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Ali veste kako 
pravilno izbrati DVIGALO ali
obnovo dvigala za VAŠ objekt?

Dimenzije kabin, nosilnosti in hitrosti so izbrane tako, 
da so blizu vrednosti po sistemu Renard R10. Francoski 
vojaški inženir polkovnik Charles Renard je leta 1870 
predlagal sklop prednostnih številk za uporabo v 
metričnem sistemu. Njegov sistem je bil sprejet leta 1952 
kot mednarodni standard ISO 3. Pri dimenzioniranju dvigal 
se priporoča uporaba naslednjih vrednosti:
Nosilnost dvigala (kg) : 320, 450, 630, 800, 1000, 1275, 
1600, 1800, 2000, 2500
Hitrost dvigala (m/s) : 0,4, 0,63, 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 
5,0, 6,0

Pravila pri izbiri dvigal
V standardu ISO 4190 so zapisane predlagane vrednosti za 
dimenzioniranje dvigal.
Boljše je če so dvigala v zgradbi fizično skupaj in ne posamezno po celi zgradbi. 
Takšna postavitev in skupinski sistem upravljanja ( multiplex ) prinese krajši čas čakanja in 
manj problemov ko se kakšno od dvigal pokvari. 
Paziti moramo, da so prostori pred dvigali dovolj veliki za čakajoče potnike. V 
stanovanjskih zgradbah mora biti ta prostor najmanj enak površini kabine ali večji. Pri 
poslovnih zgradbah pa je najboljše če je ta prostor tako velik, da lahko v njemu čaka število 
ljudi kot je največja nosilnost vgrajenih dvigal in omogoča izstopanje enakega števila ljudi 
iz dvigal. Površina potrebna za enega človeka je elipsa dimenzij 600 x 450 mm. 

Izbira dimenzij, količine in hitrosti dvigal
Iz podatkov o zgradbi dobimo količino potnikov ki bodo dvigala uporabljali. Za izračun 
uporabimo najbolj obremenjen petminutni interval. Za poslovne zgradbe na primer je to 
jutranji prihod na delo, ko se vsi potniki vozijo iz pritličja v svoja nadstropja. Dvigala se 
delijo na pet kategorij. V spodnjih tabelah so zapisane vrednosti za vsako kategorijo 
posebej:

Ko izberemo ustrezno kategorijo iz števila potnikov in 
podatkov o dvigalu dobimo čas čakanja v postaji preden 
bo prišla kabina dvigala. 
Čas čakanja na dvigalo je sledeč:

- 20 sekund ali manj odličen sistem
- 25 sekund  dober sistem
- 30 sekund  zadovoljiv sistem
- 40 sekund  slab sistem
- 50 sekund ali več nesprejemljiv sistem

Posebnosti dvigal v različnih objektih

Trgovski centri
Dvigala so lahko hidravlična ali električna
Dvigala morajo omogočati prevoz invalidov in nakupovalnih vozičkov
Groba kalkulacija je, da je kapaciteta dvigal ena oseba na sto kvadratnih metrov 
prodajnega prostora.
Dvigali naj bosta vedno dve skupaj. (normalno delovanje ob napakah na dvigalih )

Letališča
Dvigala morajo biti ustrezno velika za potnike s prtljago. Potnik s prtljago zavzame dvakrat 
več prostora
Če dvigalo služi za celoten transfer med nadstropji naj ima kapaciteto vsaj 50 potnikov ali 
več

Bolnišnice
Pri dimenzioniranju dvigal za bolnišnice moramo natančno vedeti za število osebja in 
obiskovalcev ter njihove potrebe po potovanju med nadstropji v časovnih obdobjih. To je 
zelo pomemben podatek za izračun časa čakanja na dvigalo.

Hoteli
V hotelih sta dve obremenjeni časovni obdobji 8 – 10 je čas odhajanja in 17 – 19 je čas 
prihoda. Čas čakanja mora biti izračunan za oba primera. Velikokrat je v najvišjem 
nadstropju hotela tudi restavracija kar še dodatno spremeni izračun. Priporočljivo je, da so 
dvigala za najmanj 16 oseb kar omogoča prevoz prtljage. Okvirno se računa, da mora biti 
eno dvigalo na 90 sob za goste. Za dvigala za osebje se upošteva da je eno takšno dvigalo 
na vsaki dve dvigali za goste. Upoštevati je potrebno tudi namen hotela. Hoteli v bližini 
letališč imajo večinoma enodnevne goste za razliko od hotelov v letoviščih.

Stanovanjski objekti
Za izbor dvigal v stanovanjskih objektih moramo vedeti število prebivalcev. Da pridemo do 
tega podatka lahko upoštevamo tudi število spalnic oziroma število postelj. Za izračun 
števila potnikov vzamemo petminutni interval v najbolj obremenjenem času. Po navadi je 
to dopoldne ko delavci odhajajo na delo in mlajši v šole ob istem času. Pri tem je osnovno 
pravilo sledeče:

V stanovanjskih objektih je običajno eno dvigalo namenjeno za prevoz pohištva. To 
pomeni, da je nosilnost teh dvigal višja in kabina večja.

Nosilnost (kg)

Dvigala v stanovanjskih zgradbah

320 450 630 1000

900 1000 1100 1100

1000 1250 1400 2100

700 800 / 900 800 / 900 800 / 900

0,4 – 1 0,4 – 1,6 0,4 – 2,5 0,4 – 2,5

Širina kabine (mm)

Globina kabine (mm)

Širina vrat (mm)

Hitrost (m/s)

Nosilnost (kg)

Bolniška dvigala

1275 1600 2000 2500

1200 1400 1500 1800

2300 2400 2700 2700

1100 1300 1300 1300 / 1400

0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5

Širina kabine (mm)

Globina kabine (mm)

Širina vrat (mm)

Hitrost (m/s)

Nosilnost (kg)

Dvigala za splošno rabo (manjše pisarne, hoteli itd.)

630 800 1000 1275

1100 1350 1600 2000

1400 1400 1400 1400

800 / 900 800 / 900 900 / 1100 1100

0,63 – 1,6 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5 0,63 – 2,5

Širina kabine (mm)

Globina kabine (mm)

Širina vrat (mm)

Hitrost (m/s)

Nosilnost (kg)

Dvigala v zgradbah z veliko potniki (zgradbe z več kot 15 nadstropji)

1275 1600 1800 2000

2000 2100 2350 2350

1400 1600 1600 1700

1100 1100 1200 1200

2,5 – 6 2,5 – 6 2,5 – 6 2,5 – 6

Širina kabine (mm)

Globina kabine (mm)

Širina vrat (mm)

Hitrost (m/s)

Nosilnost (kg)

Tovorna dvigala

630 1000 1600 2000

1100 1300 1400 1500

1400 1750 2400 2700

0,25–1,0 0,25–1,0 0,25–1,0 0,25–1,0

Širina kabine (mm)

Globina kabine (mm)

Hitrost (m/s)

2500 3500 5000

1800 2100 2500

2700 3000 3500

0,25–1,0 0,25–1,0 0,25–1,0

čas čakanja na procenti od 
skupnega na dvigalo v sekundah

procenti od skupnega 
števila prebivalcev

Prepeljani v 5 minutah

40 – 50 > 8 %

50 – 60 6 – 8 %

60 – 70 5 – 6 %

Nadstandardni objekt

Standardni objekt

Socialna stanovanja

Pokličite nas še danes in zagotovite si brezplačen pregled obstoječega 

dvigala oziroma objekta, kamor bi želeli postaviti novo dvigalo.

Pripravili Vam bomo poročilo in ponudbo, ki jo ne boste mogli zavrniti.

Ekipa Dvigala Sušnik
Prava izbira za vas – Vaš servis dvigal


