
  

 

 

Ali lahko prihranim na porabi  

električne energije pri dvigalu v našem objektu ? 
 
 

LED LUČI v kabini in jašku  

 

Z zamenjavo  LED luči v kabini , ki nadomeščajo 

neonsko osvetlitev in led luči v jašku namesto 

ladijskih z varčnimi  class A žarnicami je  

 

Prihranek kupca do 50% električne energije. 

 

 

IZKLOP Luči ob mirovanju kabine 

 

Luči kabine se lahko izklopijo po 20 sekundah 

mirovanja kabine in v kabini ostane prižgana samo 

ena  luč. Ko je ponovni klic dvigala 

se luči avtomatsko priklopijo in delujejo vse. 

Prihranek pri življenjski dobi luči. Enako lahko 

izvedemo tudi prevezavo ventilatorja in avtomatski izklop in vklop. 

 

Prihranek kupca do 50% električne energije. 

 

 

DELOVANJE Dvigala v primeru izklopa električne 

energije 

 

Dograditev sistema VVVF in UPS  na dvigalih , da 

delujejo ob izpadu električne energije in da lahko 

kabina zapelje v najbližjo postajo  ter odpre vrata, 

medtem ko v kabini gori zasilna razsvetljava z 

50lux-i. 

Potniki lahko nemoteno zapustijo kabino. Ob 

ponovnem prihodu električne energije dvigalo samo 

opravi prvo vožnjo v najnižjo postajo, avtomatsko 

pregleda pravilno delovanje in prične z delovanjem. 

Za to ni potreben prihod serviserja oziroma drugih oseb. Prihranek kupca ; ni potreben 

pregled in ponovna vzpostavitev delovanja dvigala.  Strošek = 0 EUR  

 

 

 

 

 



REGEN sistem – hybrid drive 

 

Na dvigala lahko montiramo sistem, ki vrača električno  

energijo v omrežje. Le ta nastane pri zaviranju dvigala in gre 

drugače v obliki toplote v izgubo, v tem primeru pa jo 

regenerira sistem in v obliki električne energije vrne 

v sistem. 

 

Regenerativna enota se lahko vgradi v vsa dvigala, tako tista z 

reduktorskim ali brez reduktorskimi motorji, ki so krmiljeni z 

frekvenčnim regulatorjem VVVF. Takšna dvigala porabijo 

manj električne energije! 

 

 

 

 

 

PRAVILNO delovanje dvigal v sistemu DUPLEX 

 

Ko sta v objektu dve dvigali medsebojno povezani v 

sistem, je potrebno pregledati in nastaviti optimalno 

delovanje obeh dvigal, kjer lahko nastavljamo 

prioritetne vožnje, maximalno število potnikov v 

kabini in ustavljanje. Zmanjšamo lahko čakalno 

dobo pred dvigalom kot tudi število prevoženih 

praznih voženj. Zato je potrebno lastnike in 

uporabnike poučevati o pravilni uporabi takega 

sistema. 

 

Prihranek kupca; do 30%  zmanjšano število voženj dvigal in porabe električne energije 

 

 

 

Pustite pomoč in svetovanje našemu podjetju  

za Vas je to kot dober športni avtomobil 

» Z njim ste takoj v prednosti » 

 

 

 

V kolikor imate željo izvedeti več o storitvah in izdelkih, ki vas zanimajo, da jih napišemo na 

preprosti način, je moj mail še vedno info@sus.si . Predloge kot vedno sprejemamo 24 ur na 

dan. 

 

Prijazne svetovalke PRIČAKUJEJO VAŠ mail. 

                                                                                                

 Team SUS – prava izbira za vas !  
 

mailto:info@sus.si

