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Niebezpieczeństwo czai się wszędzie tam, 

gdzie jest życie. Ochrona samego siebie, 

warunków życia oraz mienia jest jedną 

z podstawowych potrzeb wszystkich ludzi.

Jednakże niektóre czynniki się zmieniają, np.: 

obiekty, które trzeba chronić, źródła zagroże-

nia, jak i ich skala.

Do wzrostu zagrożenia przyczyniają się rosnąca 

gęstość zaludnienia, większa mobilność oraz 

zmiany socjo-polityczne.

Building Technologies, jedna z wielu branż 

firmy Siemens, kierując się tą podstawową po-

trzebą bezpieczeństwa od dziesięcioleci czyni 

wielkie wysiłki, aby zawsze o krok wyprzedzać 

swoje czasy. Firma Siemens wie, jak poradzić 

sobie z nowymi metodami przestępców, zanim 

będzie za późno. 
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Bezpieczeństwo 
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potrzebą!



Najpewniejszy wybór! 

W ciągu dziesięcioleci projektowania, produko-

wania i serwisowania systemów bezpieczeń-

stwa dostosowanych do potrzeb klienta firma 

Siemens zdobyła wyjątkową wiedzę ekspercką. 

Najnowsza technologia firmy Siemens jest nie 

tylko unikalna. To również szeroki wybór roz-

wiązań pochodzących od jednego producenta.

Oczywiste zalety takiego podejścia to rozwią-

zania dostosowane do poziomu zagrożenia, 

zwykle oparte na połączeniu różnych metod 

ochrony. Firma Siemens opracowuje, produ-

kuje i wdraża nowe metody ochrony przed 

włamaniami i napadami, kontroli dostępu 

oraz dozoru wizyjnego gwarantujące właściwy 

poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu, koncep-

cje ochrony są zgodne z uniwersalną filozofią, 

a zakresy odpowiedzialności są przez cały czas 

jasno określone.

Nasi klienci odnoszą korzyści z takiego działa-

nia. W domu czy w biurze, w filii czy w oddzia-

le głównym banku, w kompleksie biznesowym 

czy przemysłowym, w galerii czy muzeum 

firma Siemens oferuje swoim klientom odpo-

wiednie, dostosowane do ich potrzeb rozwią-

zania z zakresu bezpieczeństwa. Dziesiątki 

tysięcy zadowolonych klientów potwierdzają 

renomę, którą systemy bezpieczeństwa firmy 

Siemens cieszą się na całym świecie.
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Gotowego rozwiązania dotyczącego bezpie-

czeństwa nie da się kupić w sklepie. Rozwiąza-

nia takie są zawsze oparte na połączeniu cech 

odpowiednio zastosowanych urządzeń zabez-

pieczających. Co najważniejsze, muszą być one 

dopasowane do skali zagrożenia i indywidual-

nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

Dlatego też firma Siemens oferuje szeroki 

wybór produktów, których połączenie tworzy 

doskonałe systemy zabezpieczeń.

Dozór wolumetryczny (1)

Czujki systemu dozoru wolumetrycznego 

szybko i bezbłędnie wykrywają ruchy intruzów. 

Przestępcy zostaje mało czasu na włamanie się 

wewnątrz budynku. Chroni to przed stratami, 

a przynajmniej zdecydowanie je zmniejsza. 

Przy wyborze właściwego systemu czujek bra-

ne są pod uwagę specyficzne warunki wystę-

pujące w miejscu instalacji (istniejące zagroże-

nia i czynniki powodujące fałszywe alarmy).

Ochrona cennych przedmiotów (2)

W miejscach, w których znajduje się duża ilość 

mienia o wysokiej wartości (np.: magazyny, 

wystawy sklepowe) lub znajdują się szcze-

gólnie wartościowe przedmioty (np.: obrazy) 

warto rozważyć zainstalowanie dodatkowej 

ochrony cennych przedmiotów.

Przycisk alarmowy (3)

Włamań ani napadów nie da się całkowicie 

uniknąć. Wobec tego zaatakowane osoby 

powinny być chronione w taki sposób, aby 

siły interwencyjne mogły zareagować szybko 

i sprawnie w odpowiedzi na krytyczną sytuację.

Kontrola dostępu (4)

Dzięki kontrolowaniu dostępu do określonych 

pomieszczeń lub stref, ryzyko wniknięcia osób 

niepożądanych jest zdecydowanie zmniej-

szone. System kontroli dostępu może zostać 

połączony z systemami wykrywania włamań, 

monitoringu wizyjnego, a także z systemami 

rejestrowania czasu pracy. 

Przegląd metod ochrony:
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Telewizja dozorowa (5)

Obserwowanie i nagrywanie sytuacji wewnątrz 

i na zewnątrz budynku pozwala na skuteczne 

monitorowanie i dokumentowanie zdarzeń. 

Jest również efektywnym czynnikiem odstra-

szającym. Współczesne systemy telewizji dozo-

rowej są w stanie wywoływać alarmy i w razie 

wystąpienia niebezpieczeństwa przekazywać 

ważne informacje do grupy interwencyjnej.

Zabezpieczenia antywłamaniowe (6)

Zabezpieczenia antywłamaniowe montowa-

ne są już w zewnętrznych częściach budyn-

ku. Elementy zabezpieczeń montowane są 

wdrzwiach, oknach i świetlikach znajdujących 

się w obszarach o podwyższonej skali zagro-

żenia. Próby sforsowania wykrywane są przy 

użyciu zaawansowanych metod i technologii.

Ochrona otoczenia (7)

Jeśli próby ataku muszą być wykryte jak 

najwcześniej, to koncepcja ochrony powinna 

obejmować monitorowanie posesji i otoczenia 

budynku. Tu znajdują zastosowanie elektro-

niczne czujki i urządzenia monitorujące. Firma 

Siemens oferuje zaawansowane rozwiązania 

najnowszej generacji dostosowane do miejsca 

przeznaczenia.
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Elementy stykowe

Drzwi, okna i podobne otwory znajdujące się 

w elewacji budynku są strzeżone przez styki 

magnetyczne i/lub elektromechaniczne. Wykry-

wają one wszelkie próby otwarcia i wywołują 

alarm.

Czujki stłuczenia szkła

Czujki stłuczenia szkła wykrywają drga-

nia mechaniczne szkła lub fale akustyczne 

wewnątrz pomieszczenia wywołane zbiciem 

szyby. Sygnały te są analizowane przez układ 

elektroniczny. Przetwarzaniu podlega zarówno 

częstotliwość, amplituda, jak i czas trwania 

przebiegu charakterystycznego dla pęknięcia 

szkła. Pozytywny wynik analizy wyzwala alarm.

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Próby sforsowania zabezpieczeń antyw-

łamaniowych budynku są zapisywane 

i rejestrowane.

Zabezpieczenia 
antywłamaniowe
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Zasada działania pasywnych 

czujek podczerwieni

Każdy obiekt (ściana, mebel, itp.) i każdy 

organizm emitują ciepło (energię w postaci fal 

podczerwieni). Pasywna czujka podczerwieni 

przez cały czas mierzy poziom energii podczer-

wieni w dozorowanym obszarze. Jeśli człowiek 

lub zwierzę wkroczy do chronionego obszaru, 

czujnik zarejestruje zmianę temperatury i uru-

chomi alarm.

Czułość kontra zakłócenia

Dzięki współdziałaniu trójstopniowego filtra 

światła białego, cyfrowego przetwarzania 

sygnałów, obudowy zabezpieczonej przed 

owadami, a także wydajnemu procesorowi 

realizującemu funkcję filtra cyfrowego, czujka 

bezbłędnie wypełnia swoje zadanie.

Najwyższy standard

Dzięki najnowocześniejszej technologii i pro-

gramowalnemu cyfrowemu przetwarzaniu 

sygnałów, czujka podczerwieni spełnia wyma-

gania najostrzejszych standardów. W zależno-

ści od typu, czujka może być wyposażona w 

funkcję wykrywania jej zasłonięcia (zabezpie-

czenie antysabotażowe – „antymasking”).

W skrócie

■  System optyczny ze zwierciadłami monitoru-

jącymi wiele stref.

■  Zrównoważona wysoka czułość we wszyst-

kich obszarach, uwzględniając strefę pod 

czujką (do ochrony przed osobami czołgają-

cymi się).

■  Ekran chroniący przed zakłóceniami elektro-

magnetycznymi.

■  Automatyczny test czujnika i elektronicznych 

układów przetwarzających.

■  Łatwy i szybki montaż dzięki dwuczęściowej 

obudowie i układom elektronicznym zatrza-

skiwanym w gnieździe.

Dozór wolumetryczny

Dozór wolumetryczny

Celem dozoru wolumetrycznego jest wy-

krywanie nieuprawnionego wtargnięcia do 

pomieszczeń. Warunkiem bezbłędnej pracy 

czujek jest wysoka odporność na różne typy 

zakłóceń.

Czujka szerokokątna

Zaawansowany system optyczny ze zwier-
ciadłami rejestruje z jednakową czułością 
ruch w każdym z segmentów chronionego 
obszaru (również w strefie patrzącej w dół, 
do ochrony przed osobami czołgającymi się). 
(1) Strefa pod czujką (do ochrony przed 
osobami czołgającymi się) 
(2) Zakres małych odległości 
(3) Zakres średnich odległości 

(4) Zakres dużych odległośc

Obszar dozorowany z podziałem na strefy 
– widok z boku. 
(1) Strefa pod czujką (do ochrony przed 
osobami czołgającymi się) 
(2) Zakres małych odległości 
(3) Zakres średnich odległości 

(4) Zakres dużych odległości

Czujka kurtynowa

Przy użyciu opcjonalnego zwierciadła kur-

tynowego czujka szerokokątna może zostać 

przekształcona w czujkę kurtynową. 

Widok boczny obszaru aktywnego.
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Przykład: 

Pasywna czujka podczerwieni niewrażli-

wa na obecność zwierząt

Odróżnianie ludzi od zwierząt

Dzięki nowej technologii zastosowanej 

w czujnikach, system rozpoznaje, czy do mo-

nitorowanego pomieszczenia weszło zwierzę 

(o masie poniżej 40 kg) czy człowiek.

Idealna do mieszkań, domów i firm

Ta czujka jest idealnym rozwiązaniem dla 

mieszkań, domów, firm i tych wszystkich 

pomieszczeń, które muszą być chronione, a po 

których poruszają się zwierzęta domowe.

W skrócie

■  Optymalne filtrowanie światła białego przy 

użyciu czarnych, potrójnych zwierciadeł. 

■  Zasięg czujnika ze zwierciadłem szerokokąt-

nym: 12 m (20 m z opcjonalnym zwiercia-

dłem kurtynowym). 

■  4 różne poziomy czułości czujki. 

■  Niewrażliwość na obecność małych zwie-

rząt. 

■  Doskonała ochrona przed owadami i zakłó-

ceniami elektromagnetycznymi. 

■  Skuteczna kompensacja temperatury. 

■  Sterowanie mikroprocesorowe, w pełni 

cyfrowe przetwarzanie sygnałów typu 

AMASIC. 

■  Dwuczęściowa obudowa gwarantująca bez-

pieczny i niezwykle łatwy montaż.

Dozór wolumetryczny
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Przykład: 

Pasywna czujka podczerwieni do montażu 

na suficie

Idealna do pomieszczeń

Ta czujka służy do ochrony pomieszczeń przed 

włamaniami. Pozycja na suficie pozwala objąć 

zasięgiem monitorowania otaczającą strefę. 

Czujki, których obszary aktywne zachodzą 

na siebie nie zakłócają nawzajem swojego 

działania.

Zasługująca na uwagę odporność na 

zakłócenia

Dzięki koncepcji zwartej i przemyślanej 

konstrukcji, czujki nie są wrażliwe na czynni-

ki zewnętrzne, takie jak wilgoć, przepięcia, 

zakłócenia elektromagnetyczne, owady, czy 

zewnętrzne źródła światła.

W skrócie

■  Dzięki sensorowi pirometrycznemu oraz so-

czewce Fresnela czujka zapewnia wyjątkową 

niezawodność wykrywania - ma 33 strefy 

aktywne (przypominające kurtyny) rozłożo-

ne równomiernie na okręgu. 

■  Czujka nie jest wrażliwa na czynniki ze-

wnętrzne, takie jak przepięcia, zakłócenia 

elektromagnetyczne, owady, czy zewnętrzne 

źródła światła. 

■ Łatwy i szybki montaż. 

■ Szybkie i niedrogie uruchomienie.

15,2 m

4,9 m

Widok z boku

Widok z góry
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Inteligentne połączenie podczerwieni 

i ultradźwięków

W systemach dozoru wolumetrycznego do 

osiągnięcia zadowalającego poziomu nieza-

wodności wykrywania ruchu wystarczą pa-

sywne czujki podczerwieni. Jednakże obszary 

wymagające wysokiego poziomu ochrony 

i pomieszczenia, w których występują trudne 

warunki często wymagają specjalnych rozwią-

zań z dziedziny zabezpieczeń. W tych miej-

scach wyrafinowane połączenie podczerwieni 

i ultradźwięków zapewnia najlepszą ochronę 

bez fałszywych alarmów.

Dzięki interakcji obu systemów w tzw. dwu-

systemowych czujkach uzyskuje się optymalną 

czułość we wszystkich kierunkach, w których 

porusza się osoba wewnątrz obszaru aktywne-

go. Zastosowanie dwóch technologii sprawia 

też, że czujka jest wyjątkowo odporna na zjawi-

ska zakłócające. 

Sztuka połączenia wykrywania ruchu przy 

użyciu podczerwieni i ultradźwięków polega 

na odpowiednim uwzględnianiu wpływu obu 

czynników. W konwencjonalnych czujkach 

dwusystemowych są stosowane funkcje logicz-

ne „LUB” lub „I”.

W wersji z funkcją „LUB” alarm jest wywo-

ływany, gdy jeden z dwóch podsystemów 

(podczerwieni lub ultradźwięków) wykryje 

ruch. Z powodu zmieniających się warunków 

zewnętrznych, takie działanie często kończy się 

fałszywymi alarmami.

W wersji z funkcją „I” czujka reaguje tylko 

wtedy, gdy oba podsystemy wykryją ruch. 

W zależności od położenia, takie rozwiązanie 

nie zawsze gwarantuje uzyskanie pożądanego 

poziomu bezpieczeństwa. Z tych powodów 

firma Siemens opracowała inteligentną czujkę 

Matchtec.

Połączenie technologii podczerwieni z anali-

zą ultradźwięków w celu osiągnięcia maksy-

malnej czułości i niezawodności w trudnych 

warunkach.

Dozór wolumetryczny

Efekt Dopplera: Gdy osoba zbliża się lub 

oddala od czujki, zmienia się częstotliwość 

ultradźwięków odbitych od osoby.

Inteligentne przetwarzanie sygnałów Match-

tec: Dwusystemowa czujka ruchu Matchtec 

analizuje sygnały pochodzące z czujników 

podczerwieni i ultradźwięków opierając się 

na zapisanych w pamięci charakterystykach 

odpowiadających poruszaniu się osób. Alarm 

jest wyzwalany na podstawie wyniku analizy 

przetworzonych sygnałów.
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Dwusystemowe czujki ruchu firmy 

Siemens:

Ani „I” ani „LUB” – my stawiamy na praw-

dopodobieństwo

Dwusystemowe czujki ruchu firmy Siemens 

uwzględniają oba czynniki w inteligentny 

sposób. Najpierw cyfrowo oceniają zarejestro-

wane sygnały pochodzące z czujników pod-

czerwieni i ultradźwięków, biorąc pod uwagę 

kilka kryteriów, a następnie przeprowadzają test 

prawdopodobieństwa na podstawie zapisanych 

informacji. Dzięki dokładnemu przetwarzaniu 

sygnałów Matchtec osiągnięty został wysoki po-

ziom niezawodności, nawet w bardzo złożonych 

i wymagających szczególnej ochrony obszarach.

Przykład:

Dwusystemowe czujki ruchu Matchtec

Odpowiednie do najtrudniejszych 

warunków

Na niezawodność dozoru wolumetrycznego 

nie mają wpływu nieuszczelnione okna lub 

drzwi, małe zwierzęta ani urządzenia klimaty-

zacyjne znajdujące się bezpośrednio w zasięgu 

czujki. Trudne warunki występują również w 

magazynach, piwnicach, pomieszczeniach 

elektronicznego przetwarzania danych, skle-

pach, halach produkcyjnych, laboratoriach, itp. 

Dzięki unikalnym detekcyjnym układom logicz-

nym, dwusystemowe czujki ruchu spełniają 

wszystkie wymagania stawiane urządzeniom 

instalowanym w obszarach wymagających 

szczególnej ochrony.

Odporne na sabotaż

Dwusystemowe czujki mogą być również 

wyposażone w funkcję monitorowania zasło-

nięcia czujki („antymasking”). Czujki Matchtec 

dają pewność, że każda próba manipulowania 

przy nich zostanie natychmiast wykryta i zasy-

gnalizowana.

W skrócie

■  Spełnia wymagania najostrzejszych norm. 

■  Inteligentne uwzględnianie sygnałów 

z czujników podczerwieni i ultradźwięków 

z testem prawdopodobieństwa (przetwarza-

nie sygnałów Matchtec). 

■  Bezbłędne wykrywanie każdej próby mani-

pulacji. 

■ Certyfikat VdS.

Zwierciadło szerokokątne

Z maską IRMC1 zmniejszającą zasięg
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Czujka sejsmiczna

Narzędzia używane do włamań wytwarzają w 

twardych materiałach, takich jak stal lub be-

ton, drgania mechaniczne. Te właśnie drgania 

sejsmiczne są wykrywane przez czujniki pod-

łączone do obiektu. Alarm jest wywoływany 

tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ochrona cennych przedmiotów

Czujki sejsmiczne używane są do ochrony 

sejfów, magazynów lub drzwi do nich prowa-

dzących, archiwów, bankomatów, automatów 

biletowych i innych cennych przedmiotów. Dla-

tego też ważne jest, aby czujki łączyły pewność 

wykrywania z niewrażliwością na zjawiska 

zakłócające.

Młoty, przecinaki, świdry, piły tarczowe, palniki 

do cięcia, lance tlenowe, materiały wybucho-

we: każde narzędzie używane do włamań 

wytwarza drgania o typowej charakterystyce. 

Aby czujka sejsmiczna mogła prawidłowo od-

różniać próby naruszenia obiektu od nieszko-

dliwych sygnałów pochodzących z otoczenia, 

charakterystyki te są zapisane w jej pamięci.

Czujka sejsmiczna Senstec

Unikalne cechy czujek sejsmicznych firmy 

Siemens to czujnik przyspieszenia i cyfrowe 

przetwarzanie danych. Zakłócenia są odfiltro-

wywane już w czujniku. Algorytmy analizujące 

porównują charakterystyki odebranych sygna-

łów z zapisaną wiedzą ekspercką.

W skrócie

■ Unikalna czujka do wielu zastosowań. 

■  Czujnik Senstec w połączeniu ze sterowa-

nym mikroprocesorem systemem przetwa-

rzania sygnału. 

■  Duża niewrażliwość na jakiekolwiek czynniki 

zewnętrzne. 

■ Interaktywny system zdalnego sterowania. 

■ Ciągły test działania czujki.

Czujka do monitorowania gablot

Ochronę cennym przedmiotom znajdującym 

się w gablotach mogą zapewnić specjalne 

czujki. Dzięki nim zostaje odnotowana każda 

zmiana gęstości lub objętości w gablocie, 

a w poważniejszych przypadkach wywoływany 

jest alarm.

Ochrona przedmiotów

Celem ochrony przedmiotów jest wykrycie 

naruszenia bezpieczeństwa określonego 

obiektu (wartościowej kasetki, przedmio-

tu na wystawie sklepowej, obrazu, itp.). 

Jednakże ruch ludzi i zwierząt w otoczeniu 

monitorowanego obiektu nie powinien 

wywoływać alarmu.

Ochrona przedmiotów
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Rozwiązania dopasowane 

do potrzeb klienta

Istnieje wiele możliwości 

dopasowania rozwiązań do 

potrzeb klienta. Aby uzyskać 

więcej informacji, najlepiej 

skontaktować się z konsultan-

tem do spraw bezpieczeństwa 

firmy.

Czujki do monitorowania gablot firmy Siemens 

odniosły sukces w walce z dotychczasowym 

konfliktem między bezpieczeństwem a estety-

ką. Części składowe czujki są całkowicie niewi-

doczne. Mimo to każda próba otwarcia gabloty 

jest natychmiast wykrywana, niezależnie od 

tego, gdzie i w jaki sposób nastąpi. Dzięki 

zastosowanym w czujce algorytmom anali-

zującym, próba naruszenia bezpieczeństwa 

przedmiotu może łatwo zostać odróżniona od 

typowych zjawisk zewnętrznych.

W skrócie

■  Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki 

wykrywaniu zmian gęstości i objętości we-

wnątrz gabloty. 

■ Niewidoczny i uniwersalny montaż. 

■  Niewrażliwa na typowe zachowania zwie-

dzających. 

■ Odporna na sabotaż. 

■  Może chronić przedmioty o dowolnych 

rozmiarach.

Czujki chroniące obrazy

Czujki chroniące obrazy stanowią dodatkowe 

zabezpieczenie cennych obrazów, makat i in-

nych przedmiotów. W tym przypadku czujki 

są montowane w przedmiotach wiszących. 

Dzięki tym czujkom muzea, galerie, wystawy, 

itp. mogą znacznie zwiększyć poziom bezpie-

czeństwa.

W skrócie

■ Adresowalne.

■  Selektywna wymiana informacji w obrębie 

pomieszczenia / piętra.

■  Transmisja sygnału na odległość do 300 m 

wewnątrz budynku. 

■  Specjalna, wydzielona w całej Europie czę-

stotliwość radiowa.

Inne możliwości:

Styki drzwiowe / okienne

Drzwi i okna są szczególnie popularne wśród 

nieproszonych gości. Dzięki specjalnym stykom 

jest wykrywane otwarcie drzwi, okien i szuflad, 

a także przemieszczanie przedmiotów; w razie 

potrzeby jest też wyzwalany alarm.

Ochrona powierzchni

Ściany, drzwi i obudowy urządzeń zabezpie-

czane są obwodami alarmowymi. Jeśli obwód 

zostanie przerwany w jakimkolwiek punkcie, 

jest wyzwalany alarm.



Przycisk alarmowy

Kontrola dostępu

Przycisk alarmowy 

Ręczne wyzwolenie alarmu w niebezpiecz-

nej sytuacji.

Alarm może być uruchomiony ręcznie przy 

użyciu przycisku alarmowego albo przenośne-

go nadajnika. 

Kontrola dostępu

Kontrolowanie dostępu do chronionego 

obszaru i zapobieganie wejściu osób nie-

uprawnionych.

Systemy kontroli dostępu firmy Siemens są 

projektowane indywidualnie i dostosowywane 

do potrzeb klienta. Dostępne są najnowocze-

śniejsze, bezdotykowe technologie odczytu 

takie jak MIFARE®/Legic®/AccesLink® lub iden-

tyfikacja biometryczna na podstawie odcisków 

palców. Czytniki o atrakcyjnym wyglądzie (zdo-

były nagrodę za wzornictwo iF Design Award) 

można wkomponować w każdą nawet bardzo 

wymagającą architekturę.
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Telewizja dozorowa
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Ochrona otoczenia

Telewizja dozorowa

Rejestrowanie sytuacji niebezpiecznych 

i weryfikowanie zdarzeń.

Ochrona otoczenia

Monitorowanie posesji i otoczenia 

budynku.

Indywidualne rozwiązania dotyczące bezpie-

czeństwa firmy Siemens pokrywają wszystkie 

rodzaje potencjalnych zagrożeń. Systemy 

telewizji dozorowej są doskonale dopasowane 

do koncepcji bezpieczeństwa. Oferujemy sze-

roki wachlarz urządzeń oraz pakiety dokładnie 

dopasowanego oprogramowania. 

Osoby wchodzące na posesję, np. zbliżające się 

do budynku, mogą zostać wykryte przy użyciu 

różnorodnych metod. W zależności od sytuacji 

można zastosować bariery podczerwieni, czuj-

niki i kable mikrofonowe lub kamery wideo.



Security Systems

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 Po-

merania; 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).

Siemens Sp. z o.o.

Building Technologies

Adres do korespondencji:

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

tel. (022) 870 87 00

fax (022) 870 87 01

www.sibt.pl

biuro.sbt@siemens.pl


