
 
 

 

Nekaj pomembnih podatkov, ki jih moramo vedeti, o standardih 
za dvigala in o tem, kako mora biti narejeno dvigalo 

 
 
Kot verjetno veste, se proizvodna podjetja morajo držati strogih varnostnih standardov, ki se tičejo 
proizvodnega procesa dvigal.  
 
Spodaj vam pošiljam nekaj koristnih informacij, ki govorijo o vartnostnem vidiku proizvodnega 
procesa dvigal.  
 
 
Od leta 1995 za dvigala ni več 
obvezno, da se držijo evropskih 
standardov za dvigala EN81.1 
in EN81.2. 
 
Razlog za to je, da sta 
standarda EN81.1 in EN81.2 
zadrževala implementiranje 
novih inovativnih rešitev v 
industriji dvigal in proizvodnjo 
novih dvigal. Prav zato je bila 
uvedena nova direktiva EN 
95/16.  
 
 
 
 
V čem je razlika med standardom in direktivo? 
 
Ko je dvigalo narejeno v skladu s standardom, to pomeni, da ustreza zelo strogim zahtevam o tem, 
kako je vsak posamičen del dvigala proizveden. Po drugi strani pa direktiva opisuje potrebne 
zahteve, katerim mora slediti dvigalo, in potrebne teste, prek katerih mora dvigalo narediti. 
Direktiva proizvajalcu dovoljuje, da naredi dvigalo tako, da uporabi svoje inovativne rešitve, vendar 
mora samo dvigalo zagotavljati skladnost z visokimi varnostnimi standardi ali presegati splošne 
varnostne standarde.     
 
Poleg tega mora proizvajalec dvigal posedovati standard ISO 9001, če dvigala proizvaja v skladu z 
direktivo 95/16. Direktiva ponuja več različnih modelov rangiranja (od A do H).   
 
 
 



 
 

 

Kako izbrati primerno dvigalo? 
 

 
 

Ko govorimo o dimenzijah dvigala, so priporočljive naslednje vrednosti:  
Nosilnost (kg): 320, 450, 630, 800, 1000, 1275, 1600, 1800, 2000, 2500 
Hitrost (m/s): 0,4,  0,63,  1,0,  1,6,  2,0,  2,5,  3,0,  3,5,  4,0,  5,0,  6,0 
 
Dimenzije kabine, nosilnost in hitrost so določene tako, da natančno ustrezajo vrednostim iz 
sistema Renard R10. Sistem je prvič uvedel francoski vojaški polkovnik Charles Renard leta 1870, 
ko je predlagal vrsto števil za uporabo v metričnem sistemu. Njegov sistem je bil sprejet leta 1952 
pod nazivom mednarodni standard ISO 3.  
 
 
 
Vodila za izbiro dvigala 
 
Standard ISO 4190 govori o predlaganih vrednostih za dimenzije dvigala.  
 
Bolje je, če so vsa dvigala v stavbi pozicionirana skupaj in torej niso locirana v različnih delih 
stavbe. Taka skupna postavitev s skupinskim nadzorom (multiplex) omogoča krajši čakalni čas in 
manj težav v primeru, ko eno dvigalo slabše deluje ali ne deluje.   
 
Posebno pozornost je treba posvetiti območju pred dvigalom – ki mora biti dovolj veliko za vse 
potnike, ki čakajo. V stanovanjskih objektih mora biti to območje veliko vsaj toliko, kot je velika 
kabina. V poslovnih stavbah je najbolje, da je ta prostor čim večji, da lahko sprejme toliko ljudi, kot 
jih lahko prevažajo dvigala v skupinskem nadzoru (kombinacija njihovih največjih nosilnosti), hkrati 
pa tudi omogoča enako število izstopov iz dvigal. Območje za 1 osebo ustreza elipsi z dimenzijami 
600x450mm.  



 
 

 

 
Izbrati prave dimenzije, količino in hitrost dvigala 
 
Iz načrtov stavbe in drugih podatkov lahko izračunamo število potnikov, ki bodo uporabljali 
dvigalo. Za izračun vzamemo 5-minutni interval, takrat, ko je ljudi največ. Za poslovne objekte je to 
zjutraj, ob pričetku dela, ko vsi potniki uporabljajo dvigalo za to, da prispejo do svojega nadstropja. 
Dvigalo lahko razvrstimo v 5 kategorij. Spodaj so prikazane vrednosti vsake kategorije:    
 

Dvigala v stanovanjskih stavbah 

Nosilnost (kg) 320 450 630 1000 

Širina kabine (mm) 900 1000 1100 1100 

Globina kabine (mm) 1000 1250 1400 2100 

Vrata (mm) 700 800 / 900 800 / 900 800 / 900 

Hitrost (m/s) 0,4 – 1 0,4 – 1,6 0,4 – 2,5 0,4 – 2,5 

 
Bolnišnična dvigala 

Nosilnost (kg) 1275 1600 2000 2500 

Širina kabine (mm) 1200 1400 1500 1800 

Globina kabine (mm) 2300 2400 2700 2700 

Vrata (mm) 1100 1300 1300 1300 / 1400 

Hitrost (m/s) 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 

 
Dvigala za splošno uporabo (manjše pisarne in hoteli itd.) 

Nosilnost (kg) 630 800 1000 1275 

Širina kabine (mm) 1100 1350 1600 2000 

Globina kabine (mm) 1400 1400 1400 1400 

Vrata (mm) 800 / 900 800 / 900 900 / 1100 1100 

Hitrost (m/s) 0,63 – 1,6 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 

 

 
Tovorna dvigala 

Nosilnost (kg) 630 1000 1600 2000 2500 3500 5000 

Širina kabine 
(mm) 

1100 1300 1400 1500 1800 2100 2500 

Globina 
kabine (mm) 

1400 1750 2400 2700 2700 3000 3500 

Dvigala v stavbah z visoko frekvenco uporabe dvigal (stavbe z več kot 15 postajami) 

Nosilnost (kg) 1275 1600 1800 2000 

Širina kabine (mm) 2000 2100 2350 2350 

Globina kabine (mm) 1400 1600 1600 1700 

Vrata (mm) 1100 1100 1200 1200 

Hitrost (m/s) 2,5 – 6 2,5 – 6 2,5 – 6 2,5 – 6 



 
 

 

Vrata (mm) 0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

0,25 – 
1,0 

 
Ko izberemo ustrezno kategorijo na podlagi števila potnikov in tehnične specifikacije dvigala, lahko 
izračunamo čakalni čas, torej čas čakanja potnikov v nadstropju na dvigalo. Skladno s tem lahko 
določimo učinkovitost našega sistema:  
 
20 sekund ali manj         odličen sistem 
25 sekund      dober sistem 
30 sekund      zadovoljiv sistem 
40 sekund      slab sistem 
50 sekund in več             nezadovoljiv sistem   
 
 
 
Posebne zahteve za dvigala v različnih objektih  
 
Nakupovalna središča 
Dvigalo je lahko hidravlično ali električno. Prilagojeno mora biti za transport hendikepiranih oseb 
in nakupovalnih vozičkov. Groba ocena potrebe po nosilnosti dvigala: 1 oseba / 100 m2 
nakupovalnega območja. 2 dvigali morata biti skupaj, da omogočata normalno delovanje v 
primeru nedelovanja enega dvigala.   
 
Letališča  
Dvigala morajo biti dovolj velika, da lahko sprejmejo potnike s prtljago. Potnik s prtljago zavzame 
dvakrat več prostora od običajnega potnika. Če je dvigalo edino transportno sredstvo med 
nadstropji, potem mora biti nosilnosti vsaj 50 potnikov ali več.  
 
Bolnišnice  
Za izračun dimenzij dvigal za bolnišnice potrebujemo točno število vsega osebja in obiskovalcev, 
kakor tudi poznavanje njihovih navad prevažanja med nadstropji v različnih časovnih intervalih. To 
je zelo pomembna informacija pri izračunu čakalnega časa na dvigalo.  
 
Hoteli 
V hotelih poznamo 2 časovni obdobji, ko je transportov z dvigali največ: 8-10h, ko je čas odhoda in 
17-19h, ko je čas prihoda. Čas, ki ga potniki porabijo za čakanje na dvigalo, mora biti izračunan za 
oba intervala. Pogosto se na vrhu hotela nahaja restavracija, kar je zelo pomembno za izračun. 
Priporočljivo je, da je dvigalo nosilnosti vsaj za 16 oseb, saj je treba upoštevati tudi prtljago. Groba 
ocena potrebe po dvigalu je: 1 dvigalo / 90 hotelskih sob in 1 dvigalo za osebje na 2 dvigali za 
goste. Pomembno vlogo igra tudi namen hotela. Na primer: hoteli, ki so blizu letališča, imajo veliko 
gostov samo za 1 noč, medtem ko predstavljajo hoteli na počitniških destinacijah drugačen izziv.  
 
 



 
 

 

Stanovanjski objekti 
Za izbor primernega dvigala za stanovanjski objekt moramo poznati število stanovalcev. Izračun 
lahko naredimo tudi na podlagi števila sob ali postelj ter uporabimo 5-minutni časovni interval v 
najbolj obremenjenem delu dneva, ki je običajno zjutraj, ko gredo stanovalci v službo, otroci pa v 
šolo. Osnovno pravilo je spodaj:  
 

    Čas čakanja na  odstotek vseh stanovalcev,  
    dvigalo v sekundah  ki uporabijo dvigalo v 5 min 
 
Luksuzna stanovanja  40 – 50    > 8 % 
 
Standardna stanovanja 50 – 60    6 – 8 % 
 
Socialna stanovanja  60 – 70    5 – 6 % 

 
V apartmajskih objektih se običajno 1 dvigalo uporablja za transport pohištva, kar pomeni, da je 
dvigalo večje nosilnosti in večjih dimenzij kabine.  
 

 
 

 
 
 

Če imate še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo:  
irena@sus.si; brina@sus.si; jerneja@sus.si.  

+386 1 620 77 44 
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