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2. ENERGETIKA 

 

V energetiki nudimo storitve na področjih proizvodnje električne energije z biomaso, 
hidroenergijo, jedrsko energijo, kogeneracijo, nafto in plinom. S tehnologijo same proizvodnje 

toplotne in električne energije se ukvarjamo predvsem na področjih proizvodnjo energije z 
biomaso, hidroenergijo (manjše hidroelektrarne - MHE) ter kogeneracijo in plinom. 

Na hidroenergetskih objektih se ukvarjamo predvsem z izvajanjem meritev, obdelavo podatkov, 

upravljanjem in regulacijo sistemov. Glavna področja našega delovanja so hidromehanska 
oprema, drenažni sistemi ter žerjavi. Na področju hidroenergetske merilne opreme smo 
ekskluzivni zastopnik za podjetje Rittmeyer. 

 

2.1 NAFTNA INDUSTRIJA 

Naftna industrija je globalna industrija, ki vključuje procese pridobivanja, predelave, transporta 
in trženja naftnih derivatov. Naše podjetje v tem sektorju deluje predvsem na področju čistilnih 
naprav v predelovalni industriji in vzorčevalnih sistemov. Naftni derivati so razdeljeni v tri 

osnovne kategorije - lahki destilati, srednji destilati ter težki destilati in ostanek. Kategorije se 
medsebojno ločijo po postopkih destilacije in ločevanja surove nafte na frakcije. Frakcioniranje 
je proces ločevanja določene količine zmesi v manjše količine zmesi (frakcije), ki imajo drugačne 
lastnosti. Ker pa je postopek frakcioniranja surove nafte zapleten in poteka pri visokih 

temperaturah in pritiskih moramo zaradi nadzora le-tega sproti opravljati laboratorijske 

meritve vzorcev. Pogostost jemanja vzorcev je različna in se razlikuje od tipa medija vzorca. 
Vzorci se lahko tako jemljejo dnevno, tedensko ali mesečno. Ponašamo se tudi z referencami 
dobave in montaže zaprtih vzorčevalnih sistemov v sodelovanju s podjetjem Dopak Inc. Kot 

nosilec posla smo izvedli tudi čistilno napravo za obdelavo odpadne lužine. 
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3. REFERENCE S PODROČJA ENERGETIKE – NAFTNA INDUSTRIJA 

 

3.1 IZVEDBE 

 

 

1. 

 

Control panel 2800-LP48 

 

RASCO Co. Inc za MAN GHH Oil & Gas, 

Libija 

(leto 2001) 

 

 

2. 

 

Čiščenje lužine 

 

NIS a.d., Novi Sad, Srbija 

(leto 2008) 

 

 

3. 

 

Dobava zaprtih vzorčevalnih sistemov v 
rafineriji Pančevo (CSS) 
 

NIS a.d., Novi Sad, Srbija 

(leto 2014-2015) 
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