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 Zagreb, 31. ožujka 2022.

21st FORUM ON GAS 2022

21. PLINARSKI FORUM 2022.

DIGITALIZACIJA DALJINSKOG OČITANJA  
POTROŠNJE PLINA KORIŠTENJEM IoT MREŽA

Često kod distributera plina u Hrvatskoj postoji potre-
ba za digitalizacijom daljinskog očitanja potrošnje pli-
na (i s plinomjera i s korektora) na puno više mjernih 
mjesta nego što bi to dopuštali financijska sredstva 
za kupovinu plinomjera ili korektora plina i vrijeme 
potrebno za njihovu ugradnju. U takvim situacijama, 
mreže koje koriste internet stvari (IoT) pokazale su 
se kao najučinkovitije i najjeftinije rješenje, a Axis sa 
svojim rješenjem daljinskog očitanja potrošnje plina 
temeljenog na mreži SIGFOX IOT među vodećim je 
tvrtkama u Hrvatskoj po iskustvu, stručnosti i broju 
instaliranih senzora (više od 10 000 mjernih mjesta, 
većinom na mreži HEP Plina). 
Rješenje se sastoji od uređaja (senzora, odnosno bro-
jača impulsa) koji se montira na plinomjer i središnje 
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neta stvari (IoT) u raznim djelatnostima (komunalne tvrtke, promet, logistika, pametni gradovi i sl.) koja se ponajviše 
osnivaju na globalnoj mreži Sigfox.

aplikacijske platforme koja prikuplja, obrađuje, pre-
zentira i pohranjuje podatke o potrošnji. Cijeli proces 
instalacije i aktivacije uređaja, uparivanja sa središ-
njom aplikacijskom platformom i slanja početnog sta-
nja plinomjera za određeno mjerno mjesto traje 2 - 3 
min. 
I uređaji i platforma, kao i IoT mrežni operatori su do-
maće tvrtke, tako da je rješenje potpuno hrvatsko. 
Kod Axisa se radi o rješenju koje je ‘SigFox Ready’, a 
kako je mreža SigFox globalna, znači da ono što na toj 
mreži radi u Hrvatskoj, može raditi i bilo gdje na svije-
tu gdje takva mreža postoji (trenutačno je to više od 
70 zemalja ili dijelova svijeta) pa je to dobar izvozni 
potencijal za sve uključene tvrtke (Byte Lab, Comping 
i Axis).


