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Iskra MIS 

 

 

Iskra in pametna omrežja 

• Elektro energetska omrežja in informacijsko 
komunikacijske tehnologije (EE + IKT) 

• EE znanja in tehnologije 
• Uporaba IKT pri upravljanju EE omrežij 
• Uporaba IKT arhitektur in mehanizmov 
• Uporaba EE protokolov (baziranih na TCP/IP) 

• Elementi pametnega omrežja 
• EE vodi, viri in porabniki 
• EE sistemi in naprave 
• Merilniki in stikala s komunikacijskimi vmesniki 
• Komunikacijski podsistemi 
• Informacijska vozlišča (aplikacijski strežniki) 

• Iskra in njena zgodovina 
• Večino merilnih in zaščitnih sistemov Iskre ima že 

desetletje vgrajene komunikacijske vmesnike 
• Iskra je že desetletja aktivna na področjih EE in IKT 
• Iskra ima bogate izkušnje s programsko opremo 
• Iskra ima veliko referenc na področjih sistemskih rešitev v 

EE in IKT 

 



Iskra MIS 

 

 

Projekt SUPERMEN  

• Iskra MIS je bila koordinator projekta SUPERMEN 
• Analiza in implementacija infrastrukture za pametna 

omrežja 
• Arhitektura  EE in IKT omrežja 
• Arhitektura povezovalnega programja 
• Koncept povezovanja novih in obstoječih elementov 

• Demonstracija storitev v slovenskem omrežju 
• Virtualna elektrarna 
• Upravljanje s porabo 
• Sistemske storitve v zaključenem gospodarskem območju 
• Povezovanje z obstoječimi sistemi vodenja Elektro Gorenjske 
• Vodenje razpršenih virov preko slovenskega IKT omrežja 
• Integracija v sistem upravljavca ZGO Petrol Energetika 

• Elementi pametnega omrežja 
• Vmesnik stičnega mesta za razpršene  vire 
• Vmesnik stičnega mesta v transformatorski postaji 
• Povezovalno programje v oblaku 

• Protokoli in IKT tehnologije 
• Demonstracija protokola IEC61850 
• Integracija obstoječih protokolov DCV 
• Uporaba WEB tehnologij 

 



Iskra MIS 

 

 

Naše usmeritve na področju PO 

• Zagotavljanje kvalitete električne energije 
• Sistemi nadzora in poročanja v skladu z EN50160 
• Ukrepi za zagotavljanje kvalitete električne energije 
• Ukrepi za zaščito in stabilnost distribucijskih omrežij 

• Upravljanje distribucijskih omrežij 
• Upravljanje in nadzor elementov distribucijskega EE omrežja 
• Priključevanje razpršenih (obnovljivih) virov 
• Povezovanje z DCV sistemi in uporabniškimi aplikacijami 

• Pametno (napredno) merjenje 
• Merilniki pretoka električne energije 
• Komunikatorji 
• Sistemi zbiranja in posredovanja podatkov 

• Upravljanje s porabo (DSM) 
• Energetsko učinkovita stikalna tehnika 
• Krmiljenje na daljavo 
• Sistemi merjenja in upravljanja z energijo 

• Pametne inštalacije 
• Inštalacijska in industrijska stikalna in zaščitna tehnika 
• Povezovanje s koncepti Pametnega doma (operaterski koncept) 
• Stikalni sistemi (stikalne omare) 

• Sistemske rešitve upravljanja z energijo in infrastrukturo 
 



Iskra MIS Izdelki s področja PO 

• Zagotavljanje kvalitete električne energije 
• Merilni centri in merilni pretvorniki 
• Komunikacijsko vozlišče MiBox 
• Aplikacija MiSmart za poročanje po EN50160 

• Upravljanje distribucijskih omrežij 
• Vmesnik stičnega mesta in MikroRTU 
• Komunikacijski protokol IEC61850 
• Povezovalno programje MiSmart 

• Pametno (napredno) merjenje 
• Komunikatorji X4, C100/200, C2, enkoderji 
• Merilnike energije WM-100 in WM-300 
• Koncentratorji in signalni konverterji MiBox in Ci300 
• Sistemi zbiranja in posredovanja podatkov MiSmart in eMIS 

• Upravljanje s porabo (DSM) 
• Bistabilna stikala 32A, 63A in 125A 
• Vgrajena komunikacija v MSE (PLC, Mbus, CAN, Modbus,…) 
• Integracija merilne in stikalne tehnike 

• Pametne inštalacije 
• Sistem pametnih inštalacij “Iskra” 
• Operaterski princip (procesiranje v oblaku, uporabniške aplikacije) 
• Zaščitna stikala z elektroniko (RCD B-tip) 



Iskra MIS 
Sistemske rešitve s področja PO 

• Sistemi za kompenzacijo jalove energije in motenj 
• Analiza, projektiranje, izdelava, instalacija, zagon, podpora, vzdrževanje 
• NN in SN distribucijska in industrijska omrežja 

• Upravljanje distribucijskih in industrijskih omrežij 
• Nadzor kvalitete energije po EN50160 
• Nadzor in upravljanje transformatorskih postaj in vodov 
• Priključevanje razpršenih virov 
• Zaščitni sistemi 

• Učinkovita rabe energije 
• Analiza, projektiranje, instalacija, zagon, podpora, vzdrževanje 
• Prilagajanje zahtevam stranke 
• Svetovanje in pomoč pri upravljanju 

• Sistemi zbiranja in prenosa merilnih podatkov (AMI) 
• Analiza, projektiranje, instalacija, zagon, podpora, vzdrževanje 
• Integracija v obstoječe ali izvedba novih sistemov zbiranja in 

obračunavanja 
• Svetovanje in pomoč pri upravljanju 

• Infrastruktura za električna vozila 
• Integracija energetskega in plačilnega sistema 
• Demonstracija in integracija v koncepte strank 

• Integracija vseh področij sistemskih rešitev in izdelkov 
 


