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2. tematska cjelina: NOVA RJEŠENJA NA STEROM TERENU

HRVATSKA 4.0
3. KONFERENCIJA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA,  
ROBOTIZACIJI I AUTOMATIZACIJI U INDUSTRIJI I ZGRADARSTVU
Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’, 28. listopada 2021.

DIGITALIZACIJA DALJINSKOG OČITANJA PLINOMJERA U HEP PLINU

Tvrtka HEP Plin, operator plinskog distribucijskog 
sustava i opskrbljivač plinom sa sjedištem u Osije-
ku, raspisala je javni natječaj za osjetnike koji bi se 
instalirali, odnosno priključili na postojeća plinska 
brojila G4. Time se najjeftinije i u što kraćem vre-
menu želio povećati broj mjernih mjesta koja imaju 
daljinsko očitanje. Posao sistem-integratora na tom 
projektu dobila je tvrtka Axis, a cijelo rješenje (ure-
đaji, središnja aplikacijska platforma, logistika, in-
stalacija i primjena) djelo je hrvatskih tvrtki. Iako je 
posao ugovoren netom prije početka pandemije i 
iako u uređajima ima i komponenti, odnosno repro-
materijala koji se nabavljaju iz inozemstva, tvrtka 
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Rođen je 1953. godine. Niz godina bavi se razvojim projektima i razvojem poslovanja u području 
informatike i telekomunikacija. Od 2018. godine direktor je tvrtke Axis iz Osijeka koja se bavi ispo-

rukom složenih rješenja primjene interneta stvari (IoT) u raznim djelatnostima (komunalne tvrtke, 
promet, logistika, pametni gradovi i sl.) koja se ponajviše osnivaju na globalnoj mreži Sigfox.

Byte Lab je uspjela proizvesti i isporučiti uređaje u 
roku od svega tri mjeseca, dok je Axis svih 4000 ure-
đaja uspio uspješno instalirati i primijeniti u roku od 
samo dva mjeseca. 

Pri tome se radi o rješenju koje je SigFox Ready, a 
kako je mreža SigFox globalna, tj. ono što na toj 
mreži radi u Hrvatskoj, može raditi i bilo gdje na 
svijetu gdje takva mreža postoji (trenutačno je to 
više od 70 zemalja ili dijelova svijeta), znači da je to 
rješenje u HEP Plinu, iako prvo i najveće u Hrvatskoj, 
dobar izvozni potencijal za sve uključene tvrtke 
(Axis, Byte Lab i Comping).


