Building Technologies

Rozwiązania
z myślą o Tobie
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Branża Building Technologies wchodząca w skład
światowego koncernu
Siemens jest liderem w zakresie automatyki i zintegrowanych systemów monitorowania, sterowania oraz
elektronicznych systemów
zabezpieczeń stworzonych
w celu efektywnego zarządzania obiektami.
Oferujemy uniwersalne i kompleksowe rozwiązania: począwszy od automatyki i bezpieczeństwa budynku poprzez transmisję i dystrybucję
energii, a kończąc na sieci telekomunikacyjnej
oraz systemach IT.
Nowoczesny budynek powinien zapewnić
optymalne i komfortowe warunki pracy. Cel
ten uzyskuje się poprzez oszczędne zarządzanie energią i zapewnienie użytkownikom
przyjaznego otoczenia pracy oraz poprzez
ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
Rozwiązania gwarantujące spełnienie powyższych wymagań znajdziecie Państwo w ofercie
Siemens Building Technologies.
W związku z tym, iż sposób użytkowania
budynku jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jego infrastrukturę techniczną, specjaliści Siemens Building Technologies zawsze
dążą do precyzyjnej koordynacji wszystkich
projektów. Spełniając wszystkie wymagania
klienta tworzymy indywidualnie dopasowane
rozwiązania, jednocześnie gwarantując ich niezawodne funkcjonowanie, stałą opiekę konserwacyjną i serwisową, dzięki czemu użytkownik
uzyskuje najlepsze z możliwych rozwiązań
w zakresie technologii budynkowych.
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Security Systems
Komfort bezpieczeństwa

Zintegrowany system kontroli dostępu

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie

Odpowiedzią Security Systems na zmiany

bezpieczeństwa instytucji i korporacji uległy

w środowisku biznesowym jest zintegrowany

w ostatnim czasie istotnym zmianom. Od

system kontroli dostępu. SiPass™ jest syste-

standardowej ochrony życia ludzkiego i mienia

mem, który można konfigurować zgodnie z po-

zaczęto zwracać się w kierunku zabezpiecza-

trzebami klienta. Może być stosowany zarów-

nia całych procesów biznesowych. W związ-

no na poszczególnych piętrach budynku, jak

ku z tym systemy elektroniczne, skuteczne

i w kilku obiektach zlokalizowanych w różnych

rozwiązania i usługi z zakresu bezpieczeństwa

miejscach i w ten sposób być rozbudowywany

stają się coraz bardziej niezbędne dla popraw-

w miarę potrzeb użytkownika. SiPass™ umożli-

nego funkcjonowania obiektów i sieci kom-

wia klientom/korporacjom stosowanie jednako-

puterowych, z koniecznością pełnej integracji

wych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa

w jeden sprawnie działający system kontroli

we wszystkich swoich oddziałach rozsianych

i automatyki budynku. Dlatego też najważniej-

na dużym terenie, a nawet i na świecie.

szym celem Security Systems jest tworzenie
zintegrowanych, nowoczesnych rozwiązań
dostosowanych do indywidualnych potrzeb
poszczególnych segmentów rynku.
Nasi specjaliści, tworząc system ochrony obiektu najpierw poznają potrzeby i oczekiwania
klienta, definiują istniejące zagrożenia i określają ryzyko. Następnym krokiem jest opracowanie koncepcji ochrony obiektu uwzględniającej wytyczne dotyczące niezbędnych działań
organizacyjnych i sporządzenie projektu z optymalnie dobranymi urządzeniami i dopasowaniem konfiguracji poszczególnych systemów.
Po tych czynnościach rozpoczyna się proces
instalacji, uruchomienia i testowania. Kolejnym
etapem jest przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie codziennej obsługi zainstalowanych systemów. Kiedy system ochrony już
działa, zapewniamy na życzenie użytkownika
usługi konserwacyjne i serwisowe.
Wieloaspektowe spektrum naszego działania zapewnia klientom bezpieczeństwo przy
zachowaniu komfortu użytkowania, a jednocześnie umożliwia w razie potrzeby bezproblemową modyfikację zainstalowanych systemów
oraz ich stopniową modernizację podążającą
za rozwojem techniki ochrony.
Najwyższa jakość urządzeń i usług, poparta kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, przekłada
się na znaną w branży skuteczność działania
naszych systemów.
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Fire Safety
Systemy i usługi w zakresie zabezpieczeń
przeciwpożarowych
Dzięki wieloletnim badaniom i doświadczeniom Siemens jest światowym liderem
w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ma
do dyspozycji pełen zakres najwyższej jakości
produktów i urządzeń do wykrywania pożaru oraz gazów, a także urządzeń gaśniczych
i ostrzegających.
Wymagania dotyczące systemów ochrony życia
ludzkiego i mienia są zależne od typu obiektu.
Są one odmienne dla hoteli i fabryk, statków,
samolotów, czy też tuneli, jak również muszą
zostać dostosowane do przepisów bezpieczeństwa w poszczególnych krajach. Standardy
bezpieczeństwa zmieniają się i rozwijają wraz
z przemianami na świecie. Nasza wiedza w tej
dziedzinie umożliwia spełnienie indywidualnych potrzeb klienta, instytucji ubezpieczeniowych, jak i lokalnych przepisów prawnych.
Wykorzystując już ponad sto pięćdziesiąt
lat doświadczeń firmy i stosując najnowsze
technologie stworzyliśmy rozwiązania zapewniające wiarygodną ochronę ludzkiego życia
i mienia.
Wzbogacone i sprawdzone systemy
System przeciwpożarowy AlgoRex został
wzbogacony o dodatkowe rozwiązania w celu
sprostania szczególnym wymaganiom klientów na całym świecie. Logika systemu, jego
struktura i sposób pracy wzorowane są na
pracy ludzkiego mózgu i sieci komórek neuronowych. System rozpoznaje w bardzo wczesnym stadium zjawiska pożarowe, kierunek ich
rozwoju i decyduje o poziomie zagrożenia.
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Oferujemy różnorodne systemy ochrony i alar-

Systemy dozoru telewizyjnego – Cevis®,

mowania, możliwe do zastosowania w obiek-

pozwalające na wzrokową weryfikację stanu

tach o odmiennych wielkościach i przeznacze-

obiektów;

niu, są to m.in.:
Systemy kontroli dostępu – SiPass®, szyty
Systemy wykrywania włamań i napadów

na miarę każdego obiektu;

– Guarto®, przeznaczone zarówno dla dużych, jak i małych obiektów;

Nadrzędny system integrujący – MM8000®
koordynujący działanie zainstalowanych

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

systemów bezpieczeństwa i umożliwiający

– AlgoRex®, w których zastosowano nowator-

sprawowanie nad nimi pełnej kontroli - w poje-

ską metodę analizy porównawczej z rozmytą

dynczych obiektach albo w grupach obiektów

logiką sieci neuronowej;

rozproszonych na dużym obszarze.

Systemy automatycznego gaszenia
z bezpiecznymi dla ludzi i urządzeń środkami
gaśniczymi (FM200, gazy naturalne);
Systemy wykrywania gazów i oparów
substancji toksycznych i wybuchowych
– CerGas®, sygnalizujące zagrożenie stwarzane przez obecność jednej z wielu rozpoznawanych substancji;
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Building Automation
Systemy i usługi w zakresie zarządzania

nie rozwiązań dla automatyki budynków

budynkiem i energią

(BMS – Building Management Systems) oraz

Wszechstronność i niezawodność, zgodność

zintegrowanych systemów zarządzania budyn-

z wymogami architektonicznymi, funkcjonalny-

kami (IBS – Integrated Building Systems).

mi, środowiskowymi i ekonomicznymi. Spełnianie życzeń inwestorów i użytkowników obiek-

Dzięki wdrożeniu koncepcji „Open systems”

tów. Myślenie o bezpieczeństwie i ochronie.

(BMS + IBS + systemy zabezpieczeń) firma

Tego właśnie wymaga się od współczesnych

Siemens Building Technologies jest jedynym na

systemów zarządzania budynkami. Budynki

polskim rynku dostawcą oferującym komplek-

różnią się pod wieloma względami: wielkością,

sowe rozwiązania, pozwalające efektywnie za-

sposobem i czasem użytkowania, standardami

rządzać wszystkimi instalacjami technicznymi.

komfortu. Niezależnie od zadań spełnianych
przez budynek, koszty eksploatacji i zużycia

Desigo™ – kompetentne zarządzanie

energii powinny być jak najniższe. Najwyższej

instalacjami budynku

jakości rozwiązania w dziedzinie technicznego

System Desigo™, to spójna koncepcja kom-

zarządzania budynkiem wymagają szczególnej

pleksowej automatyzacji budynku. W skład

rozwagi podczas planowania, instalacji i uru-

systemu wchodzą komponenty sterujące i za-

chamiania systemów technicznych.

rządzające wszystkimi instalacjami technicznymi budynku na każdym poziomie. Poczynając

W celu spełnienia powyższych wymagań,

od pojedynczych pomieszczeń – Desigo™ RX,

Building Automation oferuje najnowszej gene-

poprzez automatykę instalacji ogólnych bu-

racji automatykę, która sterując instalacjami

dynku Desigo™ PX, aż do poziomu zarządzania

technicznymi, stwarza komfortowe środowisko

budynkiem Desigo™ Insight.

pracy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ekonomicznych i ochrony środowiska,

DESIGO™ to wyjątkowy, wielofunkcyjny sys-

przez cały cykl funkcjonowania obiektu.

tem, obejmujący swym działaniem wszystkie
instalacje i urządzenia obiektu, np. oświe-

Building Automation, zaspokajając indywidu-

tlenie, żaluzje, instalacje ochrony pożarowej

alne potrzeby swoich klientów oraz stosując

i bezpieczeństwa, kontrolę dostępu oraz

w swoich systemach najnowsze technologie,

rozdział energii elektrycznej.

wyznacza światowe standardy w dziedzi-
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Ekonomiczne zarządzanie

Gotowość do integracji

W celu zapewnienia optymalnego funkcjono-

Jedną z najbardziej godnych uwagi cech archi-

wania obiektu, efektywne i oszczędne musi

tektury DESIGO™ jest jego wielka otwartość.

być zarówno zużycie energii, jak również utrzy-

Możliwość integrowania systemów innych firm

manie na odpowiednim poziomie technicznym

na wszystkich trzech poziomach sprawia, że

instalacji i urządzeń.

DESIGO™ jest pod tym względem rozwiąza-

Odpowiedni komfort termiczny oraz jakość

niem naprawdę uniwersalnym. Do współpracy

powietrza w pomieszczeniach musi być dosto-

z innymi systemami i komponentami DESIGO™

sowana do ich przeznaczenia i aktualnej ilości

wykorzystuje takie protokoły jak: OPC, BACnet,

przebywających osób. Dla prawidłowego funk-

LON, EIB, KNX, ModBus i M-Bus. Dzięki temu

cjonowania budynku istotna jest efektywna

projektant może swobodnie włączać istniejące

obsługa alarmów, redukująca czas usuwania

rozwiązania do systemu DESIGO™.

usterek. DESIGO™ spełnia wszystkie powyższe
wymagania, gwarantując jednocześnie wysoką

Łatwość obsługi

niezawodność.

DESIGO™ charakteryzuje się łatwością obsługi
instalacji na wszystkich poziomach systemu.

Inwestycja w przyszłość

Lokalne panele operatorskie przyciągają uwagę

Automatyzacja budynku w systemie DESIGO™

wyraźnymi napisami, przejrzystym systemem

zapewnia długoterminową ochronę inwestycji.

pomocy i czytelnymi symbolami graficznymi.

System ten zapewnia atrakcyjne finansowo

Do sterowania ze stanowiska dyspozytora wy-

sposoby wykorzystania istniejących już syste-

korzystuje się środowisko Microsoft Windows,

mów zarządzania budynkiem i jest otwarty na

uwzględniające niezbędne wymogi ergonomii.

systemy innych firm trzecich. Jako lider rynku

Toteż, operatorzy mogą szybko opanować

zarządzania i automatyzacji budynków umie-

pracę w systemie, a następnie wykorzystywać

jętnie chronimy interesy inwestorów.

go w sposób optymalny.

Nowatorskie projektowanie budynków
System DESIGO™ jest pełen nowoczesnych
rozwiązań, przynoszących korzyści we wszystkich obszarach obsługi budynku. W DESIGO™
zastosowano ogólnie uznane standardy
komunikacji, takie jak: otwarty protokół
BACnet i technologie internetowe na poziomie
automatyki i zarządzania oraz LONMARK na
poziomie obiektowym.

„Samospłacające się Inwestycje”
– PFC „Performance Contracting”
Jednym z obszarów działania Building Auto-

wadzających energooszczędne i ekologiczne

mation jest realizacja usług zapewniających

technologie chroniące środowisko naturalne,

obniżenie zużycia energii i kosztów eksploata-

udzielenie gwarancji oszczędności, aranżację

cyjnych w obiektach użyteczności publicznej,

finansowania realizacji projektów, zarządza-

budynkach mieszkaniowych, systemach cie-

nie energią i świadczenie usług serwisowych,

płowniczych oraz budynkach przemysłowych

zapewniających uzyskanie gwarantowanych

i handlowych. Oferujemy wdrożenie kom-

oszczędności.

pleksowych rozwiązań technicznych wpro-
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Kto nam zaufał?
Dynamiczny rozwój rynku sprawia, że

Biurowce

rosną wymagania dotyczące ogranicza-

Atrium Business Center, Atrium Plaza, Atrium

nia kosztów eksploatacyjnych obiektów

Tower, Warsaw Financial Center, Saski A/B,

przy jednoczesnym wzroście ich komfortu

Unicentrum Katowice, Puławska Financial

i bezpieczeństwa. Zaufali nam najbardziej

Center, Biurowiec Plaza 2000 (Warszawa), Fim

wymagający klienci. Zapewniamy komfort

Tower (Warszawa), Biurowiec BTB (Warsza-

i bezpieczeństwo we wszystkich sektorach

wa), Biurowiec BTA (Warszawa), Biurowiec 3M

gospodarki a naszej listy referencyjnej

(Nadarzyn), Błękitny Wieżowiec (Warszawa);

nie sposób zmieścić w krótkim piśmie, oto
wybrane realizacje:

Sieci restauracji
Pizza Hut i Mc’Donalds;

Kultura i Sztuka
Teatr Narodowy, Teatr Wielki, Pałac Prezydenc-

Zakłady Farmaceutyczne

ki, Muzeum Czartoryskich (Kraków), Muzeum

Glaxo Wellcome (Poznań, Duchnice), Polphar-

Zamkowe (Malbork), Katedra na Wawelu,

ma (Starogard Szczeciński), Polfa (Waszawa);

Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół
Mariacki, Pałac Karniewskich (Warszawa);

Banki
Amerbank (Warszawa), Bank PKO BP (War-

Hotele

szawa), BGK (Wrocław), BPH (Kraków), PBK

Hyatt (Warszawa), Wratislavia i Panorama

(Warszawa, Bydgoszcz), Zurich Handlowy,

(Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk),

Raiffeisen Bank (Warszawa), Kredyt Bank

Mercure (Warszawa, Poznań), Hotel Shera-

(Warszawa), Bank Handlowy CITIBANK (War-

ton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków),

szawa), Deutsche Bank Polska (Warszawa),

Grand Hotel (Lublin);

Bank Rozwoju Eksportu (Warszawa), BIG Bank
(Warszawa), SoftBank (Warszawa);

Transport
Porty Lotnicze Okęcie, Katowice–Pyrzowice,

Opieka zdrowotna

Kraków-Balice, Poznań Ławica, Prom Pomera-

Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Kardio-

nia, Metro Warszawskie;

logiczny oraz Szpital Dziecięcy w Białymstoku,
Szpital Wojewódzki w Gdańsku, IGP w Pozna-

Administracja Państwowa

niu, Szpital im. Dzieciątka Jezus (Warszawa),

Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ

Szpital im. Jana Pawła II (Zamość), Szpital

(Warszawa), Urząd Rady Ministrów (Warsza-

Amerykański “HOPE” (Kraków);

wa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa
(Warszawa), Sąd Najwyższy (Warszawa), Ko-

Uniwersytety

misja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa

Uniwersytet Śląski, SGGW w Warszawie,

Izba Kontroli (Warszawa);

Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Politechnika Warszawska, Politechni-

Sieci supermarketów

ka Wrocławska, Krakowska Szkoła Wyższa;

TESCO, HIT, Geant;
Media
Przemysł paliwowy i energetyczny

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Telewi-

Tłocznie gazu (Kondratki, Włocławek), Rafi-

zja Polska, Drukarnia GW-AGORA (Łódź, Piła,

neria Gdańska (Gdańsk), Petrochemia Płocka

Warszawa).

(Płock), Elektrownia gazowa POLAR (Wrocław);
Telekomunikacja
TP S. A., GSM Polkomtel, ERA GSM;
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Siemens SBT posiada oddziały w następujących krajach:
Argentyna, Australia, Austria, Chile, Chiny, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,
Hong Kong, Indonezja, Irlandia, Kanada, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru,
Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja Tajlandia,
Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
oraz przedstawicielstwa w ponad 80 krajach.
Do grona Klientów naszej branży w Polsce należą między innymi:
Kultura i Sztuka: Teatr Narodowy, Teatr Wielki, Pałac Prezydencki, Muzeum Czartoryskich
(Kraków), Zamek w Malborku, Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół Mariacki,
Pałac Karniewskich (Warszawa);
Hotele: Hyatt (Warszawa), Panorama (Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk), Mercure
(Warszawa, Poznań), Hotel Sheraton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków), Grand Hotel (Lublin);
Transport: Porty Lotnicze: Okęcie, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań Ławica; Prom Pomerania; Metro Warszawskie;
Administracja Państwowa: Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ (Warszawa), Urząd Rady
Ministrów (Warszawa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa (Warszawa), Sąd Najwyższy
(Warszawa), Komisja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa Izba Kontroli (Warszawa);
Sieci handlowe: TESCO, Geant, IKEA;
Przemysł paliwowy i energetyczny: Tłocznie gazu (Kondratki, Włocławek), Rafineria Gdańska
(Gdańsk), Petrochemia Płocka (Płock), Elektrownia gazowa POLAR (Wrocław);
Telekomunikacja: TP S. A., GSM Polkomtel, ERA GSM;
Biurowce: Atrium Business Centem (Warszawa), Atrium Plaza (Warszawa), Atrium Tower
(Warszawa), Warsaw Financial Center, Saski A/B, Unicentrum (Katowice), Puławska Financial
Centem (Warszawa), Biurowiec Plaza 2000 (Warszawa), Fim Tower (Warszawa), Biurowiec BTB
(Warszawa), Biurowiec BTA (Warszawa), Biurowiec 3M (Nadarzyn), Błękitny Wieżowiec (Warszawa),
Wieżowiec TPSA (Warszawa).
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Siemens Sp. z o.o.
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Adres do korespondencji:
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
tel. (022) 870 87 00
fax (022) 870 87 01
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