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KONTROLLMÕÕTMISED

Vajadus valgustussüsteemi  
kontrollmõõtmise järele

Kontrollmõõtmised on osa tänavavalgustussüsteemide kavandamisest, ehitamisest ja 
hindamisest, et tagada ohutu ja jätkusuutlik keskkond.

Milleks vajame 
kontrollmõõtmisi
Kontrollmõõtmised on olulised uue valgustussüsteemi  
edukaks rakendamiseks järgmistel põhjustel:

  Saada ülevaade paigalduse vastavusest, 
energiatarbimisest, energiatõhusast juhtimisest 
ning valgustite seisundist 

  Tagada liiklusohutus ja turvaline liikluskeskkond

  Saada sisendandmeid võimalike tänavavalgustuse 
täiustuste jaoks tehnilisest ja ökonoomsest 
vaatenurgast

Millal teha 
kontrollmõõtmisi 
Mõõtmisi tuleks teostada korduvalt nii projekteerimise 
järgselt kui ka tööle rakendatud objektil:

  Enne uue valgustussüsteemi projekteerimist 
(renoveeritava objekti puhul)

  Pärast uue valgustussüsteemi valmimist

  Enne välisvalgustussüsteemi garantii aegumist

  Valgustussüsteemi korrapäraseks hindamiseks
Kontrollmõõtmised viib läbi projekti 
eest vastutav litsentseeritud 
energiateenindusettevõte, -organisatsioon 
või sertifitseeritud mõõtelabor.
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Kontrollmõõtmine jalakäijate tänaval Tallinnas Eestis
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Kõige olulisemad 
mõõdetavad parameetrid

 Valgustustihedus - tagada jalakäijatele 
nõuetekohane valgustustihedus ülekäiguradadel.

  Heledus - tagada sõidukijuhtidele nõuetekohane 
valgustus ja ohutu liikluskeskkond.

  Ühtlus - tagada ohutu liikluskeskkond, kus on 
hea nähtavus ja kontrasti tuvastatavus.

  Räigus - vähendada valgusreostust; väiksem 
pimestamisoht ja ohutus valgustatud 
keskkondades.

EN 13201-4:2015 standarditel põhinevate mõõtmiste eesmärgid
Mõõtmised viimaste katsetuste faasis
Valgustuspaigaldise rajatise lõpliku kontrolli-/kasutuselevõtuetapi 
jooksul tehtud mõõtmised, et kontrollida vastavust standardi 
nõuetele ja/või projekteerimisootustele. Tulemusi saab kasutada 
valgustuspaigaldise vastavushindamiseks. 

Mõõtmised valgustuspaigaldise eluea jooksul
Valgustuspaigaldise eluea jooksul eelnevalt kindlaksmääratud 
ajavahemikel tehtud mõõtmised valgusviljakuse muutuste 
hindamiseks ja hoolduse vajaduse kindlaksmääramiseks 
või valgustuspaigaldise vastavuse kontrollimiseks standardi 
nõuetele või projekteerimisootustele, mis põhinevad üldjuhul 
hooldeväärtustel.

Adaptiivse valgustuspaigaldise mõõtmised
Pidevalt või eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel tehtavad 
mõõtmised valgustite valgusvoo reguleerimiseks kohanduva 
teevalgustuse puhul, kus paigaldise tõhusus peab püsima teatud 
väärtusel ettemääratud vahemikus.

Mõõtmised lahknevuste tuvastamiseks
Mõõtmised, mis tehakse vajadusel, et uurida lahknevusi meetmete 
ja projekteerimisootuste vahel või keskkonnamõjust tingitud 
muutusi.

Mõõtmiste olulisus pärast  
objekti valmimist

  Vastavus standarditele EN13201-4: 2015 ja EN 12464-2: 2014. 

  Eeldatava energiasäästu hindamine.

  Garantiinõuete täitmise kontrollimine.

 Juhtimissüsteemi ja hoolduse parendamine.

  Liiklusohutuse hindamine.

Mõõtmiste eesmärk enne  
garantii aegumist

  Garantiitingimustele vastavuse hindamine

  Valgustuspaigaldise hindamine vastavalt standarditele  
CEN/TR 13201-1; EN 13201 2-4.

 Valgusti energiatõhususe vastavuse hindamine.

  Liiklusohutuse hindamine.
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