
 
 

 

BREZSTOJNIČNA  DVIGALA -  SUS TITANIA 

Meritve jakosti zvoka 
 

Leta 1995 je bila prenovljena uredba o hrupu v naravnem in življenjskem 

okolju  v zakonu o varstvu okolja z namenom varstva naravnega in 

življenjskega okolja, kjer merimo mejne vrednosti ravni hrupa v 

naravnem in življenjskem okolju in kjer imamo definiran način 

določanja in vrednotenja ravni hrupa ter ukrepe za zmanjševanje in 

preprečevanje čezmernega hrupa.  

Določbe te uredbe veljajo za zunanji hrup, ki ga v posameznih območjih 

naravnega in življenjskega okolja povzročajo stalne ali občasne emisije 

hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom, kamor 

spadajo tudi dvigala v objektih. 

Imamo več stopenj varstva pred hrupom po območjih; 

I. stopnja: povečano varstvo pred hrupom, to je naravno območje, namenjeno turizmu in rekreaciji, 

neposredna okolica bolnišnic, zdravilišč in okrevališč ter območje naravnih parkov 

 II. stopnja : ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, to je 

območje, ki je primarno namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori, čisto 

stanovanjsko območje, okolica objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter 

programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in 

rekreacijskih površin 

III. Stopnja:  dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-

poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi 

prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, 

namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene 

ali gostinske dejavnosti  

 IV. stopnja :  dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je 

območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, 

skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Območje naravnega ali                              Mejne ravni (dBA) 

življenjskega okolja                                     nočna raven L(n)                       dnevna  raven L(d) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. območje                                                            70                                              70 

III. območje                                                            50                                              60 

II. območje                                                             45                                              55 

I. območje                                                              40                                              50 

 



 
 

 

         Kako pa je pri dvigalih in kaj merimo  ?  

“Zgornje mejne vrednosti “ 

Strojnica oziroma zgornji  

del jaška, kjer se nahaja motor  

(dopustnost): 52 Db (A) 

 

Jašek : 60 Db (A) 

 

Notranja struktura jaška : 76 Db (A) 

 

 

Pred dvigalom :  

 

Glasnost odpiranja in  

Zapiranja vrat: 52 Db (A) 

 

V razdalji 1m od vrat:  48 Db (A) 

 

Impulz hrupa  zgoraj:50 Db (A) 

 

 

 

V kabini:   

 

Raven zvočnega tlaka 46 Db (A) 

 

Impulz hrupa  52 Db (A) 

 

V podjetju Dvigala Sušnik so bile vse meritve, ki smo jih izvajali v 

zadnjih nekaj letih ob montaži novih dvigal, pod mejno napisano 

vrednostjo. 

 

Velik poudarek v zadnjih letih smo namenili tudi obstoječim dvigalom, 

kjer smo z različnimi obnovami zmanjšali hrupnost dvigal ter 

izboljšali njihovo delovanje. 

 

Priporočamo se tudi vam za brezplačno izdelavo meritve hrupnosti in 

ponudbo za znižanje jakosti zvoka na dvigalu. Zato nas le pokličite na 

01/6207744 oziroma pišite na mail: brina@sus.si.                         

 

Prijazne svetovalke PRIČAKUJEMO VAŠ KLIC. 

                                                                                                   Team SUS – prava izbira za vas ! 

mailto:brina@sus.si

