Szyperska Office Center w Poznaniu

System XBMS™
W budynku, zrealizowano centralny system monitoringu BMS,
w oparciu o Neuron BMS Server™.
Oprogramowanie zostało dostarczone wraz z komputerem
DELL PowerEdge R520, który został zainstalowany w
pomieszczeniu GPD i podłączona do szkieletowej sieci
Internet o przepustowości 50Mbit.

Szyperska Office Center to nowoczesny budynek klasy A,
zlokalizowany w pobliżu starego portu rzecznego u zbiegu ulic
Szyperskiej i Estkowskiego w Poznaniu. Bliskość Starego
Rynku oraz centrum miasta wraz z dogodnym połączeniem
komunikacyjnym decyduje o wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji
budynku. Jest to 8 kondygnacyjny budynek o charakterze
usługowo-biurowym, oferujący blisko 19000m2 powierzchni
biurowej najmu z możliwością dowolnej aranżacji lokali typu
Open Space. Obecnie to min. siedziba: Alior Banku, Sądu
Okręgowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Prace uruchomieniowe oraz konfiguracyjne w całym okresie
uruchomienia, prowadzono zdalnie przez Internet, we
współpracy z lokalną firmą instalatorską AKO.

Integracja
Budynek składa się z podziemnego garażu, parteru z częścią
handlowo-usługową oraz sześciu kondygnacji biurowych
podzielonych na segmenty przeznaczone do indywidualnej
aranżacji. Każdy segment został wyposażony w nowoczesne
klimakonwektory realizujące funkcje ogrzewania i klimatyzacji
pomieszczeń oraz liczniki mediów: energii elektrycznej,
ciepła, chłodu oraz wody.
Architektura systemu monitoringu.
Inwestorem Szyperska Office Center jest firma Wechta, która
działa na rynku od 1989 roku i jest jednym z największych
dystrybutorów wyrobów hutniczych na terenie Wielkopolski i
Polski Zachodniej. To dynamicznie rozwijające się firma, która
ciągle umacnia swoją pozycję rynkową. Od stycznia 2009r.
prowadzi działalność na rynku wyrobów hutniczych pod nazwą
Wechta Steel Trading Sp. z o. o. S.K.A.

Od 1997 roku Wechta prowadzi działalność deweloperską. W
swoim poznańskim portfolio posiada szereg prestiżowych
budynków apartamentowych (np. Za Cytadelą, Orzeszkowej,
Saperska) oraz biurowych pod wynajem (np. Młyńska,
Szyperska).

Integracją objęto system HVAC oraz liczniki zużycia mediów.
Do pomieszczenia GPD sprowadzono pięć różnych magistral
komunikacyjnych: LonWorks, Modbus RTU, M-Bus, BACnet
MS/TP oraz Ethernet.

Sterowniki do klimakonwektorów zintegrowano w ramach
sieci BACnet MS/TP, obejmując łącznie 581 sterowników FX03
firmy Johnson Controls oraz 139 sterowników Xenta 121
firmy TAC w sieci LonWorks.

Liczniki mediów zintegrowano w ramach sieci M-Bus, łącząc
122 liczniki energii elektrycznej OD4165 firmy ABB, 108
liczników impulsów wodomierzy oraz 59 ciepłomierzy
Hydrocal 2 firmy BMeters. Pozostałe urządzenia np. analizator
prądu w standardzie Modbus RTU, został podłączony do sieci
Ethernet za pomocą konwertera RS-485 NPort 5232 firmy
MOXA.

Rozliczanie najemców
Na bieżąco monitorowane są sterowniki do klimakonwektorów
umożliwiając operatorom kontrolę zużycia ciepła oraz chłodu.
Każdy sterownik posiada własną scenę kontrolną pozwalającą
na zdalną ingerencję uprawnionego operatora w aktualne
ustawienia trybów pracy.
Serwer na bieżąco gromadzi wszystkie informacje z liczników
mediów oraz alarmach w bazie danych SQL. Na tej podstawie,
umożliwia okresowe wydruki zestawień zużycia mediów do
rozliczeń z najemcami.
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