
 

 

 

Mokotowska 59 
 

 
 

Mokotowska 59, to luksusowa kamienica położona w centrum 
Warszawy, pomiędzy Placem Trzech Krzyży a Placem 

Zbawiciela w rejonie licznych ambasad, terenów zielonych 
oraz znanych restauracji. Składa się z 14 luksusowych 

apartamentów o powierzchni od 59 do 240 m2. 
W 2009 roku, kamienica została całkowicie przebudowana 

przez Orco Property Group, która jest wiodącym inwestorem 
oraz deweloperem na środkowoeuropejskim rynku 

nieruchomości i hotelarstwa. Aktualnie firma zarządza 
aktywami o wartości przeszło 2,5 miliarda Euro. Orco 

Property Group, prowadzi działalność w wielu krajach, 
skupiając się na rynkach w Europie wschodniej, w tym także 

w Polsce. 
 

System XBMS™ 
 

W budynku, zaprojektowano centralny system zarządzania 
BMS w oparciu o Neuron BMS Server™. Oprogramowanie 

dostarczono wraz z komputerem, który został zainstalowany 
w pomieszczeniu serwerowni i podłączony do szkieletowej 

sieci Internet o przepustowości 10Mbit. Prace uruchomieniowe 
oraz konfiguracyjne w całym okresie uruchomienia, 

prowadzono zdalnie, we współpracy z lokalną firmą 
instalatorską. 

 

Integracja 14 apartamentów 
 
W pomieszczeniu serwerowni, łączą się trzy magistrale 

komunikacyjne: LonWorks, LCN oraz Ethernet. W ramach 
sieci LonWorks, zintegrowano liczniki impulsów wodomierzy, 

ciepłomierzy, liczniki energii elektrycznej ABB DELTAPlus oraz 
bramę DMS504B51, modułowego systemu HVAC VRV III 

firmy DAIKIN, dostarczającego klimatyzowane powietrze do 
większości pomieszczeń. W ramach sieci LCN zintegrowano 

180 modułów automatyki domowej, sterujących oświetleniem 
oraz ogrzewaniem każdego pomieszczenia. 

 
Architektura systemu BMS. 

 

 
 

Wszystkie apartamenty wyposażono w 17-calowe panele 
dotykowe, zamontowane w puszkach podtynkowych i 

podłączone do wydzielonej sieci LAN. Na terenie obiektu 
zainstalowano trzy kamery IP firmy Vivotek, z których obraz 

jest wyświetlany na scenach monitoringu. Przy drzwiach 
wejściowych do budynku zamontowano bramofony cyfrowe 

SIP, HELIOS IP, czeskiej firmy 2N. 
 

 
 

Panele dotykowe jako klienty SIP 
 

Połączenia między bramofonami cyfrowymi HELIOS IP a 
panelami dotykowymi w apartamentach, obsługuje centrala 

PBX zainstalowana na serwerze Neuron BMS. Połączenie 
można nawiązać, podając kod apartamentu lub dzwoniąc do 

portiera. Portiernia została wyposażona w dodatkowy panel 
dotykowy, na którym jedna ze scen monitoringu, realizuje 

funkcje klienta SIP oraz krosownicy połączeń. Portier może 

odebrać połączenie, a także zadecydować o przełączeniu 

rozmowy do wybranego apartamentu. Analogicznie najemca 
może w każdej chwili, nawiązać połączenie głosowe z 

portierem. 



 

 

 
 

Centrum zarządzania apartamentem 
 

Wszystkie pomieszczenia posiadają indywidualne sceny 

monitoringu. Najemca może sterować oświetleniem, 

ogrzewaniem, regulować klimatyzację - jednym dotknięciem 
ekranu. Do dyspozycji ma sceny świetlne oraz programy 

czasowe umożliwiające automatyzację. 
 

 
 

Informacje o aktualnym zużyciu mediów prezentowane są w 
postaci czytelnych wykresów. Najemcy mogą śledzić aktualne 

zużycie wody, energii elektrycznej oraz ciepła. 
 

 

 
 

Informacje o pogodzie oraz kursy walut 
 

Na głównej scenie monitoringu, obok podglądu obrazów z 

kamer, wyświetlane są także informacje o aktualnym zużyciu 

mediów, temperaturze, wilgotności, wietrze oraz informacje 
pobierane z serwisów internetowych o aktualnych kursach 

najważniejszych walut. 
 

 
 
 

Informacje dla najemców 

 

System umożliwia administratorom budynku definiowanie 
oraz rozsyłanie komunikatów tekstowych, bezpośrednio do 

paneli dotykowych najemców, wraz z funkcją potwierdzania, 
kiedy zostały przeczytane. 

 

Kontakt i oferta handlowa 
 
Quantum Controls Sp. z o.o. 

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/216, 
15-111 Białystok, POLAND. 

Tel. +48 85 307 00 30, Fax. +48 85 874 20 99 
e-mail: info@qcontrols.pl, web: http://www.qcontrols.pl 
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