
V zadnjem času vedno več vlagamo 
v razvoj pametnih elektroenergetskih 
omrežij, bolje poznanih kot Smart-
Grids. Ta prinašajo nove rešitve, ki 
temeljijo na sodobnih informacijsko-
-komunikacijskih tehnologijah. Sem 
spadajo naši sistemi za avtomatiza-
cijo srednje napetostnih (SN) omre-
žij, indikatorji okvar za nadzemne 
in kabelske vode, daljinsko vodenje 
razpršenih obnovljivih virov električ-
ne energije (na primer male hidro- in 
fotovoltaične elektrarne) ter sinhroni-
zacija sistemov s točnim časom.

Zavedamo se, da so za zdravo sloven-
sko gospodarstvo odločilna inovativna 
podjetja z lastnim razvojem in visoko 
dodano vrednostjo. V prihodnost tako 
zremo z optimizmom, saj razpolagamo 
z vrhunskim tehničnim znanjem, ki bo 
čedalje bolj cenjeno in iskano.

Več informacij lahko najdete na sple-
tnem naslovu www.sipronika.si.

Sipronika d.o.o. je slovensko podjetje, usmerjeno v razvoj in izvedbo 
visoko tehnoloških rešitev na področju elektroenergetike, prometno-
informacijskih sistemov in sinhronizacije sistemov s točnim časom. 
V svojem kolektivu imamo doktorico znanosti ter vrhunske inženirje 
s področij energetike, avtomatike, telekomunikacij in informatike. 
Z lastno raziskovalno skupino uspešno sodelujemo na domačih in 
mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih.

Prikazovalnik hitrosti z večbarvnim 
sporočilom.
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