Valgusti valgusjaotuskõver 

 

Tootmisruumi kõrgus on 7 m, valgustid on 4 m kõrgusel. Ruumi valgustite paigutuse 

plaan koos mõõtudega ja tihedusega on toodud joonisel 8.4.3. 

 

 

Joonis 8.4.3. Tootmisruumi valgustite paigutuse ja tiheduse plaan  

 

Jooniselt näeme, et keskmine tihedus on 600 lx, mis vastab tööala nõuetele 

(sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1 ja EVS 891:2007). 
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Mõõtsime tootmisruumi valguse intensiivsust ja tihedust. Saadud andmed on toodud 

allpool tabelis 8.4.1.  

 

Tabel 8.4.1. Tootmisruumi valguse mõõtmised eri tasanditel 

Ala ρ [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 

Tööala / 548 325 617 0.593 

Põrand 20 536 333 590 0.622 

Lagi 70 150 112 293 0.748 

Seinad (4) 50 419 235 766 / 

 

Tabelist on näha, et tihedus tööalal ja põrandal on samalaadsed, mis näitab, et valgustite 

paigutus ruumis on töö jaoks optimaalne. Seinte ja lagede valgustus vastab nõuetele: 

 seintel Em > 75 lx ühtlusega U0 > 0.1 

 lagedel Em > 50 lx ühtlusega U0 > 0.1 

Järgmises tabelis on toodud summaarne valgusvoog ja koguvõimsus (Tabel 8.4.2) 

 

Tabel 8.4.2. Tootmisruumi valgusvoog ja koguvõimsus 

Nr Tükki Tähistus 
ϕ(Valgusti) 

[lm] 
ϕ(Lambid) 

[lm]] P[W] 

1 399 
MALMBERGS 72 978 33 

EURO IP 65, 2X58W 7048  10400 124 

Kokku 
  

2812154 4149600 49476 

 

Antud valgustite erivõimsus 11.7 W/m
2
 = 2.13 W/m

2
/100lx (116 W*399/4230.14 

m
2
=12.5 W/m

2
), arvestades, et põhipind on 4230.14 m². 

Luminofoorlampide eelisteks on: 

 stabiilne töö pika aja jooksul; 

 ühtlane valguse jaotus; 

 madal hind. 

Puudusteks on:  

 valgusvoogu vähenemine (muutub hämaraks) kõrgematel temperatuuridel – 

päeva teises pooles tootmisruumi temperatuur tõuseb;  

 sisaldavad elavhõbedat – jäätmete utiliseerimise keerukus, oht saada elavhõbeda 

mürgituse toru purunemisel; 

 ultraviolettkiirgus, stroboskoobefekti esinemine;  
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 sagedaste sisse- ja väljalülitamiste tundlikkus - soovitatav, et lampi ei lülitata 

sisse enne kui ei möödu mõnda minutit väljalülitamise järel; 

 puudub valgusesuunatus, ei saa saata kogu valguse õiges suunas. 

Järgmistes punktides vaatamegi kuidas saaks olemasolevat süsteemi muuta 

energiatõhusamaks, kasutades seejuured LED lampe ja torusid ning milline lahendus on 

parem. 

 

 

8.5. HANZA Mechanics Tartu AS tootmisruumi uus valguslahendus 

(LED valgustid) 

 

Selles uues valguslahenduses asendame peamise tootmisruumi luminofoorlampe Philips 

58 W tüüpi TL-D  uute LED valgustitega. Nendeks on  PHILIPS Leuchten 

910500453339 CoreLine LED-Feuchtraumleuchte WT120C LED60S/840 PSU L1500 

(Joonis 8.5.1), mille parameetrid on järgmised: 

 Värv: valge 

 Võimsus: 57 W 

 Valgusvoog: 6 000 lm 

 Valgustemperatuur: 4 000 K 

 Prismaatiline polükarbonaathajuti NovattroPrism 

 Korpus: polükarbonaat 

 Suurus: 1 504 * 87 * 96 mm 

 Eluiga: 50 000 tundi 

 Kaitse klass IP 65, ENEC 18, CE-märk 

 

 

Joonis 8.5.1. PHILIPS Leuchten 910500453339 CoreLine LED-Feuchtraumleuchte 

WT120C LED60S/840 PSU L1500 
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Allpool on näha antud valgusti valgusjaotuskõver (Joonis 8.5.2). 

 

Joonis 8.5.2. Valgusti valgusjaotuskõver 

 

Järgnevalt on toodud tootmisruumi valgustite uus paigutuse plaan koos mõõtudega ja 

tihedusega (Joonis 8.5.3). 

 

 

Joonis 8.5.3. Tootmisruumi uus LED valgustite paigutuse ja tiheduse plaan  

 

Keskmine tihedus on nüüd 480 lx, mis on pisut vähem kui praegu, kuid vastab siiski 

tööala nõuetele (sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1 ja EVS 891:2007). 
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Mõõtsime tootmisruumi valguse intensiivsust ja tihedust ning andmed on toodud allpool 

tabelis 8.5.1.  

 

Tabel 8.5.1. Tootmisruumi valguse mõõtmised eri tasanditel LED valgustite puhul 

Ala ρ [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 

Tööala / 485 258 544 0.531 

Põrandad (3) 20 476 267 533 0.562 

Laed 70 112 89 260 0.798 

Seinad (6) 50 269 143 446 / 

 

Tabelist on näha, et tihedused on pisut vähenenud kuid vastavad nõuetele ning 

valgustite paigutus on optimaalne (tööalal ja põrandal tihedused on samalaadsed). 

 

Arvutame nüüd kui kiiresti sellised LED valgustid ennast ära tasuvad. Arvutuskäik on 

toodud allpool tabelis 8.5.2. 

 

Tabel 8.5.2. LED valgusti tasuvusanalüüs 

LED valgustid 

Arv 399 

Tüki hind 97 

Hind kokku 38 703 

Võimsus 57 

Töötunnid päevas 17 

Tööpäevad nädalas 6 

Nädalate arv aastas 52 

Töötundide arv aastas 5 304 

Elektrienergia hind kWh 0,07 

Aastane energiakulu (üks valgusti) 21,16 

Aastane energiakogukulu 8 444,02 

Luminofoorvalgustid (hetkel kasutusel) 

Arv 399 

Võimsus (kaks toru 2*58W) 116 

Aastane energiakulu (üks valgusti) 43,07 

Aastane energiakogukulu 
17 

184,32 

Tasuvusanalüüs 

LED energiakasulikkus aastas (aastaste 
energiakulude vahe) 8 740,30 

Tasuvusaeg (aastates) = ostmise kulu / 
energiakasulikkus aastas 4,4 

 

Tabelist on näha, et kui meil on 5304 töötundi aastas ning energiahind on 0.07 €/kW*h, 

siis praeguste luminofoorvalgustite võimsusega 2*58 W korral saame me 399 valgusti 

puhul energiakulu aastas 399*5304 tundi*0.116 kW*0.07 €/kW*h=17 184 €. Uute 57 
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W LED valgustite puhul on aastane energiakulu aga ainult 399*5304 tundi*0.057 

kW*0.07 €/kW*h=8 444 €. Ehk aastane kasu on 17 184-8 444=8 740 €. Kui arvestame, 

et LED valgustite ostmiseks kulus meil 38 703 €, siis saame, et valgustid tasuvad ennast 

ära juba 38 703/8740,30=4,4 aastaga. Kuigi tegelikult nad tasuvad ennast ära juba 

varem, kuna 4,4 aastat on juba üle 20 000 töötundi, aga praegu kasutusel olevad 

luminofoorvalgustite tööiga on ainult 20 000 tundi, seega selle aja jooksul tuleb meil 

neid korra juba vahetada, LED valgustite tööiga on aga 50 000 tundi ning neid ei ole 

selle aja jooksul vaja kordagi vahetada.  

 

 

8.6. HANZA Mechanics Tartu AS tootmisruumi uus valguslahendus 

(LED torud) 

 

Selles uues valguslahenduses asendame peamise tootmisruumi luminofoorlampe Philips 

58 W tüüpi TL-D torusid uute LED torudega. Nendeks on  PHILIPS LEDtube T8 23-

58W/840 (Joonis 8.6.1), mille parameetrid on järgmised: 

 Võimsus: 23 W 

 Valgusvoog: 3 100 lm 

 Valgustemperatuur: 4 000 K 

 Diameeter: 26 mm 

 Pikkus: 1 500 mm 

 Eluiga: 40 000 tundi 

 Kaitse klass IP 20 

 

 

Joonis 8.6.1. PHILIPS LEDtube T8 23-58W/840 
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Allpool on toodud tootmisruumi valgustite uus paigutuse plaan koos mõõtudega ja 

tihedusega, kui asendame valgustite torusid LED torudega (Joonis 8.6.2). 

 

 

Joonis 8.6.2. Tootmisruumi asendatud LED torudega valgustite paigutuse ja tiheduse 

plaan  

 

Keskmine tihedus on nüüd 540 lx, mis on pisut vähem kui praegu, kuid on rohkem kui 

LED valgusti puhul ning samuti vastab tööala nõuetele (sisevalgustuse standard EVS-

EN 12464-1 ja EVS 891:2007). 

Mõõtsime tootmisruumi valguse intensiivsust ja tihedust ning andmed on toodud allpool 

tabelis 8.6.1.  

 

Tabel 8.6.1. Tootmisruumi valguse mõõtmised eri tasanditel uute LED torude puhul 

Ala ρ [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 

Tööala / 501 266 563 0.531 

Põrandad (3) 20 492 276 551 0.562 

Laed 70 116 92 268 0.798 

Seinad (6) 50 278 148 461 / 

 

Tabelist on näha, et tihedused on pisut vähenenud võrreldes esialgsete 

luminofoorlampidega kuid on paremad kui LED valgustite näitajad ning samuti 

vastavad nõuetele ning valgustite paigutus on optimaalne (tööalal ja põrandal tihedused 

on samalaadsed). 
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Arvutame nüüd kui kiiresti sellised uute LED torudega valgustid ennast ära tasuvad. 

Arvutuskäik on toodud allpool tabelis 8.6.2. 

 

Tabel 8.6.2. LED torudega valgusti tasuvusanalüüs 

LED torudega valgustid 

Arv 399 

Tüki hind (2 toru ühes valgustis) 64 

Hind kokku 25 536 

Võimsus (kaks toru 2*23W) 46 

Töötunnid päevas 17 

Tööpäevad nädalas 6 

Nädalate arv aastas 52 

Töötundide arv aastas 5 304 

Elektrienergia hind kWh 0,07 

Aastane energiakulu (üks valgusti) 17,08 

Aastane energiakogukulu 6 814,47 

Luminofoorvalgustid (hetkel kasutusel) 

Arv 399 

Võimsus (kaks toru 2*58W) 116 

Aastane energiakulu (üks valgusti) 43,07 

Aastane energiakogukulu 17 184,32 

Tasuvusanalüüs 

LED torude energiakasulikkus aastas (aastaste 
energiakulude vahe) 10 369,85 

Tasuvusaeg (aastates) = ostmise kulu / 
energiakasulikkus aastas 2,5 

 

Eelnevas punktis juba arvutasime, et praeguste luminofoorvalgustite puhul energiakulu 

aastas on 17 184.32 €. Uute 2*23 W LED torudega valgustite puhul on aastane 

energiakulu aga ainult 399*5304 tundi*0.046 kW*0.07 €/kW*h=6 814 €. Ehk aastane 

kasu on 17 184-6 814=10 370 €. Kui arvestame, et LED torude ostmiseks kulus meil 

25536 €, siis saame, et valgustid tasuvad ennast ära juba 25536/10369,85=2,5 aastaga. 

Seega näeme, et LED on kindlasti kasulikum kui luminofoorvalgusti. Sõltuvalt sellest 

kas kasutada tervet LED valgustit või lihtsalt vahetada olemasoleva valgusti torusid 

LED torude vastu saame pisut erineva kasu. Eespool olevast analüüsist selgus, et kui me 

kasutame LED torusid, siis valgustid tasuvad ennast ära juba 2,5 aastaga, LED 

valgustite puhul on see aeg pisut pikem 4,4 aastat. 

Järgmises punktis võrdleme kui suurt kasu me saame 15 aasta jooksul kui kasutame 

LED valgusteid või LED torusid. 
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8.7. LED valgustite ja torude 15 aasta kasulikkuse analüüs 

 

Järgnevalt võrdleme kui suurt kasu me saame luminofoorvalgustite vahetamisega kas 

LED valgustite või torude vastu 15 aasta jooksul. Allpool olevas tabelis on toodud 

arvutuskäik 15 aasta kogukulu arvutamiseks iga valgusti korral (Tabel 8.7.1). 

 

Tabel 8.7.1. Luminofoorvalgustite, LED valgustite ja torude 15 aasta kogukulu 

  
Luminofoor 
Valgustid 

LED 
valgustid LED torud 

Arv 399 399 399 

Soetamismaksumus olemas 38 703 25 536 

Tööiga 20 000 50 000 40 000 

Kasulikkuse analüüsi aeg aastates 15 15 15 

Töötunde aastas 5 304 5 304 5 304 

Kasulikkuse analüüsi aeg töötundides 79 560 79 560 79 560 

Mittu korda tuleb selle aja jooksul valgusteid 
vahetada 3 1 1 

Vahetamise kulud selle aja jooksul 5 746 38 703 25 536 

Soetamiskulud 15 aasta jooksul 5 746 77 406 51 072 

Energiakulu aastas (vt Tabel 8.4..) 17 184 8 444 6 814 

Energiakulu 15 aasta jooksul 257 765 126 660 102 217 

Kogukulu 15 aasta jookul 263 510 204 066 153 289 

 

Näeme, et kui me kasutame luminofoorvalgusteid 15 aasta jooksul, siis arvestades, et 

nende tööiga on ainult 20 000 tundi ning 15 aastas on 79 560 töötundi, saame, et neid 

tuleb selle aja jooksul vahetada 3 korda. Nii LED valgusteid kui ka torusid tuleb 

vahetada ainult 1 kord kuna nende tööiga on vastavalt 50 000 ja 40 000 tundi. 

Arvestades ka nende 15 aasta energiakulu iga valgusti puhul, saame, et kõige suurem 

kogukulu (energiakulu koos soetamismaksumusega) on praegustel 

luminofoorvalgustitel 263 510 €, järgmised on LED valgustid 204 066 € ja kõige 

väiksem kulu on LED torude puhul 153 289 €. Kui vaadata puhast võitu praeguste 

luminofoorvalgustitega võrreldes, siis on see LED valgustitel 59 444 € ning LED 

torudel 110 221 €. Näeme, et kõige kasulikumad on LED torud. 15 aasta jooksul 

hoiavad nad märkimisväärse summa kokku. Siinkohal tuleb märkida, et me ei 

arvestanud sellega, et tehnoloogia läheb edasi ja aastate möödudes LED tehnoloogia 

odavneb ning soetamismaksumus võib olla 40 000-50 000 tunni pärast siis juba hoopis 

teine ning sellest tulenevalt ka kasum suurem. 

See kulueelis on üsna märkimisväärne, pakkudes ettevõtetele majanduslikku stiimuli 

minna üle LED toruvalgustusele. Koos sotsiaalsete stiimulitega muuta ettevõtte 
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energiatõhusamaks ja jätkusuutlikumaks usun, et LED toruvalgustus pakub suurt kasu, 

võrreldes traditsiooniliste lineaarsete luminofoorlampidega. 
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KOKKUVÕTTE 
 

Elektrist põhjustatud õnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjuseid on mitu, 

nendeks on puudulikud teadmistest elektrist ja vanade tootmishoonete elektrisüsteemide 

nõuetele mittevastav seisukord. Uute ehitiste puhul on tunduvalt vähem 

elektriohutusega seotuid probleeme. Seadus sätestab, et iga elektripaigaldis peab 

vastama kindlatele nõuetele ja olema kasutamisel ohutu. Selleks on elektripaigaldises 

vajalik teostada regulaarseid hooldustöid ehk käidukorraldust. Käit – on tegevus, mis on 

vajalik elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmise jaoks.  

Minu töö eesmärgiks oligi kirjeldada käidukorraldust ühe konkreetse ettevõtte näol ja 

püüda optimiseerida selle ühe komponendi, valgustust. Ettevõtteks oli HANZA 

Mechanics Tartu AS. Töös kirjeldasime tehase hooldustööde kõiki komponente: 

turvanõudeid, elekrijaotusseadmeid, kaableid ja maandusi, valgustust. Iga komponendi 

jaoks kirjeldasime konkreetseid osi, mida tehases kasutatakse, hoolduspõhimõtteid, 

hooldustööde perioodilisust.  

Oluliseks hooldustööde osaks on valgustus. Maailmaas on suund keskkonnasäästlikuks 

tarbimiseks. Püütakse täiustada valgustuse tehnoloogiat, et ta oleks energiatõhusam, 

kvaliteetsem, säästlikum, pikema elueaga. Selliseid eeliseid võivad meile pakkuda uued 

LED lambid. Töös uurisime mis oleks kui asendada HANZA Mechanics Tartu AS 

tehase päevavalguslambid kas uute LED torudega või lampidega.  

Töös nägime, et LED kasutamine on kasulikum võrreldes luminofoorvalgustitega. 

Sõltuvalt sellest kas kasutada tervet LED valgustit või lihtsalt vahetada olemasoleva 

valgusti torusid LED torude vastu saame pisut erineva kasu. Eespool olevast analüüsist 

selgus, et kui me kasutame LED torusid, siis valgustid tasuvad ennast ära 2,5 aastaga, 

LED valgustite puhul aga 4,4 aastaga. Kui vaadata LED puhast võitu 15 aasta jooksul, 

siis on see LED valgustitel 59 444 € ning LED torudel 110 221 €. Valgustusanalüüs 

näitas, et kõige kasulikumad on LED torud, mis 15 aasta jooksul hoiavad kokku 

märkimisväärse summa. Kokkuvõtteks võib öelda, et tehas võiks kindlasti mõelda oma 

valgustuse asendamisele LED valgustitega. Esialgu vajalik soetamisraha tasub ennast 
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ära juba mõne aastaga ja edasine kasutamine toob ainult majanduslikku kasu ning lisaks 

muudab see ettevõtet energiatõhusamaks. 
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SUMMARY 
 

The number of accidents caused by the electricity in Estonia is quite high. There are 

several reasons for this, namely the lack of knowledge of electricity and the non-

compliant state of the old building´s electrical systems. Many regulations provide that 

electrical installations must meet certain requirements and be safe to use. It is necessary 

to carry out regular maintenance of those electrical buildings. Electrical management - 

is an activity that is necessary for the daily operation of the electrical buildings. Such 

activities include the use, control and maintenance. The maintenance plan must contain 

the necessary regular testing and maintenance operations, safety awareness 

requirements, the list of documents, the organization of procedures. 

My aim was to describe the electrical management work in one particular company and 

try to optimize it´s one component, lighting. The company is HANZA Mechanics Tartu 

AS. We described the maintenance of all plant components: security devices, electrical 

dividing equipment, cables and earthing, lighting. For each component we described 

how it is used, it´s maintenance policy and periodicity. 

An important part of the maintenance is the lighting. Today there is the global trend of 

environmentally sustainable consumption. We seek to improve the lighting technology, 

so that it would be energy-efficient, high-quality and long-lived. The new LED lamps 

could provide us with such advantages. In our work we studied what would happen if 

we replace HANZA Mechanics Tartu AS factory fluorescent light bulbs with the new 

LED tubes or lamps. 

We see that the LED is advantageous as compared to fluorescent luminaries. Depending 

on whether we use the entire LED lamp or simply replace the existing lighting tubes 

with LED tubes, we can have a slightly different benefits. The analysis showed that if 

we use the LED tubes, the lamps will pay off in 2.5 years, LED luminaires will pay off 

in 4.4 years. If you look at the pure LED victory in 15 years, it will be € 59,444 for LED 

lamps and € 110,221 for LED tubes. Lighting analysis showed that the most useful are 

theLED tubes, which in 15 years will save us a substantial amount of money. In 

conclusion, we can say that it would be reasonable for the plant to think of replacement 
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it´s lighting with LED lights. Initially needed cost of acquisition will pay for itself 

within a few years, and LEDs will only further gain economic benefits and make the 

company more energy efficient. 
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