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Проект за подмяна на асансьорите при саниране 
на панелните многофамилни жилищни сгради 

Типично за общите части на панелните сгради в България е, че асансьорът е най-големият 
консуматор на електроенергия. Модерното асансьоростроене и най-новите технологии 
позволяват днес да бъдат произвеждани асансьори, които консумират около 90% по-малко 
електроенергия от съществуващите и дори да произвеждат такава и да я връщат в 
електроразпределителната мрежа или сградната инсталация.  

За да се осигури максималната енергийна ефективност при асансьорите, е необходимо в 
критериите да бъдат заложени съществуващи при асансьорите технологии за енергийна 
ефективност, които са изброени по-долу.  

При изготвянето на настоящата документация са взети предвид  всички модерни изисквания за 
осигуряване на достъпна среда, доколкото съществуващите асансьорни шахти позволяват това. 

Не на последно място трябва да споменем, че чрез подмяната на асансьорите по програмите за 
енергийна ефективност, ще бъде решен и един от най-тежките проблеми, касаещ сигурността на 
населението – настоящите асансьори в панелните сгради в България са най-старите, 
амортизирани и занемарени в цяла Европа. Никъде другаде не е допуснато асансьорите да 
работят 30-80 години без каквато и да е модернизация и ремонти. Подмяната им трябва да бъде 
извършена чрез технологични решения, отговарящи на най-високите нива на сигурност, 
енергийна ефективност и достъпна среда. 

Всички по-долу зададени параметри се базират на съществуващите шахти в конкретната 
позиция. Изискванията към новите асансьори са съобразени с най-новите и иновативни световни 
и европейски технологии в асансьоростроенето.  
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I. Задължителни общи изисквания към всеки нов асансьор 

Задължителните изисквания, на които новите асансьори в панелните сгради трябва да отговарят, 
за да удовлетворяват най-високите критерии за 

• енергийна ефективност, 

• сигурност и 

• достъпна стреда са: 
 

✓ Задвижването да се осигурява чрез безредукторни електро-механични машини със 
синхронен двигател с постоянни магнити и управление на двигателя с честотен 
регулатор; 

✓ Регенеративна система – възможността асансьорът да произвежда електрическа енергия 
по време на своята работа и да я връща в сградната инсталация или 
електроразпределителната мрежа;  

✓ LED (диодно) осветление в асансьорната кабина; 
✓ Автоматично изгасяне на осветлението на кабината на асансьора след неизползване на 

асансьора повече от 2 минути; 
✓ Автоматично изгасяне на целия асансьор (преминаване в режим “stand-by”), когато 

асансьорът няма заявка повече от 5 минути  и автоматично включване на асансьора при 

натискане на бутон за повикване; 

✓ LED осветление в шахтата; 

✓ Производителят на асансьора да притежава сертификат за Еко дизайн ISO14006; 
✓ Асансьорите трябва да са без машинно помещение, като машината трябва да е 

разположена в „главата“ на шахтата, т. е. над вратата на последна спирка; 
✓ Асансьорите трябва да са произведени съгласно европейската директива 2014/33/ЕС; 
✓ Асансьорите трябва да отговарят на стандарт БДС-EN 81-20/50; 
✓ Асансьорите да са снабдени с устройства за двустранна връзка с аварийна служба 

позволяваща постоянен контакт между заседнал пътник и сервиза; 
✓ Аварийно осветление в кабината; 
✓ Бутон в таблото за управление на асансьора, позволяващ придвижването на асансьора 

до „зона врата“, в случай на заседнали хора в кабината; 
✓ Скоростта на асансьора да е минимум 1 м/с; 
✓ Капацитетът на мотора на асансьора да е минимум 180 старта на час; 
✓ Автоматични шахтни врати; 
✓ Автоматични кабинни врати; 
✓ Автоматичните врати да са снабдени с оператор с честотно управление и синхронен 

двигател с постоянни магнити; 
✓ Пълно събирателен алгоритъм за движение на асансьора; 
✓ Контрол на товара; 
✓ Бутон за отваряне и бутон за затваряне на вратата; 
✓ Бутон аларма; 
✓ Етажни врати с клас на пожароустойчивост минимум Е120 (120 минути); 
✓ Носещите въжета да са със защитно покритие; 
✓ Огледало на гърба на кабината (осигурява видимост за излизане на „заден ход“ с 

инвалидна количка); 
✓ Парапет в кабината; 
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✓ Фотозавеса; 
✓ Кабинните бутони да са на височина от 900 мм до 1200 мм от готов под на кабината; 
✓ Етажните бутони да са на височина между 900 и 1100 мм от готовия под на етажната 

площадка; 
✓ Брайлова азбука на бутоните в кабината; 
✓ Противопожарен контрол на асансьора и пожарникарски ключ, позволяващ ползването 

на асансьора от пожарникари в случай на пожар, в сградите, където се предвижда 
противопожароизвестителна система. 
 

II. Изисквания към асансьорните шахти 

Съществуващите асансьорни шахти в панелните сгради, в които ще се монтират новите 
енергийно-ефективни асансьори, са с няколко различни хоризонтални широчини и дълбочини. 
но въпреки това има задължителни минимални изисквания към тях, а именно:   

• „Дъното“ на асансьорната шахта (светлото разстояние от готов под на първа спирка до 
дъното на шахтата) трябва да е в диапазон минимално 1000 мм и максимално 1600 мм. 
По предварителна информация разстоянието ще е налично в почти всички, може би 
всички, случаи. Под „дъното“ на асансьорната шахта не трябвa да има помещения с 
достъп на хора. 

• „Главата“ на асансьорната шахта (светлото разстояние от готов под на последна спирка 
до тавана на шахтата) трябва да бъде минимум 3400 мм. По предварителна информация 
разстоянието ще е налично в почти всички, може би всички, случаи. 

• Всички стари асансьори имат монолитните буфери от дъното на асансьорната шахта, 
които трябва да се премахнат.  

• Светлият отвор по височина за етажните врати, трябва да бъде минимум 2200 мм 
считано от кота готов под. По предварителните ни проучвания това разстояние почти 
никъде не е осигурено и ще трябва да се кърти, а при необходимост ще трябва да се 
укрепи конструктивно посредством метална греда.  

• „Зъбите“ (пиластрите) около шахтните врати трябва да се премахнат частично или 
цялостно. В последствие, при конструктивна необходимост, отворът ще трябва да се 
укрепи чрез метални рамки (черни каси). По предварителните ни проучвания тази 
корекция ще е необходима навсякъде. 

• Необходимо е поставянето на метална стълба тип „моряшка” в дъното на шахтата. 
Размерите на стълбата и нейното позициониране в шахтата се определят индивидуално 
в зависимост от оставащите свободни разстояния между кабината и стените.  

• Полагане на сервизно шахтно LED (диодно) осветление, изпълнено чрез девиаторна 
верига захранена от общи части на сградата, достигащо осветеност от 50 lux. Поставят се 
енергоспестяващи осветителни тела с клас на защита IP 54.  

• Асансьорната уредба се захранва чрез отведена от самостоятелен токов кръг и захранена 
с пет проводна (5 x 6 мм²)  трифазна (380V) захранваща линия от ГРТ до таблото за 
управление на асансьора, позициониращо се на последна спирка, завършващо с 
предпазител 40А. Предпазителят се монтира в таблото за управление на асансьора. 

• Самостоятелна вентилация на шахтата чрез отвор минимум 1% от хоризонталното 
сечение на шахтата.  

• Полагане на една ръка бял латекс във всяка шахта преди монтажа на новия асансьор. 
Препоръчва се с цел „обезпрашаване“ (запечатване на мръсотията) и по-лесно постигане 
на задължителната осветеност от 50 lux. 
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• За целите на демонтажа, монтажа и всички гореописани СМР е необходимо монтажно 
шахтно скеле (тръбно). 
 

III. Типове асансьорни шахти и конкретни параметри, които трябва 
да бъдат постигнати чрез подмяна на асансьорите: 

Съществуващите асансьори и шахти могат да бъдат класифицирани в няколко различни типа 
спрямо светлите им проектни размери, като всички типове са от 5 до 9 броя спирки: 

ТИП АСАНСЬОРНА 
ШАХТА 

Светли проектни размери на асансьорни шахти: 
(широчина / дълбочина)* 

А 1160 мм / 1390 мм 

Б 1200 мм / 1500 мм 

В 1500 мм / 1500 мм 

Г      1600 мм / 1760 мм** 

Д 1960 мм / 2560 мм 

* Трябва да бъде взета в предвид вероятността, че при оразмеряване на място е възможно 
да има отклонения в светлите размери на шахтите (по-големи от допустимите ±25 мм). 

** Необходим светъл вътрешен размер на шахтите, които ще се изградят посредством 
метална конструкция, в случаите на липсващи или недостатъчен брой асансьори. Тези шахти 
ще позволят монтажа на асансьори за 8 лица, което осигурява достъп на лица с инвалидна 
количка и придружител. 

В следните страници са зададени всички минимални и максимални изисквания, които новите 
асансьори трябва да удовлетворяват по отношение на: 

1) Технически характеристики и 
2) Енергийна ефективност. 

Най-накрая са предоставени конкретни чертежи с разположение на асансьорите във всяка една 
шахта. Не са дадени чертежи за различния брой спирки при една и съща в широчина и 
дълбочина шахта, тъй като това не предоставя каквато и да е допълнителна за целите на проекта 
информация. 
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ТИП АСАНСЬОРНА ШАХТА: A Б В Г Д 

БРОЙ ЛИЦА – минимален 5 5 6 8 16 

БРОЙ СПИРКИ 5/6/7/8/9 

СКОРОСТ – минимална  1,0 м/с 

ТОВАРОПОДЕМНОСТ – 
минимална  

400 кг 400 кг 450 кг 630 кг 1250 кг 

РАЗМЕРИ НА КАБИНА (мм) 
– минимални светли в 
вътрешни (ш/д/в) 

 
1000/920/2100 

 
1040/1030/2100 

 
1000/1250/2100  

 
1100/1400/2100 

 
1300/2100/2100 

РАЗМЕРИ НА ШАХТАТА – 
(ш/д) 

1160 х 1390 1200 х 1500 1500 х 1500 1600 х 1760  1960 х 2370 

ВРАТА КАБИННА АВТОМАТИЧНА 

ВРАТИ ЕТАЖНИ АВТОМАТИЧНИ 

TFT дисплей (в кабина и на 
основен етаж) 

да 

МОЩНОСТ МОТОР – 
максимална  

 
4.0 kW 

 
4.0 kW 

 
4 kW 

 
5.3 kW 

 
10.9 kW 

СВЕТЪЛ ОТВОР НА ВРАТАТА 
– минимален  

700/2000 мм 700/2000 мм 800/2000 мм 900/2000 мм 1100/2000 мм 

НОМИНАЛЕН ТОК – 
максимален  

 
6.69 А 

 
6.69 А 

 
6.85 A 

 
9 A 

 
18.48 A 

СТАРТОВ ТОК – 
максимален  

 

7.91 А 
 

7.97 А 
 

8.18 A 
 

10.53 A 
 

21.2 A 

БРОЙ СТАРТОВЕ ЗА 1 ЧАС – 
минимален  

 

180 
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1) Енергийна ефективност 

Всеки доставчик трябва да предостави индивидуален доклад за енергийна ефективност съгласно 

ръководство VDI 4707 за всеки отделен асансьор (за всяка единична шахта). Не трябва да се 

допуска монтаж на асансьор, който не изпълнява изискванията за енергиен клас „А“ или „B“ 

(латинско). По-нисък енергиен клас на асансьор е недопустим при санирането на сгради по 

програмите за енергийна ефективност. 

Предоставяме доклади за енергийна консумация на асансьори съгласно VDI 4707 за всеки 

отделен типов асансьор спрямо различните типове шахти). Новите асансьори не трябва да 

надвишават който и да е от посочените параметри за консумация на електроенергия и да не са 

с по-нисък енергиен клас от посочения по-долу. 

Доклад съгласно ръководство VDI 4707 с максимално допустими 

стойности за консумация на електроенергия и минимално допустим клас 

за енергийна ефективност (за целите на сравнение, представяме вариант 

на ръководството с и без регенеративна система на съоръженията)  

Изисквания за енергийна ефективност съгласно техническите характеристики на всеки типов 

асансьор с регенеративна система. 

• Асансьори тип А 

 

 

           Асансьор на 5 спирки                                            Асансьор на 6 спирки 
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Асансьор на 7 спирки          Асансьор на 8 спирки 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Асансьор на 9 спирки 
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• Асансьори тип Б 

 

Асансьор на 5 спирки     Асансьор на 6 спирки 

   

___________________________________________________________________________ 

                         Асансьор на 7 спирки        Асансьор на 8 спирки 
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Асансьор на 9 спирки 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

• Асансьори тип В 

 

                           Асансьор на 5 спирки     Асансьор на 6 спирки 
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Асансьор на 7 спирки     Асансьор на 8 спирки 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Асансьор на 9 спирки 
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• Асансьори тип Г 

 

 

           Асансьор на 5 спирки     Асансьор на 6 спирки 

    

_______________________________________________________________________________ 

 

Асансьор на 7 спирки     Асансьор на 8 спирки 
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Асансьор на 9 спирки 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Асансьори тип Д 

 

Асансьор на 5 спирки     Асансьор на 6 спирки 
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Асансьор на 7 спирки     Асансьор на 8 спирки 

  

_______________________________________________________________________________ 

Асансьор на 9 спирки 
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Чертежи 

Предлагаме чертежи с разположение на новите асансьори в конкретните съществуващи 

асансьорни шахти. Чертежите доказват техническата възможност за монтаж на най-модерни и 

енерго ефикасни асансьори в панелните сгради. Чертежите представят максимално изпълване 

на съществуващите типови асансьорни шахти: 

        Тип А                                                                              Тип Б 
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  Тип В                                                                                   Тип Г 

                            

 

Тип Д 

 

Валидно за всички видове шахти: 

светли размери от готов под мм 

Дъно Мин. 1000 – макс. 1600 

Глава Мин. 3400  

щурц 2200  

 


