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Copenhagen Towers i Ørestaden
er med sine ca. 80.000 etagekvadratmeter et kontor- og
hotelkompleks i international
klasse. Siemens har stået for
sikkerhedsinstallationerne.

Hotel Crowne Plaza, som er en del af Copenhagen Towers, har fastholdt et meget højt
sikkerhedsniveau lige siden det åbnede.
Det kræver særlige sikkerhedskrav at huse
statsoverhoveder og topchefer fra internationale institutioner og koncerner. Sikkerheden
omfatter blandt andet adgangskontrol,
videoovervågning og tyverialarmer.
”Crowne Plaza har en central beliggenhed i
forhold til internationale møder og konferencer i Bella Center. Derfor har vi ofte
VIP-gæster, som netop vælger hotellet på
grund af vores høje sikkerhedsniveau,”

siger ejendomsdirektør Peter M. Andersen,
Copenhagen Towers.

Omfattende sikkerhedsinstallation
Den omfattende SiPass-adgangskontrol skal
sikre, at gæster og medarbejdere kun har
adgang til bestemte områder af hotellet.
Desuden er der installeret tyverialarmer i
fællesområder og kældre samt på yderdøre,
porte, bomme mv. Hotellets 150 videokameraer dækker fællesområder, hotelgange,
tag, parkeringskælder og udendørsarealer.
”Videooptagelserne bliver benyttet som

Hotel Crowne Plaza og Copenhagen Towers har en omfattende sikkerhedsinstallation med
bl.a. adgangskontrol, video-overvågning og tyverialarmer.

Fakta om Hotel Crowne Plaza
og Copenhagen Towers
 Første etape: hotelbygning

Copenhagen Towers består af to markante
bygninger – et hoteltårn med 25 etager og
et kontortårn med 20 etager – samt to lavere
kontorbygninger.
Siemens SiPass kan som standard levere data

fra adgangssikringen til andre systemer.
I kontortårnet af Copenhagen Towerskomplekset leveres eksempelvis brugerdata
til elevatorernes styresystem.
Dermed er det muligt at styre elevatorerne,
så medarbejderne hos kontortårnets lejere
kommer hurtigst muligt til og fra deres kontorer. Eksempelvis kører elevatorerne selv til
stuen og parkeringskælderen om morgenen,
mens de om eftermiddagen kører op i tårnet
til kontoretagerne. Det reducerer medarbejdernes ventetid på en ledig elevator. Desuden
er SiPass-systemet indrettet således, at den
enkelte medarbejderens adgangskort kun
giver adgang til medarbejderens egen etage
eller område.
”SiPass-systemet har givet os minimalt med
udfordringer. Enten har der været tale om
brugerfejl eller deciderede skader på udstyret
som følge af påkørsler og lignende. Derudover gør SiPass det nemt at ændre brugerprofiler på vores egne medarbejdere og gæster i
kontorbygningerne,” siger ejendomsdirektør
Peter M. Andersen.
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Siemens Building Technologies er en af verdens førende leverandører af sikringssystemer inden for brandsikring, brandslukning, tyverisikring, adgangssikring og video-overvågning. Vi leverer også bygningsautomatik, herunder løsninger og styringer inden for
ESCO & energioptimering, ventilation og aircondition samt HVAC komponentsalg.

SiPass leverer data til andre systemer
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på 25 etager samt kontorbygning med i alt 35.000 m2
 Anden etape: to kontor-

bygninger med hhv. 6 og 20
etager, i alt 42.000 m2
 Hotellet har 366 værelser,

18 konference- og mødelokaler og et ballroom med
plads til 800 gæster
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dokumentation, hvis der sker hændelser som
tyveri, indbrud og overfald. Desuden kan optagelserne benyttes til at afsløre mistænkelig
adfærd, hvis en person efterlader bagage
eller bevæger sig rundt på hotellet og vender
tilbage til de samme steder flere gange,” siger
Peter M. Andersen.
Han tilføjer, at han indledningsvis var betænkelig ved videoinstallationen, men han
blev positivt overrasket over kvaliteten af
både systemet og optagelserne.
”Vi har haft et virkelig godt samarbejde med
Siemens om installationen, og jeg sætter stor
pris på, at medarbejderne fra Siemens kender
vores bygninger og hurtigt kan afklare
problemer og foreslå løsninger,” siger
Peter M. Andersen.

