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Poznaj APA Group
—

Zajmujemy się opracowaniem technologii, 
która ułatwia codzienne życie

Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki 

przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. 

Posiadamy ponad  17  lat doświadczenia i dziesiątki 

udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin  

i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do naszych 

klientów należą tacy giganci światowego przemysłu 

jak: VW, Samsung, Eisenmann,   FIAT, OPEL, 3M, MAN, 

Lila Logistik, Asi Group, Budizol, DB Schenker czy 

prestiżowe uczelnie - Politechnika Śląska i Politechnika 

Częstochowska.

Wyróżniają nas:

• Ponad 17 lat doświadczenia

• Dziesiątki udanych wdrożeń

• Zespół specjalistów

• Rozbudowana sieć partnerów

POZNAJ APA GROUP
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Obszary działania Nazca BMS
—

INTELIGENTNE OSIEDLE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE HOTELE

PARKINGI

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE BIUROWCE

OBSZARY DZIAŁANIA NAZCA BMS

Zyskaj pełen obraz

Nazca to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania 

i  optymalizacji procesów przemysłowych i automatyki 

budynkowej, które pozwala maksymalizować korzyści 

biznesowe, dostrzegać luki i  spojrzeć na procesy 

z  szerszej perspektywy. To uniwersalna technologia 

automatyzująca zarządzanie przepływu informacji, która 

dostarcza rozwiązań klasy BMS (Building Management 

System), SMS (Security Management System) oraz 

EMS (Energy Management System) w ramach jednej 

platformy.

Czytelność w każdym detalu

Nazca nie tylko sprawnie działa, Nazca również  

świetnie wygląda. Czytelna, responsywna 

i  dopasowana do odbiorcy wizualizacja pozwala na 

szybką analizę dużych zbiorów danych, wynajdywanie 

prawidłowości i  konkretnych obszarów do 

zoptymalizowania. To właśnie łatwość interpretacji 

i  informacje podane w  przejrzysty sposób są 

największymi zaletami systemu.

Nakreślony ze skalą

Platforma Nazca została zaprojektowana w celu 

przetwarzania dużej ilości danych. Wieloserwerowa 

architektura systemu umożliwia budowanie układu 

rozproszonego geograficznie. Każda maszyna realizuje 

wówczas fragment pracy, np. zbieranie informacji, 

obsługa logiki, zapamiętywanie danych –  dzięki temu 

rozwiązanie może działać na wielu budynkach w ramach 

jednej platformy. Łatwość utrzymania i  sprawność 

działania to wyróżniki Nazca!

Pełen potencjał zastosowań

Uniwersalny i wszechstronny charakter Nazca 

pozwala na zastosowanie systemu w rozwiązaniach 

przemysłowych, budynkach wielkopowierzchniowych 

i magazynowych oraz w obiektach komercyjnych. 

Nazca to platforma, która sprawnie radzi sobie 

z  zarządzaniem jednym lub wieloma budynkami. 

Elastyczność rozwiązania umożliwia integrację 

skomplikowanych systemów budynkowych, 

biznesowych oraz produkcyjnych, pozwalając  

na modelowanie całych procesów zachodzących  

w obiektach.

Inteligentna kontrola procesów i budowanie korzyści biznesowych wymagają precyzji, 
skali i synergii. Właśnie dlatego powstała Nazca. Rozwiązanie, które łączy wizję z wyko-
naniem, pozwalając zarządzać budynkiem, dzielnicą, farbyką, a nawet całym miastem.
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Obniżenie kosztów eksploatacji budynków 

poprzez ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej, ogrzewania i innych mediów

Analiza danych z podłączonych 

systemów i urządzeń

Łatwość konserwacji systemów funkcjonujących  

w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń

Wytworzenie komfortowych warunków 

dla użytkowników pomieszczeń

Szybka diagnostyka usterek w instalacjach

ZALETY SYSTEMU NAZCA BMS

Zalety systemu Nazca BMS 
—
 

Przejrzysty pogląd na cały obiekt wraz  

z rzetelnym odwzorowaniem wszystkich  

urządzeń i układu pomieszczeń

Łatwość rozbudowy systemu o kolejne  

funkcjonalności

Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego 

(np. niewyłączone oświetlenie lub wentylacja)

Efektywne wykorzystanie czasie pracy  

personelu technicznego

Automatyczna analiza danych pomiędzy  

pomieszczeniami (zużycie energii elektrycznej,  

awarie systemów, ilość zdarzeń systemu  

sygnalizacji włamania) 
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CONCIERGE
Przykładowa funkcjonalność 
—

• Odbiór paczek wraz z automatyczną 
informacją dla mieszkańców

• Zamawianie taxi

• Zamawianie jedzenia z pobliskich 
restauracji

• Anonsowanie wizyt

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA BMS

CONTROL ROOM
Przykładowa funkcjonalność 
—
 

• Podgląd kamer monitoringu

• Sterowanie bramami/szlabanami

• Monitorowanie systemu  
alarmowego oraz ppoż.

• Sterowanie oświetleniem terenu
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UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW
Przykładowa funkcjonalność
—

• Informowanie o awariach

• Automatyczne diagnozowanie 
usterek

• Przypomnienia o przeglądach  
i obsłudze

• Analizowanie sprawności urządzeń 
obiektowych

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA BMS

STEROWANIE PARKINGAMI
Przykładowa funkcjonalność
—

• Automatyczne otwieranie szlabanu

• Sterowanie wjazdem z aplikacji 
mobilnej

• Współdzielenie miejsc  
parkingowych

• Monitorowanie zajętości miejsc
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STEROWANIE UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie podlewaniem terenów 
zielonych

• Monitorowanie parametrów gleby

• Badanie jakości wody w fontannach

• Wizualizowanie danych ze stacji 
pogodowej

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA BMS

INTELIGENTNE OSIEDLE
Przykładowa funkcjonalność
—

• Podgląd w aplikacji na kamerę  
z placu zabaw

• Sterowanie otwieraniem furtki
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KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO KONTROLA

Sterowanie oświetleniem

Pomiar temperatury Pomiar wilgotności

Integracja z systemem audio

Sterowanie techniką basenową,
akwarystyczną, saunami (domowe)

Sterowanie HVAC

Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie rekuperacją

Sterowanie pompą ciepła

Sterowanie roletami

Monitoring

Czujniki zalania, dymu,
czadu, gazów usypiających

Integracja z systemem  
alarmowym

Kontrola dostępu

Liczniki mediów

Stacja pogodowa Zdalne odcięcie zasilania

Komunikacja z użytkownikiem

Nawadnianie ogrodu

Sterowanie markizami System OZE

OBSZARY DZIAŁANIA NAZCA SMART HOME

Obszary działania Nazca Smart Home
—

Czujniki jakości powietrza
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Zaufany producent  

od lat specjalizujący  

się w automatyce 

produkcji i automatyce  

budynkowej 

System oparty  

na przemysłowej 

jednostce centralnej 

gwarantującej stabilność  

oraz długowieczność 

Szybki proces  

instalacji  

oraz uruchamiania 

systemu 

Magistrale 

posiadające 

logikę awaryjną

Możliwość  

rozbudowy 

w przyszłości

Prefabrykowana  

szafa zawierająca 

wszystkie niezbędne 

elementy

Niezawodność 

i skalowalność

Zalety Nazca Smart Home
—
 

Obniżenie zużycia 

energii, a tym samym  

zmniejszenie wydatków  

w domowym budżecie

Możliwość  

wykorzystania każdego  

włącznika/przełącznika 

System dostosowany  

do Twoich potrzeb

System otwarty, 

możliwy do integracji  

z dowolnymi systemami 

i urządzeniami

Intuicyjna  

i komfortowa  

obsługa

ZALETY NAZCA SMART HOME
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PRZEDPOKÓJ
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• System alarmowy

• One Click Energy Saving

• Monitoring

• Pomiar z liczników

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA SMART HOME

SALON
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• Sterowanie klimatyzacją

• Sterowanie audio-video + pilot  
multimedialny 

• Sterowanie roletami/żaluzjami
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KUCHNIA
Przykładowa funkcjonalność
—

• Pomiar CO2

• Czujniki zalania

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• Sterowanie wentylacją

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA SMART HOME

ŁAZIENKA
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• Sterowanie wentylacją

• Pomiar CO2

• Pomiar wilgotności

• Podgrzewanie lustra
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POKÓJ DZIECI
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie gniazdami elektrycznymi

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• Sterowanie roletami/żaluzjami

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ NAZCA SMART HOME

SYPIALNIA
Przykładowa funkcjonalność
—

• Sterowanie oświetleniem

• Sterowanie ogrzewaniem

• Sterowanie  
wentylacją/klimatyzacją

• Monitoring jakości powietrza (pyły)

• Sterowanie roletami/żaluzjami



Kamienica Smolna 40, Warszawa, PL
—

Smolna 40 to wyjątkowa, przedwojenna kamienica 

znajdująca się w centrum Warszawy przy rondzie Charlesa 

de Gaulle’a. Jej unikatowy charakter polega na połączeniu 

tego, co klasyczne – przedwojenna architektura, z tym, co 

nowoczesne i inteligentne – zarządzanie budynkiem przez 

system Nazca. Kamienica ma charakter biurowo-usługowy  

i spełnia wymogi budynku klasy A+. Wprowadzony  

w kamienicy system Nazca pozwolił zintegrować całość 

inteligentnej automatyki, zwiększył bezpieczeństwo, 

prestiż najmowanej powierzchni oraz ułatwił właścicielowi 

rozliczanie się z najemcami. Zastosowane rozwiązania 

dotyczyły środków bezpieczeństwa (kamery CCTV, 

sygnały ostrzegawcze, System Sygnalizacji Włamania  

i Napadu, systemu ppoż., monitorowanie przejść), sterowania 

oświetleniem i monitorowania mediów (woda, gaz, prąd), 

a także zarządzania parkingami, systemem nagłośnienia 

i interkomem oraz infrastrukturą sal konferencyjnych  

i awaryjnym dostępem do energii.

Realizacje
—

Przylądek Rosevia Resort, PL
—

Dzięki wprowadzeniu rozwiązania Nazca obsługa obiektu 

może zarządzać niezależnie każdym apartamentem,  

jak i całym ośrodkiem. System umożliwia odczyt  

temperatury w każdym z apartamentów oraz sterowanie 

klimakonwektorami, ogrzewaniem podłogowym  

i konwekcyjnym. Oprócz tego po informacji o rezerwacji  

danego apartamentu system przygotowuje w nim 

komfortową temperaturę powietrza na dzień przyjazdu 

gości. Ponadto steruje oświetleniem zewnętrznym posesji  

i oświetleniem elewacji budynków.



Realizacje
—

Grójecka Offices, Warszawa, PL
—

W nowoczesnej przestrzeni biurowej Nazca steruje m.in.

systemami dbającymi o parametry powietrza. W budynku 

wdrożono pełną automatyzację klimakonwektorów, central 

wentylacyjnych, węzłów ciepła, węzłów wody lodowej, 

wentylatorów, tak by z jednego miejsca można było  

sterować poszczególnymi elementami, używając 

dopasowanej wizualizacji. Wszechstronność Nazca  

pozwoliła także na podłączenie do instalacji tak rozłącznych 

elementów, jak windy czy oświetlenie. Nazca dba tu 

także o ekonomię rozwiązania – monitoruje liczniki prądu, 

ciepłomierze, wodomierze i analizatory sieci, umożliwiając 

automatyczne rozliczanie najemców.

Włocławek — rozbudowa nowoczesnej rezydencji 
—

Inwestycja we Włocławku to projekt, który objął  

kompleksowe wdrożenie automatyki budynkowej 

na terenie prywatnej rezydencji. Podjęte działania 

dotyczyły części wypoczynkowo-rekreacyjnej:  basen 

o długości 20 m, garaż na cztery samochody oraz 

szklany tunel, łączący garaż z domem, kinem letnim  

i oranżerią, tworząc jedno spójne środowisko oparte  

na inteligentnej technologii.

 

W ramach synergii urządzeń do Nazca Smart Home poza 

systemami bezpieczeństwa, monitoringu oraz oświetlenia 

zostały podpięte dwie pompy ciepła, a także zastosowana  

technika basenowa. Wszystko w celu zwiększenia komfortu  

i bezpieczeństwa mieszkańców.



DECOROOM - inteligentny dom
—

Nowoczesny, inteligentny dom powinny cechować: 

ponadczasowe wzornictwo, solidność oraz innowacyjne 

rozwiązania ułatwiające życie.

APA Group oraz Decoroom pokazały, że inteligentne 

rozwiązania nie zawsze są nachalne i nie muszą negatywnie 

wpływać na estetykę domu. Powinny być niewidoczne  

i automatycznie wspomagać każdy aspekt naszego życia.  

My zaś powinniśmy traktować je jak coś oczywistego.

Realizacje
—



APA Black House - showroom technologiczny 
—

Siedziba grupy APA, to jeden z najnowocześniejszych  

budynków na Śląsku. Pełna synergia systemów, 

monitoring najważniejszych  funkcji budynku, 

interakcja z użytkownikiem, wnętrza naszpikowane 

technologią jutra — w tym budynku każdy zrozumie  

znaczenie słów “inteligentna automatyka”.

Realizacje
—



apagroup.pl/apa-home

youtube.com/user/APAfirma

facebook.com/apagrouppl


