
Case study

Organizacja:
Hotel Aquarion 

Lokalizacja:
Zakopane, Polska

Segment rynku:
Hotel

Wykorzystanie:
Bezpieczeństwo i ochrona

Partnerzy Axis:
DG ELPRO

Misja
Bezpieczeństwo w obiekcie hotelowym jest obecnie 
sprawą  priorytetową dla zarządzających. Hotel 
Aquarion w Zakopanem, który zlecił DG ELPRO projekt 
instalacji systemu telewizji dozorowanej IP,  dysponuje 
136 pokojami, salami konferencyjnymi oraz strefą SPA. 
Doskonale zlokalizowany hotel jest położony przy jednej 
z ruchliwszych arterii kurortu. Jednym z największych 
wyzwań projektu było uzyskanie kompromisu między 
prywatnością gości hotelowych, a zachowaniem 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa budynku. 
Jednocześnie nowoczesna aranżacja budynku wymagała 
od zastosowanego sprzętu odpowiedniej linii 
designerskiej. 

Rozwiązanie 
Już w fazie projektowej zadecydowano o zastosowaniu 
kamer firmy Axis. Ostatecznie wybrano urządzenia serii 
M, które posiadają bardzo dobrą jakość i idealnie 
wkomponowują się w aranżację pomieszczeń hotelu. 

 
Wśród zastosowanych modeli wybrano zarówno kamery 
kopułkowe, pozwalające na efektywny monitoring  
w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu, jak  
i kamery w obudowie cylindrycznej oraz obrotowe, 
zainstalowane na zewnątrz, do obserwacji wejść i strefy 
parkingowej.

Rezultat
System zgodnie z wymaganiami inwestora funkcjonuje 
jako system autonomiczny. W pełni korzysta z funkcji 
inteligentnej analizy obrazów dostępnych w  kamerach 
sieciowych i oprogramowania do zarządzania 
materiałem. System sprawnie zapisuje zdarzenia i jest 
pomocny przy weryfikacji sytuacji alarmowych oraz 
przy rozwiązywaniu sytuacji spornych.  Za działanie 
systemu odpowiedzialny jest wykwalifikowany personel 
techniczny hotelu, przeszkolony w tym zakresie przez 
DG ELPRO.

Kamery Axis zapewniają bezpieczny wypoczynek  
w hotelu Aquarion w Zakopanem.
Sprzęt wizyjny musi był efektywny, wytrzymały oraz designerski. 
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“  Jesteśmy partnerem Axis od 10 lat, a od roku 2011 mamy status Axis 
Solution Gold Partner. W swoich realizacjach opieramy się głównie na 
kamerach Axis.”

 Krzysztof Durlak, dyrektor realizacji kontraktów, DG ELPRO.

Bezpieczeństwo i design
Hotel Aquarion jest położony przy jednej z głównych 
arterii Zakopanego. Dysponuje 136 pokojami, salami 
konferencyjnymi i Aquaparkiem.  Dzięki dogodnemu 
położeniu oraz słynnemu kompleksowi SPA należy do 
najczęściej odwiedzanych miejsc w Zakopanem. Dlatego 
też zarządzający obiektem dostrzegli potrzebę instalacji 
efektywnego systemu telewizji monitorowanej, po to, 
by zapewnić pełne bezpieczeństwo obiektowi i 
odwiedzającym go gościom. – Jednym z największych 
wyzwań w projekcie systemu telewizji dozorowanej dla 
hotelu Aquarion w Zakopanem było pogodzenie 
wymogów bezpieczeństwa z prywatnością gości 
hotelowych – twierdzi Krzysztof Durlak, dyrektor 
realizacji kontraktów, DG ELPRO, firmy, która 
zaprojektowała i wdrożyła system monitoringu. – 
Dodatkowym wyzwaniem był nowoczesny, dyskretny 
design hotelu, w którym urządzenia monitoringu nie 
powinny zwracać na siebie uwagi. Akurat modele Axis 
spełniały wszystkie wymogi inwestora – dodaje. 

Rozwiązanie szyta na miarę
Kamery Axis Communications były rekomendowane od 
początku fazy projektowej. Ostatecznie wybrano 
urządzenia z serii M. System telewizji dozorowanej  
hotelu w Aquarion został zrealizowany bazując na 3 
głównych typach urządzeń. 

Wewnątrz hotelu w ciągach komunikacyjnych oraz  
w wybranych pomieszczeniach  zainstalowano stałopo-
zycyjne  kamery kopułkowe, typu AXIS M3045-V. Na 
zewnątrz, do obserwacji wszystkich wejść hotelu oraz 
terenu przyległego wraz z parkingiem zainstalowano 
kamery w obudowie cylindrycznej typu AXIS P1425-E, 
wyposażone w zdalnie regulowany obiektyw (zoom i 
focus). Również na zewnątrz umieszczono kamery  
obrotowe AXIS Q6035-E oraz AXIS Q6055-E, te jednak 
pozwalają na bardziej szczegółowym podgląd otocze-
nia. Dzięki wysokim parametrom technicznym pozwala-
ją one szybko i sprawnie uzyskać obraz o bardzo wyso-
kiej szczegółowości, zarówno osób jak i obiektów. 

System służy nie tylko bezpieczeństwu samego hotelu, 
ale również rozwiązywaniu wszelkich sporów dotyczą-
cych zdarzeń, które miały miejsce w bezpośrednim  
otoczeniu  hotelu. Przy tej ilości turystów przewijają-
cych się w bezpośredniej okolicy ta funkcja jest nie do 
przecenienia.

Partnerstwo na medal
Realizacja projektu spełnia wymagania inwestora. 
System działa autonomicznie, niezależnie od 
funkcjonowania innych systemów obiektu. Za jego 
działanie odpowiedzialny jest wykwalifikowany personel 
techniczny hotelu, który został w tym zakresie 
przeszkolony przez DG ELPRO.

W projekcie systemu monitoringu dla Hotelu Aquarion 
w Zakopanem firma DG ELPRO było odpowiedzialna 
również za koncepcję systemu telewizji dozorowej i 
opracowanie dokumentacji projektowej.
 
Firma DG ELPRO jest partnerem Axis Communications 
od 10 lat. – Od 2011 roku mamy status Axis 
Communications Partner. W swoich realizacjach 
opieramy się głównie na kamerach Axis. W przypadku, 
gdy inwestor tego wymaga lub narzucone są 
ograniczenia kosztowe wykorzystujemy również 
produkty innych marek. – twierdzi Krzysztof Durlak.

Projekt w zakopiańskim hotelu jest już zamknięty. 
Krzysztof Durlak przyznaje jednak, że jeśli miałby zostać 
rozbudowany o dodatkowe urządzenia, z pewnością 
byłyby to kamery Axis.

Więcej informacji o rozwiązaniach Axis na stronie www.axis.com/hotels 
Lista dystrybutorów produktów Axis na stronie www.axis.com/where-to-buy


