
Obnova oz. modernizacija 
električnega dvigala 



2 

Povprečna življenjska doba industrijskih sistemov 

LET 
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Osebna izkaznica vašega dvigala  

• Proizvajalec:  
………………………. 
 
• Leto proizvodnje : 
……………………….. 
 
• Leto obnove:           
           2017 
…………………………. 
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Življenjski cikel dvigala 

SERVIS IN  

VZDRŽEVANJE 

  

PROIZVODNJA IN  

MONTAŽA 

 
NAČRTOVANJE  

IN PRODAJA 

MODERNIZACIJA/ 

POPOLNA OBNOVA 
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Zakaj dvigala potrebujejo modernizacijo? 

 

• VARNOST 

• uskladitev s standardi EU: En 81.20 in En 81.50 ter 
pravilnikom  za večjo varnost pri uporabi dvigal 

• zmanjšanje okvar in napak  

• zmanjšanje stroškov vzdrževanja  

• prihranek pri energiji 

• izboljšanje delovanja pogona dvigala 

• Izboljšanje udobja vožnje v kabini 
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Nove komponente pri modernizaciji  

Strojnica 

 Interfon 

 Krmilna plošča s 

pogonom VVVF 

 Stroj v strojnem 

okvirju  

  Omejilec hitrosti 

  Jašek 

 

 Ploščati kabel in 

jaškovna instalacija  

 Vodila kabine 

 Jeklene vrvi 

 Protiutež 

  

 

Kabina (s konstrukcijo) 

 Notranjost v Inoxu, novi pod  

 Telefon 

 Kabinsko tipkalo 

 Ročaj in ogledalo 

 Kabinska vrata  

 Varnostna lovilna naprava  

 

 

 Jaškovna tipkala  

 Jaškovna tipkala  

 Zaščitno steklo 

 

S
E

C
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Enohitrostni reduktorski pogon 

Nova oprema 

Reduktorski pogon – frekvenčno 

reguliran 

 
Obstoječa oprema- 

Dvo hitrostni motor 
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Krmilna plošča s pogonom VVVF 

Obstoječa oprema- 

Relejna tehnologija 

Nova oprema- 

Mikroprocesorska 

tehnologija s frekvenčno 

regulacijo 
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Kabina dvigala  

Nova oprema – 

Laminat v kombinaciji 

z inox SB pločevino  

 

 

Obstoječa oprema – 

Obdrsana kabina 
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Kabinsko tipkalo – obstoječe  

Obstoječa  

oprema 
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Kabinsko tipkalo – novo  
Nova oprema – 

Pokazatelj postaj in smeri vožnje 

Antivandl pozivne tipke 

Ključ za prioritetno vožnjo 

Govorna najava postaj 
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Jaškovno tipkalo z pokazateljem 

Obstoječa 

oprema 

Nova oprema – 

Inox SB pločevina 

Pokazatelj smeri vožnje in postaj 

Pozivne tipke  
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Materijal, ki se ga lahko modernizira in ni 
predstavljen v tej prezentaciji 

• Nova jaškovna in kabinska vrata  

• Kompletne lovilne naprave z  omejilnikom 
hitrosti in jekleno vrvjo 

• Telefon , govorna najava 

• Jaškovna električna instalacija 

• Nosilne vrvi dvigala 

• Vodila kabine in protiuteži 

 

sec_modernization.mpg
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VESELIMO SE SODELOVANJA  
Z VAMI! 

 

   HVALA 
        Ekipa SUS 

   

tel:  01 620 77 44 

Mail: info@sus.si 


