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Nüüdisaegne 
leedvalgustus 
bensiinijaamades

Leedvalgustus on tungimas meie igapäevaellu ning 
sageli me seda ei märkagi. Mõneks ajaks suletud lem-
miktankla on taasavamisel saanud endale uue valgustuse 
leedvalgustuse näol, torgates eriti hästi silma linna kol-
lases kõrgrõhunaatriumlampidega valguses.

Tallinnas ringi sõites jääb silma, et Olerex, Neste ja 
Statoili tanklates on nüüdisaegne leed-
valgustus. Maha ei ole neist jäänud 
teisedki tanklaketid. Esimesena alus-
tas leedvalgustuse paigaldamist Neste, 
vahetades välja luminofoorlampidega 
reklaamvalgustuse hooldust vähem va-
javate leedide vastu, seejärel läks sama 
teed Olerex. Tänaseks on nii Nestes 
kui Olerexis viidud uuele valgustusele 
üle valdav osa Eestis asuvate tanklate 
tankurite kohal olevaid varikatusealu-
seid, reklaamvalgustus ja ala valgustus. 
Kumbki tanklakett kasutab Hollandi 
tootja Bever Innovations spetsiaalselt 
tanklakettide jaoks välja töötatud in-
telligentseid leedvalgusteid, mis sel 
ajal, kui autosid tankimas ei ole, tööta-
vad madalamal valgustusrežiimil. Auto 
lähenemisel tankurile läheb valgus-
tustase sujuvalt etteantud tasemele, 

et autojuhile ala korralikult nähtavaks 
muuta. Asjasse pühendamatul on raske 
valgusmuutuse vahet märgata, kuna 
pimedal ajal on see ainult siis mär-
gatav, kui valgusteid eemalt jälgida. 
Autodeta tanklaala väiksem valgustus 
on eriti oluline öisel maanteel sõites, 
kuna pimedal teel neist möödudes ei 
väsita äkitselt teeservale ilmunud üle-
valgustatud tanklad enam autojuhi sil-
mi. Roheline mõtteviis – energiasääst 
valgustuses, mis toimib kogu pimedal 
ja hämaral ajal – toob kasu ka tanklake-
ti omanikele väiksemate elektriarvete 
näol. Nüüdisaegsed leedvalgustid on 
järjest energiasäästlikumad ning paind-
likult juhitavad. Kuna iga tankla on 

erisugune oma ehituselt ja vajadustelt, võimaldab valgus-
titega kaasa antud 8-tolline tahvelarvuti valgustite val-
gustustaset sättida kas või ükshaaval just selliseks, nagu 
see tanklaomanikule parim on. Valgustite häälestamisel 
on jäetud varu ka ajaga kaasas käiva valgusvoo langemi-
sele, mis omakorda pikendab valgustite kasutusiga. 
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Kui Neste ketil oma müügisaal puudub, siis 
Olerexil on see olemas ja ka siin kasutatakse 
leedvalgusteid, mida valgel ajal lülitatakse 
vähemaks siiski käsitsi. Tualettruumide val-
gustus on Olerexil samuti leedvalgustusega 
lahendatud, kuid lülituseks kasutatakse lii-
kumisandureid, mis tagavad, et tühja ruumi 
korral on valgustid välja lülitatud. 

Tankla üldala valgustuse lahendusel ollakse 
veel otsingute teel, et leida parimaid lahendusi 
olemasolevatele postidele, et neile paigutatud 
valgustid valgustaksid ka tankla ümbrusala 
paremini. Siin arvatavasti tüüplahendused ei 
aita, sest postide kõrgused ja vahekaugused 
on erinevates tanklates erinevad. Aimamaks, 
kui palju energiasäästu annab lisaks postile 
paigaldatud leedvalgustus, on heaks näiteks 
Neste Tallinna peakontori ees olev ala val-
gustus, kus vahetati välja 250 W kõrgrõhu-
naatriumlampidega valgustid 58 W leedvalgustite vastu. 
Samas tuleb teada, et 250 W kõrgrõhulambi nimivõimsus 
on valgusti tegelikust tarbimisvõimsusest tunduvalt ma-
dalam, ulatudes tegelikkuses üle 300 W.

Nii Neste kui Olerexi tanklaketi valgustuslahenduse 
eest vastutajad on oma valguslahendusega ja selle pealt 
saadava energiasäästuga väga rahul, seda enam, et hool-
duselegi kulub nüüd aega ja raha tunduvalt vähem.

Ka Statoil on alustanud oma tanklates valgustuse rekonst-
rueerimist ning üleminekut leedvalgustusele. Esialgu on 
tehtud vaid mõned tanklad, kus kasutusel Cree valgustid. 
Statoili kogu seadmete energiakulust moodustab valgustus 
vaid tühise osa, mistõttu valgustusest saadav energiasääst ei 
ole nii märgatav, kuna selle üle eraldi arvet ei peeta. 
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Küsimusele, kas leedvalgustusega on ka probleeme 
olnud, kõlab vastus, et väikseid  probleeme on esine-
nud sisevalgustuse osas, kuid valgustimüüjad ei ole 
oma tellijaid seni hätta jätnud ja probleemid on oma 
lahenduse leidnud. Pigem nähakse probleeme projek-
teerimisel ning ehituse käigus, sest mõlema valdkonna 
esindajail jääb teadmisi vajaka. Samuti viidatakse 
sellele, et paigaldatavad valgustid peavad kindlasti 
olema tunnustatud tootjate omad, vältimaks hilisemaid 
probleeme.

Suured asjad on ikka saanud alguse pisiasjadest. Jääb 
vaid üle loota, et meie tuntud tanklakettide positiivne ko-
gemus juhitava leedvalgustuse valdkonnas on teerajajaks 
ka teistele ettevõtetele.

Statoili Tammsaare tankla


