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Valgustuse juhtimissüsteeme on kolme tüüpi:1

  Autonoomne juhtimine (kalender) – valgustid on eelprogrammeeritud tööks kindlaksmääratud perioodidel.  
See on siiani kõige lihtsam ja odavam lahendus.

  Tsentraliseeritud juhtimine – kesksüsteem saadab juhtsignaali kõikidele rühma valgustitele.  
Info liikumine on ühesuunaline. Kuigi kesksõlm saab kindlaks määrata valgustirühmade oleku, ei saa ta teavet 
asukohapõhiselt valgusti seisundi või muude tingimuste kohta.

  Dünaamiline juhtimine – võimaldab paindlikumat juhtimist. Lampe saab juhtida nii ükshaaval kui ka rühmadena.  
Keskne juhtserver saab koguda teavet nende oleku kohta sõltuvalt paigaldatud seadmete funktsionaalsusest.

Valgusjuhtimissüsteemi 
investeerimise eelised

  Energiasäästlikkuse suurendamine 

  Tegevuskulude vähenemine ja klientide rahulolu kasv

  Täiendavad nutilahenduste võimalused
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AKTIIVNE KONTROLL võimaldab 
märkimisväärset energiasäästu,  
kuid sellega kaasnevad lisakeerukus  
ja -kulud.

DÜNAAMILINE JUHTIMINE on kuni 34% 
tõhusam kui kalendripõhine juhtimine.

Mida arvestada valgustuse 
juhtimissüsteemide projekteerimisel

Tänavavalgustussüsteemide energia- ja kulusäästu tagamiseks  
tuleb juhtimistüüpe ja -strateegiaid kaaluda juhtumipõhiselt.



Leedlahenduste (LED) võrdlus 
kõrgrõhunaatrium-lampidega 
(HPS)4

VALGUSTUSE  
SEADISTUSTÜÜP 

ENERGIAKULU 
VÕRDLUS

HPS – enne ümberehitust 100%

LED –  pärast lambi vahetamist 59%

LED –  hämardamine valgusvoo 
juhtimisega

50%

LED –  dünaamiline hämardamine 36%

Hämardamise eelised3
  Elektritarbimise vähendamine (lihtne vähendada 
elektrikulusid 25–60% võrra, väiksem elektritootmisega 
seotud keskkonnamõju). 

  Valgusreostuse leevendamine (vähem kuma taevas, vähem 
pimestavat ja pealetükkivat valgust, väiksem mõju ööliikidele).

  Väiksem ülekuumenemise (enneaegse rikke) oht –  
leedlambi eluiga võib olla isegi pikem, kui tavatootja väidab.

  Suurem turvalisus.

Tänavavalgustuse juhtimise strateegiad2

  Astronoomiline taimer – kasutab täpset teavet päikesetõusu ja -loojangu aja kohta mis tahes geograafilises asukohas.  
Ei arvesta ilmastikutingimusi.

  Päevavalguse ärakasutamine – fotoandurite kasutamine ümbritseva valguse tuvastamiseks ja tehisvalgustuse reguleerimiseks, 
kui ümbritseva valguse tase langeb või suureneb üle teatud lävendväärtuste. Ei arvesta liiklust.

  Liikluse tuvastamine – liikumisandurite kasutamine, et muuta valgustus dünaamilisemaks ja inimeste kohalolu arvestavaks, nt 
püsivalt väike liiklustihedus, eriti hilisõhtul. 

  Hämardamine – sõltuvalt liiklusest, ilmast ja ümbritsevatest valgustustingimustest ei pea kasutama lampe öö läbi. 
Kombineerides asjakohased astronoomilised taimerid, päevavalguse ärakasutamise ja liikluse tuvastamise skeemid 
hämardamisega, on võimalik saavutada tohutu energiasääst. Mõnes projektis saavutati isegi 85–90% suurune kokkuhoid.
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1	 LED	Street	Lighting	Procurement	&	Design	Guidelines,	Ref.	Ares	(2017)	 
5874064	-	30/11/2017

2 http://www.premiumlightpro.eu/ and https://www.tvilight.com/

3	 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

4	https://doi.org/10.3390/su10113925


