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Priložnost.

VISBIA.
Vodilni v Sloveniji za bančno certificirane

meritve vetrnega potenciala!

Kontaktirajte nas!

Sončna energija

Elektro-energetski inženiring

Vetrna energija

Sončna energija je najprimernejša za rešitve na področju obnovljivih
virov energije. Oglejte si našo ponudbo v nadaljevanju.

Vetrna energija je ena najhitreje rastočih industrij obnovljive energije
v kateri zelo aktivno sodelujemo. Natančna ocena in potencial
lokacije sta ključnega pomena.

Nobena storitev ni mogoča brez električnih linij. Pokrivamo vsa
področja prenosa energije od vira do porabnika.



Naša vizija in misija
Misija podjetja VISBIA je ponuditi
našim strankam zanesljive, visoko
kakovostne in najboljše tehnične
rešitve na področjih, ki so privlačna in
ugodna za nove investicije. Naša
prioriteta so telekomunikacije in
energetika. Sledimo novi tehnologiji, ki
se hitro in konstantno razvija. 
Naša vizija je nadgrajevati naša
strokovna znanja na področju
energetike in mobilne tehnologije. Še
naprej želimo ugajati našim strankam z
naprednimi, fleksibilnimi rešitvami in
tako ostati kompetentni in uveljavljeni
na našem področju.

VISBIA d.o.o je dinamično in prodorno podjetje s sedežem v
Slovenski Bistrici, ustanovljeno leta 2017 z namenom, da ponudi
rešitve na področju zelene energije. Gradimo na trdnih temeljih
partnerskega podjetja  JJ-EETI s.p., ustanovljenega leta 1997. 
Zelo aktivno projektiramo in gradimo bazne postaje za sisteme
mobilne telefonije, sončne elektrarne, veterne elektrarne, vodne
elektrarne, toplotne črpalke in elektro-energetske sisteme.
Podjetje VISBIA je prvo v Sloveniji, ki izvaja bančno certificirane
meritve vetrnega potenciala.
 
VISBIA bo tudi v prihodnosti konkurenčno podjetje in v koraku z
časom na področju energetike in storitev mobilne telefonije. 

O PODJETJU 

Klemen JAVŠOVEC, mag. inž. tel.
Direktor podjetja Visbia d.o.o.
 

Transparentnost, trdo delo in
znanje so naše največje in najbolj

pomembne vrednote, ki jim
odločno sledimo. Te vrednote

oblikujejo našo poslovno etiko.
Smo podjetje srčnih, delovnih ljudi

in naše vrednote so eden
pomembnejših faktorjev, ki
našemu podjetju omogočajo

uspeh.



SONČNA ENERGIJA

NAŠE DELO 
Naši strategi in vodje projektov sodelujejo z vami 

in NAJDEJO najboljše možne REŠITVE.

Nudimo meritve in
analize za SONČNE

ELEKTRARNE na ključ.
Solarne meritve in
analize izvajamo z

zanesljivim partnerjem
VAISALA.

SOLARNE MERITVE
IN OCENJEVANJE

LOKACIJ
Nudimo celostno

vzdrževanje
SONČNIH

ELEKTRARN od
čiščenja in popravil do

elektroenergetskih
meritev z analizo in

poročilom.

VZDRŽEVANJE
SONČNIH

ELEKTRARN
Nudimo celosten

inženiring za projekte
SONČNIH ELEKTRARN

na ključ od priprave
dokumentacije do prvih

kWh.

SONČNE ELEKTRARNE
NA KLJUČ
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V I S B I A  D . O . O .

Poleg zavedanja kaj samooskrba z električno
energijo prinaša vam, skupnosti in planetu, je
ključna tudi tehnična ter finančna plat zgodbe.
Tehnične zahteve so pravilna orientacija
objekta (južna stran), naklon strehe in dovolj
velika čimmanj prekinjena površina strehe,
možnost priključitve na električno omrežje,...
Vi se odločite za investicijo za vse ostalo pa
poskrbimo pri Visbia d.o.o. Najprej opravimo
ogled in izmere objekta, izdelamo PZI projekta
in pripravimo ponudbo. Nato uredimo vso
potrebno dokumentacijo za postavitev in
elektro distribucijo ter brezplačno uredimo
dokumentacijo za pridobitev EKO subvencije.
Na koncu sledi namestitev, uredimo prevzem
in zagon sončne elektrarne in vzpostavitev
oddaljenega nadzora SE. Nudimo tudi možnost
vzdrževanja in čiščenja vaše sončne
elektrarne.

Kako deluje samooskrba?
In kakšni so pogoji za namestitev.

Odvisno od ugodnosti cene
investicije, velikosti porabe in
subvencije EKO sklada se povračilo
ocenjuje na 6 do 9 let.

Neodvisno pokrivanje lastnih potreb
po električni energiji za obdobje do
30 let,

Naložba v prihodnost s pomočjo
obnovljive energije sonca.

V A M  I N  O K O L J U
P R I J A Z N A  N A L O Ž B A

VAŠA SAMOOSKRBNA 
SONČNA ELEKTRARNA

Dolgoročna energetska neodvisnost

P O V R A Č I L O  N A L O Ž B E

D O L G O R O Č N A
E N E R G E T S K A  N E O D V I S N O S T

O K O L J U  P R I J A Z N O

75%nižji mesečni strošek elektrike

Do



Samooskrbno sončno elektrarno lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec.
Energija iz samooskrbe sončne elektrarne je namenjena pokrivanju lastnih potreb. Velikost
elektrarne je omejena na 0,8 kratnik obstoječe priključne moči (Primer: priključna moč 14
kW, varovalke 3x20 A, velikost elektrarne je lahko 11,2 kW). V primeru, da vaša elektrarna
proizvede več električne energije od vaše letne porabe, viške energije oddajate v omrežje.
Ko proizvede premalo energije pa prejemate energijo iz omrežja. Pri zaključku
obračunskega obdobja se obračuna razlika med prevzeto in oddano električno energijo
(kWh). Vbrezplačno. Naložba se bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. V
kolikor bo vaša sončna elektrarna pokrila vašo porabo električne energije boste mesečno
plačevali le še približno 15 € + DDV za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE,
ki sta obvezna.

Nudimo elektrarne za samooskrbo z električno energijo z razsmerniki in optimizatorji Solar
Edge. Vse to je v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z
električno energijo iz obnovljivih virov energije.
Uporabljamo solarne module EU proizvajalca Eurener. Po želji pa vam vgradimo tudi
solarne module katerega od drugih vodilnih svetovnih proizvajalcev. 
Za pritrditev modulov na streho uporabljamo aluminijasto nosilno konstrukcijo, ki ponuja
rešitev za vse vrste kritine. Nudimo tudi rešitve iz pločevine proti zamakanju strehe.
Samooskrba z električno energijo bo tako učinkovita in brezskrbna. 

BISTVENO JE, DA VAM POMAGAMO PREUČITI VSE
MOŽNOSTI IN NAJDEMO NAJBOLJŠO REŠITEV.

Idealna rešitev za odločen korak k zelenemu planetu in
dopolnitev vašega doma z optimizirano samooskrbno sončno

elektrarno na ključ - od ureditve dokumentacije do prvih kWh! 

SAMOOSKRBA
Z ELEKTRIČNO

ENERGIJO

www.visbia.com info@visbia.com



NAJUČINKOVITEJŠI PV KOLEKTOR
 
Proizvodna tehnologija omogoča primernost toplotnega
prenosnika Roll-Bond za uporabo v hibridnih
fotonapetostnih modulih, ki jim rečemo tudi
fotonapetostni-termalni kolektorji. Poleg drugih prednosti,
dobimo odlično stično površino za hlajenje, ki ustreza
fotonepetostnemu modulu, s čimer za 10-20% izboljšamo
fotonapetostno zmogljivost.

En modul - številne prednosti

HIBRIDNI
FOTONAPETOSTNI
MODUL

PVTAL - BLAGOVNA ZNAMKA TALUM D.D.

NOVOST!

V postopku patentiranja

-Najboljša toplotna učinkovitost 
  (najvišja toplotna moč 985 W)
-Boljša izkoriščenost prostora
-Znižanje stroškov namestitve
-Različne možnosti implementacije sistema
-Znižanje investicijskih stroškov (material + delo)

GLAVNE ZNAČILNOSTI

www.visbia.com info@visbia.com



THIS MONTH'S
FEATURED
ARTICLES

Co-living spaces

Future-proof home

SOLARNI
NADSTREŠEK 

Idealna rešitev za odločen korak k

zelenem planetu!

N A J  V A Š O  S O N Č N O  E L E K T R A R N O  D O P O L N J U J E

Vam in okolju prijazna
investicija

Privoščite si nov električni avto in ga parkirajte

pod nov solarni nadstrešek z lastno polnilno

postajo. Vaša naložba bo dolgoročna, investicija

pa se vam bo hitro obrestovala, zlasti z

spodbudnimi subvencijami za električne avte in

samooskrbo z električno energijo, ki jih nudi

država.

Solarni nadstrešek SunBase+ prilagodimo vašim

željam in potrebam ter vam pomagamo izbrati

optimalno rešitev. Načrtovanje je kvalitetno in

zanesljivo, izvedba pa hitra in preprosta. 

Izdelamo vam lahko tudi solarni nadstrešek po

meri za terase, rastlinjake, ali kakršnekoli druge

objekte. 

NAJNOVEJŠI TREND JE INTEGRACIJA

SOLARNIH PANELOV NA OGRAJO.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Zmanjšajte svoj ogljični vtis in stroške goriva!

SunBase+



TELEKOMUNIKACIJE 
IN ELEKTROINŽENIRING

NAŠE DELO 

Nudimo telekomunikacijski
inženiring za vse vrste TK
projektov. Obvladujemo

področja mobilne
telekomunikacije,

fiksnega/brezžičnega
načrtovanja omrežja.

Sodelujemo z zanesljivimi
mednarodnimi partnerji na

področju
telekomunikacijskih

storitev (Huawei, 
A1, Telemach, Telekom

Slovenija, Iskratel…).

TELEKOMUNIKACIJSKI
INŽENIRING

Izvajamo ozemljitve,
meritve napetosti in toka.

Nudimo celosten
inženiring in gradbena

dela za projekte E&E na
ključ. Delamo vse nizko

in visoko napetostne
kabelske povezave z

vsemi potrebnimi deli in
primeren zaključek
povezave na obeh

straneh.

ELEKTROENERGETSKI
INŽENIRING

Nudimo inženiring in
gradbena dela pri

projektih umeščanja BTS
na ključ za potrebe
mobilne telefonije.

Ponosni smo na 1000
BTS projektov, ki smo jih

izvedli od začetka
mobilne telefonije pri

nas do danes.

BTS ZA MOBILNE
TELEKOMUNIKACIJE

NA KLJUČ

www.visbia.com info@visbia.com

NAŠE DELO 
Naši strategi in vodje projektov sodelujejo z vami 

in NAJDEJO najboljše možne REŠITVE.



VETRNA ENERGIJA

Nudimo certificirane
meritve vetrnega

potenciala. Dobava in
montaža merilnih stolpov
MET na ključ. Meritve z
MET merilnimi stolpi do

160 m višine. Senzorje in
sisteme za beleženje
dobavljajo zanesljivi

partnerji (NRG
Systems, Vaisala, Ammonit,

 RainWise, OnSet.,..).

MET MERILNI STOLPI

Nudimo celosten
inženiring za projekte

VETERNIH ELEKTRARN
na ključ od pridobivanja
dokumentacije do prvih

kWh.

PROJEKTI VETRNIH
ELEKTRARN NA KLJUČ

Izdelujemo svoje BTS in
MET stolpe COMPAX.

COMPAX STOLPI

www.visbia.com info@visbia.com

Nudimo majhne veterne
elektrarne <50kW. Če

potrebujete kombinacijo
z PV sončnimi paneli

ponujamo tudi
HIBRIDNE rešitve.

Oboje na voljo tudi v
off-gird shemi.

MAJHNE VETRNE
ELEKTRANE

Nudimo SoDAR in Lidar
tehnološke rešitve

Vaisala Triton (RSD).

SODAR IN LIDAR
ANALIZE PROFILA

VETRA

NAŠE DELO 
Naši strategi in vodje projektov sodelujejo z vami 

in NAJDEJO najboljše možne REŠITVE.



VODILNI V SLOVENIJI ZA BANČNO
CERTIFICIRANE MERITVE VETRNEGA

POTENCIALA

ODLOČNO DO ZELENEGA PLANETA

Meritve z MET merilnimi stolpi do 140m višine

MERITVE VETRA IN IMPLEMENTACIJA
VETRNEGA POLJA
PVE Zajčica/Senožeška Brda (>150MW)

MERITVE NA TREH
VIŠINAH, MONITORING
IN ANALIZE

90m MET stolp - eden prvih v Sloveniji

Implementiramo MET jeklene stolpe do višine
140 metrov. Doba obrabe znaša 30 let.
Implementiramo jih z ustreznimi inštrumenti za
zanesljiv monitoring vetra. Inštrumenti so
vezani na nadzorno ploščo s sistemom
beleženja in oddaljenim dostopom.
Začasne lattice stolpe lahko opremimo z
različnimi meritvenimi napravami v skladu z
specifikacijami vašega projekta – skodelični in
ultrasonični anemometri, senzorji za
temperaturo, pritisk in relativno vlažnost,
veternica. Zasidramo ga z jeklenimi žicami v
treh smereh in nima betonskega temelja. Stalni
MET stolp pa trajno ostane na vetrnem polju,
zato mora biti robusten in enostaven za
vzdrževanje. Nameščeno lahko ima večje
število anemometrov.



Zanesljivo in kvalitetno
Desno: Fotografije naših referenc.

NAŠE 
REFERENCE

Nova energija
Vaša moč

VISBIA D.O.O.

Naše reference in
dolgoletni partnerji so
dokaz dobrega dela in
zanesljivih storitev.

Vodilni v Sloveniji za bančno
certificirane meritve vetra!

meritve vetra in prostorsko
implementiranje veternega
polja PVE Zajčica/Senožeška
Brda (>150MW PVE)
več kot 3,7 MV sončnih
elektrarn 
projektiranje in implementacija
23 sončnih elektrarnah
sodelovanje pri meritvah in
prostorskem implementiranju 3
vodnih elektrarn 
več kot 1000 BTS za potrebe
mobilne telefonije
 4 COMPAX stolpi in inštalacije
za potrebe radijskih oddajnikov
1 COMPAX stolp in inštalacija
za potrebe TV oddajnikov

Uspeli smo pridobiti veliko izkušenj
in izvedli veliko kvalitetnih del.
Znanje smo pridobili preko našega
partnerskega podjetja, ki deluje že
več kot 20 let. Našteli smo nekaj
projektov, ki smo jih izvedli z
skupnim inženiringom in poslovnim
znanjem:



Na našem področju je za razvoj produktov in storitev
ključnega pomena tehnično znanje in sposobno
osebje. Ponosno lahko rečemo, da imamo oboje.

To znamo najbolje - implementacija rešitve na ključ.
To je končna faza, zaključek našega in vašega
skupnega dela, kjer se že veselimo ciljne črte!

NAŠE PREDNOSTI

NAŠI PARTNERJI

1.KAJ 
POTREBUJETE

2.KONTAKTIRAJTE
NAS

3.NAŠLI BOMO
REŠITEV

FLEKSIBILNOST

ZANESLJIVOST

ZNANJE

Delamo hitro, učinkovito, prilagodljivo. Trudimo se,
da na vsakem koraku ugodimo vašim željam in
potrebam.

Naše reference in dolgoletni poslovni partnerji so
dokaz dobrega dela in zanesljivih storitev. Trdo
delamo, da se lahko zanesete na nas.

REŠITVE





ODLOČNO DO ZELENEGA PLANETA

+386 40 710 163
info@visbia.com

Za več informacij obiščite:

www.visbia.com
 

KONTAKTIRAJTE NAS!


