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Integriti w Q22
Dobiega końca budowa ponad czterdziestopiętrowego biurowca
Q22 w centrum Warszawy (w miejscu wyburzonego Hotelu
Mercure Fryderyk Chopin), zaprojektowanego przez architektów z
Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates.
Większość kondygnacji zaprojektowano pod powierzchnie biurowe
z tym, że poziomy od 14 do 17 przeznaczone są pod centra
konferencyjne, klub fitness oraz lokale restauracyjne. Pod
budynkiem znajduje się 5-kondygnacyjny parking na 348 miejsc.
Jednymi z największych najemców wieżowca Q22 zostały firmy: Deloitte, która wynajęła 11
tys. m2 powierzchni oraz Allegro, która podpisała umowę z kielecką firmą Echo Investment
na wynajem 7,6 tys. m2.
W budynku zainstalowano 15 wind, z czego po raz pierwszy w tej części Europy zastosowano
w wieżowcu system 10 układów wind Twin, które dostarczyła firma ThyssenKrupp. Jeden
układ to dwie niezależnie poruszające się windy w jednym szybie. Kabiny umieszczane są
jedna nad drugą, nie są ze sobą połączone i mogą poruszać się w tym samym czasie w
przeciwnych kierunkach. Sterowanie windami jest powiązane ze zintegrowanym system
zarządzania bezpieczeństwem Integriti (następcy systemu Concept 4000), australijskiej firmy
Inner Range, dostarczonym przez spółkę ID Electronics z Warszawy, a zainstalowanym przez
firmę Agis Fire & Security. To już druga instalacja Integriti w biurowcu w Polsce (pierwsza
tego typu instalacja została zrealizowana w budynku K1 w Krakowie przez firmę Dyskret), w
którym ważnym czynnikiem jest sterowanie windami poprzez interfejs wysokiego poziomu
(HLI). System sterowania windami ze strony Integriti obsługuje blisko 140 czytników z ponad
500 przewidzianych w całym projekcie. W obiekcie zainstalowano 10 central Integriti i około
200 różnego typu modułów i ekspanderów, zintegrowano systemy sygnalizacji włamania i
napadu, kontroli dostępu, sterowania windami, dozoru wizyjnego i sterowania wjazdem na
parking podziemny (oparte o czytniki RFID dalekiego zasięgu oraz rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych). To jeden z większych (i bardziej skomplikowanych) zintegrowanych
systemów zarządzania bezpieczeństwem zainstalowanych lokalnie, w budynku biurowym,
zrealizowanych w naszym kraju.
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