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Na okładce: artykuły o rodzinie radiostacji COMP@N można przeczytać na str. 3-10t

W  S K R Ó C I E

To eg zo tycz ne pań stwo, po ło żo ne nad Za to ką Ben gal ską po mię -
dzy In dia mi a My an ma rem, jest jed nym z naj gę ściej za lud nio nych
kra jów świa ta. Po pu la cja Ban gla de szu ma swo je od zwier cie dle -
nie w li czeb no ści sił zbroj nych te go kra ju, gdzie w służ bie czyn nej
po zo sta je po nad 164 000 żoł nie rzy. Prze kła da się to na po trze by
za ku po we ar mii, któ ra co ro ku ogła sza wie le prze tar gów na uzbro -

je nie i wy po sa że nie róż ne go ro dza ju. Ilość po stę po wań
prze tar go wych, kon ku ru ją cych firm i agen tów han dlo -
wych spra wia, że jest to nie zwy kle trud ny ry nek, wy -
ma ga ją cy bar dzo do bre go ro ze zna nia oraz wła ści we go
do bo ru part ne rów lo kal nych. 

Kil ku let nia pra ca Rad mo ru na tym ryn ku po zwo li ła
od nieść nam ko lej ny suk ces. Ogło szo ny w lu tym te go
ro ku prze targ na do sta wę środ ków łącz no ści za koń -
czył się na szym zwy cię stwem. Dy rek to riat Ge ne ral ny
Za ku pów Woj sko wych Mi ni ster stwa Obro ny Lu do wej
Re pu bli ki Ban gla de szu, spo śród ofe ro wa nych roz wią -
zań, po raz ko lej ny wy brał ra dio sta cję oso bi stą
R35010. Bę dzie ona jed nym z ele men tów pod sta wo -
we go wy po sa że nia żoł nie rzy, uczest ni czą cych w mi -
sjach po ko jo wych pod egi dą Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych.

Kon trakt na do sta wę 2500 ra dio sta cji pod pi sa li -
śmy 30 czerw ca te go ro ku w sto li cy Ban gla de -
szu – Dha ce. 

Tomasz Onak
Menedżer Projektów Eksportowych

Kolejny kontrakt z Bangladeszem
Radmor S.A. od wielu lat prowadzi aktywne działania marketingowe na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. W poprzednich
latach zaowocowały one sprzedażą sprzętu łączności do Malezji i Indonezji. Wśród krajów zainteresowanych naszymi
radiostacjami jest również Bangladesz, dla którego dostarczyliśmy do tej pory ponad 1000 sztuk radiostacji.
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Bezpłatne wydawnictwo InfoRadmor ukazuje się 2 razy w roku.
Wszystkie dotychczasowe numery można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.radmor.com.pl/pol/Biuletyn-informacyjny
Redakcja: Małgorzata Zeman; 58/76 55 651; malgorzata.zeman@radmor.com.pl

Kontrakt podpisali - gen. Md Nazmul Alam z MON
Bangladeszu i Zbigniew Furman, Dyrektor ds. Handlu
i Marketingu z Radmoru
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Każ de z obec nie pro po no wa nych urzą dzeń za pew nia ją cych tak -
tycz ną łącz ność ra dio wą mie ści się w de fi ni cji SDR. Jed nak nie
każ dy z pro du cen tów po tra fi wy ko rzy stać prze wa gę tech no lo gii
ja ką da je moż li wość zmia ny funk cjo nal no ści ra dio sta cji je dy nie
po przez zmia nę opro gra mo wa nia. 

Rad mor obec nie wpro wa dza do ofer ty ro dzi nę ra dio sta cji pro -
gra mo wal nych COMP@N, cha rak te ry zu ją cą się nie spo ty ka ną do -
tąd na ryn ku uni wer sal no ścią, ela stycz no ścią i ła two ścią
do sto so wa nia funk cjo nal no ści do wy ma gań użyt kow ni ka koń -
co we go. Ro dzi na tych ra dio sta cji zo sta ła opra co wa na dzię ki wie -
lo let nie mu do świad cze niu zdo by te mu pod czas re ali za cji wie lu
pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych – tych pro wa dzo nych w Rad -
mo rze oraz kra jo wych i za gra nicz nych (m. in. ESSOR).

Fi lo zo fia TRUE SDR
Naj now sza ga ma pro duk tów – ja kim jest ro dzi na ra dio sta cji

de fi nio wa nych pro gra mo wo COMP@N – wy cho dzi na prze ciw wy -
ma ga niom klien ta, któ ry ocze ku je ra dio sta cji mo gą cej zmie niać
dy na micz nie swo ją funk cjo nal ność w za leż no ści od spe cy fi ki sy -
tu acji i oko licz no ści w ja kich ma zo stać uży ta. Za kres funk cjo -
nal no ści na szych pro duk tów jest de fi nio wa ny po przez
opro gra mo wa nie. Dzię ki te mu to użyt kow nik de cy du je o tym czy
bę dzie to urzą dze nie o pod sta wo wej funk cjo nal no ści (np. trans -
mi sja mo wy w try bie roz siew czym), czy bę dzie pra co wać w opar -
ciu o bar dziej zło żo ne me cha ni zmy (np. ra dio sta cja ty pu
MANET) lub też umoż li wi wy ko rzy sta nie wszyst kich do stęp nych
funk cji. 

W ra mach ro dzi ny ra dio sta cji COMP@N moż li wy jest wy bór
wśród róż nych wa ve for mów (WF), za kre su ob słu gi wa nych czę -
sto tli wo ści pra cy oraz roz wią zań Blo ku Cy fro we go Prze twa rza -
nia (BCP). W ta be li 1 na stronie 4 przed sta wio no funk cjo nal no ści
do stęp ne obec nie; nie jest to jed nak li sta za mknię ta a spe cja li -
ści z na szej fir my wciąż pra cu ją nad im ple men ta cją ko lej nych
i roz wo jem już ist nie ją cych WF-ów. 

W przy pad ku ob słu gi wa nych czę sto tli wo ści moż li wy jest wy -
bór trzech za kre sów. Naj bar dziej uni wer sal nym i za pew nia ją cym
naj więk szy wa chlarz moż li wo ści w za kre sie ob słu gi wa nych WF-
ów za pew nia blok RF pra cu ją cy w za kre sie 20-520MHz. Po zo -
sta łe dwa, z za wę żo ny mi pa sma mi pra cy, ukie run ko wa ne są
na uzy ska nie niż szej ce ny pro duk tu oraz wyż szej wy daj no ści pra -
cy na jed nym aku mu la to rze.

De dy ko wa ne opra co wa nia i funk cjo nal ność
Jed ną z moż li wo ści wy bo ru jest wy ko na nie Bloku Cy fro we go

Prze twa rza nia (BCP), de dy ko wa ne go w szcze gól no ści do im ple -
men ta cji WF-ów i wy bra nych usług ra dio sta cji. W za leż no ści
od po trzeb moż li wy jest wy bór spo śród pro po no wa nych roz wią -
zań, róż nią cych się mię dzy so bą m.in. do stęp ną mo cą ob li cze -
nio wą lub prze zna cze niem. Mo duł BCP mo że być tak że
za pro jek to wa ny przy współ pra cy z klien tem np. re ali zu jąc funk -
cjo nal ność okre ślo ne go WF’u. 

Dzię ki wy bo ro wi pro duk tów fir my RADMOR S.A. moż li wy jest
kom pro mis mię dzy mniej szy mi kosz ta mi urzą dze nia a więk szą
ela stycz no ścią po zwa la ją cą na ob słu gę bar dziej skom pli ko wa -
nych WF-ów, tych obec nie ofe ro wa nych i tych, któ re po wsta ną
w przy szło ści. Naj więk szą za le tą opra co wa ne go roz wią za nia jest
go to wość do przy go to wa nia de dy ko wa ne go blo ku cy fro we go
prze twa rza nia (BCP), zgod ne go z kon kret ny mi, szcze gó ło wy mi
wy ma ga nia mi klien ta. Wy ko rzy sta nie BCP opra co wa ne go w ten
spo sób po zwa la na wy po sa że nie urzą dze nia w nie zna ne i nie -
udo stęp nia ne pro du cen to wi me cha ni zmy kryp to gra ficz ne czy
wa ve for my. Tak się sta ło w przy pad ku współ pra cy RADMOR S.A.
z fir mą Reu tech.

W 2000 roku Radmor S.A. jako pierwsza firma w Polsce podjął prace mające na celu opracowanie radiostacji definiowanej
programowo (SDR), stawiając sobie ambitny cel opracowania radiostacji doręcznej tego typu. W pierwszych latach bieżącego
wieku technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów dopiero się rozwijała. Niska jakość kompilatorów oprogramowania
matryc FPGA, konieczność pracy z asemblerem procesorów sygnałowych (DSP) i niska wydajność procesorów ogólnego
przeznaczenia (GPP) były jednymi z wielu problemów, które napotykali konstruktorzy. Niemniej jednak, już po kilku latach
pracy zaprezentowaliśmy, po raz pierwszy na targach MSPO w Kielcach, prototyp doręcznej radiostacji szerokopasmowej 3505
typu SDR, zdobywając jednocześnie za ten produkt nagrodę DEFENDER.

T r u e  E u r o p e a n  S D R
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Rozwój radiostacji SDR: 
od 3505 (z lewej) 
do rodziny COMP@N
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Ogól na spe cy fi ka cja plat for my COMP@N:
� za kres czę sto tli wo ści w za leż no ści od wy ko na nia:

• 20 – 520 MHz
• 30 -137 MHZ
• 225 – 400 MHz

� wy mia ry (bez an te ny) 220 x 86 x 44 mm
� wa ga (z ba te rią i an te ną) < 1000 g
� wbu do wa ny od bior nik GPS

In ter fej sy Plat for my COMP@N: 
� au dio z PTT, RS232, USB, Ether net 10/100

Na daj nik: 
� moc wyj ścio wa: pro gra mo wal na, maks. 5 W
� tłu mie nie har mo nicz nych > 50 dBc 
� sta bil ność czę sto tli wo ści ± 1 ppm 

Od bior nik:
� czu łość – 116 dBm (SINAD 20 dB)
� se lek tyw ność są sied nio ka na ło wa > 50 dB 
� blo ka da szu mów (ton, po ziom szu mu)

Pa ra me try śro do wi sko we: 
� tem pe ra tu ry pra cy -32°C do +55°C
� szczel ność 1 m pod wo dą przez 2 godz. (MIL-STD-810G)
� me to da te stu MIL-STD-810F
� EMC MIL-STD-461F
� nor my obron ne NO-06-A500, NO-58-A213, NO-06-A103, 

NO-06-A107, NO-06-A200

Elementy konfiguracji radiostacji COMP@N

Wspólna platforma 
hardwarowa radiostacji 
z rodziny COMP@N

 
R o d z i n a  r a d i o s t a c j i  C O M P @ N   

 
 

Elementy konfiguracji  
radiostacji COMP@N 

 

Możliwość
wykorzystania

H07/1 H07/2 H07/3  H08/1 H08/2 H08/3  H09/1 H09/2 H09/3  
Konfiguracja

klienta
??? 

WF  

BMS IP OK     OK OK OK 

 D
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 k
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ra
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i  

W2FH OK OK OK OK     

DV Reutech  OK OK OK OK         

STANAG 4203  OK OK OK OK 

STANAG 4204  OK OK OK OK OK OK OK 

STANAG 4205  OK OK OK OK OK OK OK 

AIRBAND  OK OK OK OK OK OK OK 
Radmor Serial Data  

RSD  OK OK OK OK         

. OK Dowolność  wykorzystania 

Dowolność  wykorzystania 

Dowolność  wykorzystania 

RF  

30 -137  MHZ OK OK   OK   OK 

20 - 520 MHz OK OK OK   OK   

225  - 400 MHz OK OK OK OK 

. OK 

BCP  

BCP  RADMOR OK OK OK OK OK OK OK 
BCP  Opracowany na 

życzenie Klienta  OK OK OK OK         

. OK 
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Ro dzi na ra dio sta cji COMP@N
Obec nie RADMOR S.A. w ra mach ro dzi ny COMP@N ofe ru je ra -

dio sta cje COMP@N H07, COMP@N H08 I COMP@N H09. Nie są
to jed nak je dy ne kon fi gu ra cje plat for my COMP@N a je dy nie pro -
po zy cje ukie run ko wa ne na spe cy fi kę wy ko rzy sta nia. Róż nią się
one przede wszyst kim za sto so wa ny mi w nich głów ny mi wa ve -
for ma mi (WF), okre śla ją cy mi prze zna cze nie ra dio sta cji. Nic nie
stoi na prze szko dzie, aby na ży cze nie klien ta je den pro dukt wy -
po sa żyć w wie le WF-ów po sze rza jąc znacz nie je go moż li wo ści
i róż no rod ność po ten cjal nych przy pad ków uży cia.

Ra dio sta cja COMP@N H07 – cy fro wa mowa i da ne
Ma za sto so wa nie w wer sji no szo nej ja ko śro dek łącz no ści dla

żoł nie rza oraz ja ko po moc ni czy śro dek łącz no ści do in sta la cji
sta cjo nar nej i na po jaz dach ko ło wych. Prze zna czo na jest
do łącz no ści fo nicz nej, w tym: łącz no ści tak tycz nej bli skie go za -
się gu VHF i UHF dla sił lą do wych; łącz no ści tak tycz nej bli skie go
za się gu VHF dla sił lot ni czych; łącz no ści ze służ ba mi pa ra mi li -
tar ny mi i cy wil ny mi, wy ko rzy stu ją cy mi ka na ły ra dio we i ro dza -
je mo du la cji do stęp ne w ra dio sta cji.

� trans mi sja ana lo go wa fo nii na sta łej czę sto tli wo ści
� trans mi sja cy fro wa fo nii na sta łej czę sto tli wo ści i ze sko ka -

mi czę sto tli wo ści (100 sko ków/s)
� szy fro wa nie mo wy
� od czyt po zy cji GPS (wbu do wa ny od bior nik GPS)
� two rze nie ze sta wów re trans mi syj nych

Ra dio sta cja COMP@N H08 – waveform klasy EPM
Ra dio sta cja po sia da za im ple men to wa ny m.in. wa ve form

W2FH umoż li wia ją cy re ali za cję jed no cze snej trans mi sji mo wy
i da nych (z por tu sze re go we go, GPS, Si tu ation Awa re ness).
W2FH po sia da me cha nizm syn chro ni za cji, któ ry nie wy ma ga
uży cia GNSS (np. GPS).
W2FH – wą sko pa smo wy wa ve form kla sy EPM (Elec tro nic Pro -
tec ti ve Me asu res) umoż li wia ją cy re ali za cję sil nie za bez pie czo -
nej trans mi sji mo wy i da nych, pra cu ją cy w try bie hop pin go wym,
za pew nia ją cy funk cjo nal no ści LPD (Low Pro ba bi li ty of De tec -
tion), LPI (Low Pro ba bi li ty of In ter cep tion) i AJ (An ti -Jam ming).

Ra dio sta cja COMP@N H09 – BMS IP, NBWF
Ra dio sta cja po sia da za im ple men to wa ny m.in. BMS IP WF.

Umoż li wia on in te gra cję ra dio sta cji z sie cia mi IP, jed no cze sną
trans mi sję gło su i da nych (da ne IP, da ne po cho dzą ce z sen so -
rów, trans pa rent na trans mi sja da nych z por tu sze re go we go, da -
ne GPS, da ne SA – Si tu ation Awa re ness, zwięk szo ne za się gi
usług mo wy i da nych – mul ti hop re lay).
BMS IP – wą sko pa smo wy wa ve form ty pu MANET (Mo bi le 
Ad -Hoc Ne twork), umoż li wia ją cy trans mi sję cy fro wej mo wy 
(np. MELPe), da nych IP, Si tu ation Awa re ness, po zy cji GPS i in -
nych in for ma cji wy ma ga nych w sys te mach BMS (Bat tle field 
Ma na ge ment Sys tem).

Gracjan Jakubowski, Marcin Lewandowski
Biuro Rozwoju

Radiostacja COMP@N 
w zestawie pojazdowym 
(adapter i wzmacniacz mocy)
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Ba zu jąc na na szym do świad cze niu i in for ma cjach pły ną cych
od użyt kow ni ków (w po sta ci kon kret nych sce na riu szy ope ra cyj -
nych), zo sta ły zde fi nio wa ne pod sta wo we za ło że nia na no wo -
cze sny sys tem tak tycz nej łącz no ści ra dio wej. 
Głów ne usłu gi:
� usłu gi da nych

• IP
• da ne Sze re go we (Se rial Da ta)
• da ne z sen so rów
• da ne dla sys te mów BMS→ Si tu ation Awar ness / GPS

� usłu gi mo wy
• mo wa ana lo go wa
• mo wa cy fro wa (uwzględ nia ją ca struk tu rę pła ską oraz pio no wą)

� usłu gi za rzą dza nia
• zdal ne (np. SNMP v3)
• lo kal ne (np. HMI, Fil l gun)

Me cha ni zmy bez pie czeń stwa:
� TRANSEC (TRAansmission SECurity)
� COMSEC (COMmunications SECurity) – we wnętrz ny i ze -

wnętrz ny (np. SCIP STANAG 5068)
� NETSEC (NETwork SECurity)

Wy ko na nia ra dio sta cji:
� do ręcz ne
� prze woź ne
� ple ca ko we
Moż li wość in te gra cji z ist nie ją cy mi ele men ta mi in fra struk tu ry:
� in ne ra dio sta cje
� in ne urzą dze nia koń co we (np. ter mi na le użyt kow ni ka)
� in fra struk tu ra po jaz du
� in fra struk tu ra sta cjo nar na prze wo do wa (np. LAN)
� in fra struk tu ra „cy wil na” ra dio wa (np. GSM, LTE, TETRA, DMR)

Po wyż szym ocze ki wa niom to wa rzy szą ści śle zwią za ne z ni mi
ogra ni cze nia wy ni ka ją ce z dzi siej sze go ob ra zu no wo cze sne go
po la walk m. in.: 
� ko niecz ność uwzględ nie nia do stęp nych za so bów ra dio wych,
� mi ni ma li za cja licz by ro dza jów uży wa nych ra dio sta cji a tym

sa mym ujed no li ce nie wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu ra dio we go,
� uwzględ nie nie za sad za rzą dza nia wid mem czę sto tli wo ści (np.

pla no wa nie w opar ciu o 25 kHz od stęp są sied nio ka na ło wy
w pa śmie VHF 30-80 MHz),

� moż li wość współ pra cy i „ko eg zy sten cji” ze sprzę tem „sta re -
go par ku” (Le ga cy).

System wąskopasmowy 
dla Obrony Terytorialnej 
oparty o radiostacje
Aktualne wymagania nowoczesnego pola walki, przy obecnym ograniczeniu, a nawet braku, dostępnych zasobów radiowych,
determinują konieczność wykorzystania różnych typów radiostacji pracujących z wieloma typami waveformów (WF). Spełnienie
tych oczekiwań jest wyzwaniem, któremu sprostać może jedynie system łączności radiowej stawiający sobie jako główny cel
kompleksową realizację usług użytkownika przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń zwianych z planowaniem widma
częstotliwości.

T r u e  E u r o p e a n  S D R

Przykładowa konfiguracja systemu wojskowego opartego o radiostacje COMP@N
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Wy ma ga nia te zre ali zo wa no w ra mach sys te mu opar te go
o ra dio sta cje SDR z ro dzi ny COMP@N, dla któ rych zde fi nio wa no
i opra co wa no sze reg WF-ów o róż nym prze zna cze niu, m. in.:
� wą sko pa smo wy Wa ve form BMS IP WF ty pu MANET (Mo -

bi le Ad -Hoc Ne twork), umoż li wia ją cy trans mi sję cy fro wej mo -
wy (np. MELPe), da nych IP, Si tu ation Awa re ness, po zy cji GPS
i in nych in for ma cji wy ma ga nych w sys te mach BMS (Bat tle -
field Ma na ge ment Sys tem)

� wą sko pa smo wy Wa ve form W2FH kla sy EPM (Elec tro nic
Pro tec ti ve Me asu res) umoż li wia ją cy re ali za cję sil nie za bez -
pie czo nej trans mi sji mo wy i da nych, pra cu ją cy w try bie hop -
pin go wym, za pew nia ją cy funk cjo nal no ści LPD (Low
Pro ba bi li ty of De tec tion), LPI (Low Pro ba bi li ty of In ter cep tion)
i AJ (An ti -Jam ming)

� wą sko pa smo we Wa ve form -y umoż li wia ją ce współ pra cę
z ra dio sta cja mi „sta re go par ku” (le ga cy) (m. in.
STANAG 4203, STANAG 4204, STANAG 4205)

� Wa ve form NBWF przy go to wa ny do przy szłej współ pra cy
z WF-em ko ali cyj nym (NarrowBand WF) STANAG 5630-34

Ra dio sta cje ro dzi ny COMP@N za pew nia ją kom plek so we bez -
pie czeń stwo w za kre sie me cha ni zmów TRANSEC, NETESEC
oraz COMSEC opar tych m.in. o al go ryt my AES-256 z jed no cze -
snym wy ko rzy sta niem tech no lo gii SCIP (STANAG 5068). 

Do dat ko we ak ce so ria umoż li wia ją pra cę ra dio sta cji w wer -
sjach:
� ple ca ko wej (o mo cy 20 W)
� prze woź nej (z ada pte rem i wzmac nia czem mo cy 50 W)

W za leż no ści od po trzeb użyt kow ni ka moż li we jest przy go to -
wa nie ta kiej kon fi gu ra cji ra dio sta cji COMP@N, sta no wią cej nie -
mal do wol ną kom pi la cję do stęp nych funk cjo nal no ści i cech,
cze go przy kła dem są np.:
� ra dio sta cja COMP@N H08 z W2FH oraz A3E/F3E w pa śmie

20-520 MHz
� ra dio sta cja COMP@N n H09 z BMS IP WF oraz A3E/F3E w pa -

śmie 20-520 MHz

Trzon systemu wąskopasmowego opartego o radiostacje COMP@N

Radiostacja COMP@N w zestawie pojazdowym 
(adapter i wzmacniacz mocy)



Efek tyw na roz bu do wa
Ela stycz ność sys te mu umoż li wia je go roz bu do wę o in ne ak tu -

al nie eks plo ato wa ne oraz przy szłe ra dio sta cje i sys te my łącz no -
ści. W ten spo sób zostaje uzupełniony trzon sys te mu
o do dat ko we usłu gi i moż li we sce na riu sze ope ra cyj ne. Są to m.in.
funk cjo nal no ści ofe ro wa ne przez:
� ra dio sta cje tak tycz ne VHF np. 3501, F@STNET
� ra dio sta cje oso bi ste PRR np. 35010, PERAD.
� ra dio sta cje sze ro ko pa smo we 
� łącz ność sa te li tar ną (SATCOM)
� sys tem łącz no ści i in te gra cji na po jeź dzie po kła do wej np.

FONET 
� urzą dze nia utaj nia ją ce 
� bra my mię dzy sys te mo we np. PIK 
� łącz ność z UAV np. FlyEye 
� sta łą in fra struk tu rę sie cio wą
� in fra struk tu ra „cy wil na” (np. eLTE, 3G, TETRA, DMR)

SCIP w SYSTEMIE COMP@N
Jed nym z pod sta wo wych za ło żeń sys te mu jest moż li wość

współ pra cy z ze wnętrz ny mi urzą dze nia mi utaj nia ją cy mi. Przy -
kła dem ta kie go urzą dze nia jest ter mi nal SCIP opra co wa ny przez
RADMOR S.A. Re ali zu je on me cha nizm bez pie czeń stwa
COMSEC (szy fro wa nie in for ma cji użyt kow ni ka) w tech no lo gii
SCIP zgod nie ze STANAG 5068. 

Usłu gi re ali zo wa ne przez ter mi nal SCIP:
� mo wa (P2P Vo ice; Mul ti cast Vo ice)
� da ne sze re go we (Se rial Da ta)
� da ne IP
� da ne mul ti me dial ne

Funk cjo nal ność Ter mi na la SCIP jest moż li wa tak że do re ali za -
cji ja ko in te gral na/wbu do wa na czę ści ra dio sta cji COMP@N funk -
cjo nu ją ca w po sta ci de dy ko wa ne go jej opro gra mo wa nia.

RADMOR S.A. sta le pra cu je nad kom plek so wym roz wo jem
sys te mu wzbo ga ca jąc funk cjo nal no ści po szcze gól nych je go ele -
men tów oraz opra co wu jąc no we.

Mar cin Le wan dow ski, Gra cjan Ja ku bow ski 
Biu ro Roz wo ju
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Przykład integracji na pojeździe 
z wykorzystaniem systemu FONET

Terminal SCIP Radmor

Rozbudowa systemu wąskopasmowego



W R Z E S I E Ń  2 0 1 6

9

D L A  W O J S K A  i  O T

Pod sta wo wym wy po sa że niem ra dio sta cji są an te ny i za si la cze aku -
mu la to ro we. Obec nie dla ro dzi ny ra dio sta cji COMP@N ofe ro wa ne
są trzy ro dza je an ten róż nią cych się od sie bie pa smem pra cy.

Ra dio sta cje mo gą być wy po sa żo ne w dwa ty py za si la czy,
prze zna czo nych do pra cy w róż nych za kre sach tem pe ra tur. Za -
si la cze po sia da ją optycz ny wskaź nik sta nu na ła do wa nia aku -
mu la to ra oraz układ nad zo ru, któ ry ko mu ni ku je się
z ła do war ka mi w ce lu za pew nie nia opty mal nych wa run ków cy -
kli ła do wa nia. Do ła do wa nia za si la czy prze zna czo na jest czte -
ro sta no wi sko wa ła do war ka lub ma ła in dy wi du al na ła do war ka
przy sto so wa na do za si la nia z in sta la cji po jaz do wej lub ogniw
sło necz nych.

Odpowiednie akcesoria 
to łatwiejsza praca operatora
radiostacji
Moż li wo ści oraz za kres za sto so wań ra dio sta cji na le żą cych do ro dzi ny COMP@N moż na roz sze rzyć wy ko rzy stu jąc sze ro ką ga -
mę ak ce so riów, po czy na jąc od pod sta wo wych jak na przy kład an te ny i za si la cze, po przez ze sta wy na głow ne, pro gra ma to ry,
a koń cząc na wzmac nia czach mo cy. 

W y p o s a ż e n i e  d o  r a d i o s t a c j i  C O M P @ N

A n t e n a  3 5 8 5 / 1

                Zakres częstotliwości pracy             MHz              20 ÷ 108

                Wymiary: długość                               mm                1128 ± 4

                Masa                                                         g                    187 ±10

A n t e n a  3 5 8 5 / 2

                Zakres częstotliwości pracy             MHz              90 ÷ 250

                Wymiary: długość                               mm                  831 ± 4

                Masa                                                         g                   149 ± 10

A n t e n a  3 5 8 5 / 3

                Zakres częstotliwości pracy             MHz            220 ÷ 520

                Wymiary: długość                               mm                 486 ± 4

                Masa                                                         g                   147 ± 10

uu

Zasilacz Li-Ion
ze wskaźnikiem naładowania

Anteny na różne 
pasma częstotliwości

Indywidualna ładowarka

Wielostanowiskowe urządzenie ładujące



Ada pter po jaz do wy
Ada pter po jaz do wy jest urzą dze niem umoż li wia ją cym pra cę

do ręcz nej ra dio sta cji COMP@N w po jaz dach ta kich jak lek kie
czoł gi, wo zy pie cho ty, ko ło we i gą sie ni co we trans por te ry opan -
ce rzo ne, two rząc wraz z de dy ko wa nym wzmac nia czem mo cy ze -
staw prze woź ny. Za pew nia on pew ne za mo co wa nie oraz szyb kie
wy ję cie ra dio sta cji, bez prze rwy w jej dzia ła niu. Po za mon to wa -
niu ra dio sta cji w ada pte rze au to ma tycz nie prze łą cza się ona
na współ pra cę z po jaz do wym sys te mem an te no wym, in sta la -
cją te le in for ma tycz ną po jaz du oraz wzmac nia czem mo cy (je śli
jest za in sta lo wa ny). W ta kim ze sta wie ra dio sta cja za si la na jest
po przez ada pter z sie ci po kła do wej po jaz du, przy jed no cze snym
za pew nie niu ła do wa nia jej za si la cza aku mu la to ro we go. Ada pter
za pew nia tak że do stęp do in ter fej sów ra dio sta cji po przez de dy -
ko wa ne złą cza, umoż li wia jąc dal szą in te gra cję z sys te ma mi po -
kła do wy mi. 

Wzmac niacz mo cy
Uzu peł nie niem ze sta wu prze woź ne go skła da ją ce go się z ra -

dio sta cji COMP@N za mon to wa nej w ada pte rze po jaz do wym jest
wzmac niacz mo cy. Umoż li wia on pra cę z mak sy mal ną mo -
cą 50W, co przy czy nia się do znacz ne go zwięk sze nia za się gu.
Dzię ki wbu do wa nym we wzmac niacz fil trom co -si te, moż li wa
jest je go pra ca na jed nym po jeź dzie wraz z in ny mi środ ka mi
łącz no ści (w tym sa mym pa śmie). Wzmac niacz za si la ny jest
z sie ci po kła do wej po jaz du i prze zna czo ny jest do wszyst kich ra -
dio sta cji ro dzi ny COMP@N. 

Pod sta wo we pa ra me try wzmac nia cza:
� za kres czę sto tli wo ści – 30 -520 MHz
� za kres na pię cia za si la ją ce go – 17÷33V.
� mak sy mal na moc wyj ścio wa:

• 30W – dla czę sto tli wo ści 400MHz≤f<520MHz;
• 50W – dla czę sto tli wo ści 30MHz≤f<400MHz.

� wy mia ry:
• dłu gość: 270mm 
• sze ro kość: 180mm 
• wy so kość: 187mm 

Kon struk cja wzmac nia cza i ada pte ra po zwa la na mon taż
w po jaz dach za rów no ja ko od dziel nie za mon to wa ne urzą dze nia
od da lo ne od sie bie do kil ku me trów, jak i w po sta ci me cha nicz -
nie zin te gro wa nej bry ły. 

FillGun
Pro gra ma tor FillGun prze zna czo ny jest do prze no sze nia na -

staw kon fi gu ra cyj nych ra dio sta cji oraz po zwa la na prze pro wa -
dza nie upgra de’u jej opro gra mo wa nia. Po sia da dwa złą cza
ze wnętrz ne. Pierw sze z nich po zwa la na pod łą cze nie do jed ne -
go z dwóch gniazd ra dio sta cji (TCA lub TCB). Dru gie z nich to
stan dar do wy wtyk USB umo żli wia ją cy pod łą cze nie pro gra ma -
to ra do kom pu te ra PC, na któ rym za in sta lo wa no opro gra mo wa -
nie kon fi gu ra cyj ne ra dio sta cji. Pro gra ma tor po sia da wbu do wa ne
me cha ni zmy bez pie czeń stwa – do stęp do urzą dze nia za rów no
ze stro ny ra dio sta cji jak i kom pu te ra opar ty jest o uwie rzy tel -
nia nie, a prze no szo ne da ne są za bez pie czo ne z wy ko rzy sta niem
al go ryt mów szy fro wa nia asy me trycz ne go.

Ze staw na głow ny, WPTT, ma ni pu la tor i in ne
W ce lu umoż li wie nia ope ra to ro wi ra dio sta cji utrzy ma nia cią -

głej łącz no ści ra dio wej bez ko niecz no ści ope ro wa nia bez po śred -
nio ra dio sta cją, moż li we jest pod łą cze nie do niej ze sta wu
na głow ne go, z wy nie sio nym przy ci skiem PTT. 

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom oraz wy ma ga niom klien -
tów, ofer ta ak ce so riów uzu peł nia ją cych ro dzi nę COMP@N bę dzie
uzu peł nia na o ko lej ne pro duk ty zwięk sza ją ce wy go dę ope ra to ra
i moż li wo ści sys te mu. Dą ży my do te go, aby na sze ra dio sta cje by -
ły pod każ dym wzglę dem funk cjo nal ne i ła twe w ob słu dze.

Krzysztof Witt
Biu ro Roz wo ju
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Programator FillGun

Mikrotelefon 
nagłowny

Radiostacja COMP@N w zestawie pojazdowym 
(adapter i wzmacniacz mocy)
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Jed nym ze spo so bów speł nie nia tak po sta wio nych ocze ki wań
jest wy ko rzy sta nie środ ków łącz no ści umoż li wia ją cych pra cę
z wy ko rzy sta niem pro to ko łu SCIP (Se cu re Com mu ni ca tion In te -
ro pe ra bi li ty Pro to col) zde fi nio wa ne go ja ko nor ma STANAG
5068. Jest to pro to kół pra cu ją cy na po zio mie war stwy apli ka cji
w mo de lu ISO/OSI, de dy ko wa ny głównie do za pew nie nia bez -
piecz nej ko mu ni ka cji w sche ma cie „punkt – punkt”, za rów no dla
gło su jak i trans mi sji da nych. Spe cy fi ka cja pro to ko łu kła dzie na -
cisk na za gad nie nia do ty czą ce sy gna li za cji oraz za bez pie cze nia
kryp to gra ficz ne go. Dzię ki ta kie mu po dej ściu SCIP sta je się nie -
za leż ny od in fra struk tu ry sie ci i wy ko rzy sty wa nych środ ków
łącz no ści (łącz ność prze wo do wa czy łącz ność ra dio wa). W trak -
cie na wią zy wa nia po łą cze nia pro to kół SCIP za pew nia na to miast
moż li wość ne go cjo wa nia ze sta wu da nych kryp to gra ficz nych,
któ re zo sta ną wy ko rzy sta ne w trak cie po łą cze nia. Sam pro to -
kół wspie ra tym sa mym roz róż nie nie ko mu ni ka cji za bez pie czo -
nej na po trze by na ro do we lub ko ali cyj ne.

Do ko na nia Rad mo ru
Roz po czę cie prac nad wy ko rzy sta niem pro to ko łu SCIP w urzą -

dze niach opra co wy wa nych w Rad mo rze by ło na tu ral nym kro -
kiem, uzu peł nia ją cym bez pie czeń stwo prze sy ła nych za ich
po mo cą in for ma cji o ustan da ry zo wa ne me cha ni zmy za bez pie -
cza ją ce. Roz wią za nie to za pew nia sze ro ko po ję tą in te ro pe ra cyj -
ność urzą dzeń ofe ro wa nych przez na sza fir mę.

Du że do świad cze nie pra cow ni ków, wy nie sio ne z uczest nic twa
w wie lu mię dzy na ro do wych pro jek tach, umoż li wi ło szyb kie przy -
go to wa nie mo de lu ter mi na la z pro to ko łem SCIP. Dzię ki nie mu
mo gli śmy ak tyw nie uczest ni czyć w pra cach na tow skiej gru py ro -
bo czej IICWG (In ter na tio nal In te ro pe ra bi li ty Con trol Wor king
Gro up). Jej człon ko wie – w tym tak że RADMOR – w opar ciu
o wła sne i wspól ne do świad cze nia z im ple men ta cji SCIP na róż -
nych urzą dze niach, przy go to wu ją ko lej ne wer sje pro to ko łu. Pod -
czas cy klicz nych spo tkań człon ko wie IICWG pre zen tu ją swo je
do ko na nia i przed sta wia ją pla ny ko lej nych prac. Od 2014 ro ku je -
ste śmy ak tyw nym uczest ni kiem tych prac. Pod czas ostat nie go
spo tka nia, któ re mia ło miej sce w tym ro ku w Pa ry żu, uczest ni -
czy li śmy w te stach in te ro pe ra cyj no ści. Wy ko rzy sta ny w te stach
nasz mo del ter mi na la SCIP oka zał się świet nie przy go to wa nym
urzą dze niem, któ re umoż li wi ło na wią za nie łącz no ści z więk szo -
ścią urzą dzeń obec nych w trak cie te stów. Nie wszyst kie funk -
cjo nal no ści by li śmy w sta nie zwe ry fi ko wać z part ne ra mi ze
wzglę du na fakt, że ja ko je dy na fir ma przed sta wi li śmy ter mi nal
po zwa la ją cy m.in. na trans mi sję da nych, mul ti me diów a tak że
ko mu ni ka cję w sche ma cie punkt – wie lo punkt, re ali zu jąc po -
praw nie wszyst kie wy ma ga ne przez spe cy fi ka cję try by pra cy.

W ze szłym ro ku, wy ko naw cy pro jek tu ESSOR (w tym
RADMOR) zor ga ni zo wa li dla przed sta wi cie li MON kra jów NATO
oraz uczest ni ków pro jek tu COALWNW po kaz in te ro pe ra cyj no ści
wa ve for mu ESSOR HDR WF (Eu ro pe an Se cu red SOftware de fi -

Dla lepszej interoperacyjności

Bez pie czeń stwo prze ka zy wa nych in for ma cji oraz in te ro pe ra cyj ność to dwa kry tycz ne aspek ty, któ re po win ny być bra ne
pod uwa gę przy wy bo rze urzą dzeń sta no wią cych ele men ty sys te mu łącz no ści na współ cze snym po lu wal ki. Kwe stie te na bie -
ra ją szcze gól ne go zna cze nia w świe tle dzia łań pro wa dzo nych przez si ły ko ali cyj ne, kie dy to róż ne kra je człon kow skie dys po -
nu ją ce róż ny mi środ ka mi łącz no ści mu szą współ pra co wać w ra mach pro wa dzo nej mi sji. W ta kiej sy tu acji pro blem
in te ro pe ra cyj no ści wy kra cza zde cy do wa nie po za ob szar sie ci two rzo nych w ra mach po szcze gól nych państw. Po ja wia się po -
trze ba wy mia ny in for ma cji po mię dzy sie cia mi na ro do wy mi, oczy wi ście w spo sób za pew nia ją cy bez pie czeń stwo in for ma cji. 

P r o t o k ó ł  S C I P

uu

Terminal SCIP opracowany przez RADMOR



ned Ra dio High Da ta Ra te Wa ve form). Pre zen ta cja zor ga ni zo wa -
na zo sta ła w sie dzi bie Rad mo ru z wykorzystaniem ist nie ją ce go
w fir mie śro do wi ska do te stów sys te mo wych. Pre zen to wa ny był
tak że sce na riusz wy ko rzy stu ją cy HDR WF do ze sta wie nia kon -
fe ren cji VoIP (Vo ice over In ter net Pro to col) we dług sche ma tu
„punkt -punkt” oraz „punkt -wie lo punkt”, obej mu ją cy za bez pie -
czo ną trans mi sję gło su zgod nie z pro to ko łem SCIP. De mon stra -
cja ta ba zo wa ła tak że na im ple men ta cji SCIP wy ko na nej przez
na szych spe cja li stów. Jej po zy tyw ny prze bieg spo tkał się z du -
żym za in te re so wa niem oraz uzna niem ob ser wa to rów.

Pla ny roz wo ju
Zgod nie z de kla ra cja mi prze ka za ny mi w trak cie spo tka nia

NATO IICWG, na sze pra ce kon cen tru ją się w dwóch ob sza rach:
� opra co wa nie ter mi na la i bram ki SCIP ja ko au to no micz ne go

urzą dze nia, któ re trak to wa ne bę dzie ja ko ze wnętrz ny, wzglę -
dem ra dio sta cji, element, za pew nia ją cy za bez pie cze nie in for -
ma cji (ra dio sta cja w ta kiej kon fi gu ra cji trak to wa na mo że być
ja ko urzą dze nie nie po sia da ją ce kryp to gra ficz nych me cha ni -
zmów za bez pie cza ją cych – tzw. urzą dze nie „czar ne”)

� za sto so wa nie tech no lo gii SCIP bez po śred nio w ra dio sta cji, ja ko
wbu do wa ne go mo du łu pro gra mo we go lub sprzę to wo -pro gra -
mo we go (w za leż no ści od po trzeb), a tym sa mym za pew nie nie
bez piecz nej trans mi sji fo nicz nej i da nych bez uczest nic twa ze -
wnętrz nych wzglę dem ra dio sta cji urzą dzeń. Dzię ki uży ciu SCIP
moż li we bę dzie ko mu ni ko wa nie się z użyt kow ni ka mi znaj du ją -
cy mi się w sie ciach ze wnętrz nych, wzglę dem sie ci ra dio wej, i po -
sia da ją cy mi do wol ny ter mi nal SCIP.

Naj now sza ro dzi na ra dio sta cji do ręcz nych COMP@N bę dzie po -
sia da ła wła sną, wbu do wa ną w ra dio, im ple men ta cję do ob słu gi
pro to ko łu SCIP. Dzię ki te mu roz sze rzo ny zo sta nie za kres po ten cjal -
nych za sto so wań tych ra dio sta cji. Bę dą one sta no wi ły bez piecz ny

śro dek łącz no ści, któ ry do dat ko wo, dzię ki stan da ry zo wa nym roz -
wią za niom (STANAG 5068) bę dzie przy go to wa ny do współ pra cy
z ist nie ją cy mi i przy szły mi środ ka mi łącz no ści sił zbroj nych.

Na sze roz wią za nia te stu je my i we ry fi ku je my w trak cie ba dań
i te stów pro wa dzo nych wspól nie z na szy mi part ne ra mi z NATO.
Jed ną z ta kich oka zji by ły od by wa ją ce się w czerw cu te go ro ku
ćwi cze nia CWIX (Co ali tion War rior In te ro pe ra bi li ty eXploration,
eXperimentation, eXamination, eXercise). Wy ko rzy sta nie tech -
no lo gii SCIP by ło no wym ele men tem tych ćwi czeń. W ich trak -
cie po twier dzi ła się doj rza łość opra co wa nych przez RADMOR
ter mi na li, a pły ną ce z prze pro wa dzo nych ćwi czeń wnio ski sta -
no wi ły istot ną in for ma cję dla osób od po wie dzial nych za or ga -
ni za cję sie ci uży wa nej w trak cie dzia łań ko ali cyj nych
(FMN – Fe de ra ted Mis sion Ne twor king).

RADMOR jest za an ga żo wa ny rów nież w pra ce gru py NATO
NISWG (NATO NINE Ne twor king and In for ma tion In fra struc tu -
re (NII) In ter net Pro to col Ne twork En cryp tion) In te ro pe ra bi li ty
Spe ci fi ca tion Wor king Gro up). NINE jest tech no lo gią kom ple -
men tar ną dla pro to ko łu SCIP, ukie run ko wa ne go głów nie na po -
łą cze nia między urządzeniami końcowymi. Pro to kół NINE
na to miast pra cu je na po zio mie war stwy sie cio wej mo de lu
ISO/OSI i prze zna czo ny jest do za pew nie nia bez piecz nej łącz -
no ści po mię dzy sie cia mi. Po dob nie jak ma to miej sce w przy pad -
ku SCIP, człon ko wie wspo mnia nej gru py zaj mu ją się two rze niem
spe cy fi ka cji stan dar du i we ry fi ka cji in te ro pe ra cyj no ści opra co -
wa nych na jej pod sta wie roz wią zań. Rad mor jest ży wo za in te -
re so wa ny tech no lo gią NINE, któ ra do ce lo wo (po dob nie jak SCIP)
ma być za sto so wa na w pro du ko wa nych obec nie urzą dze niach
oraz w przy szłych opra co wa niach fir my.

Rafał Kosiuk , Gracjan Jakubowski, Daniel Lewandowski
Biu ro Roz wo ju
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Prezentacja wyników projektu ESSOR 
(dla przedstawicieli NATO i COALWNW) 
z uwzględnieniem implementacji SCIP (Radmor, 2015)
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W po li ty ce fir my szcze gól ną wa gę przy kła da się do ja ko ści, któ -
ra we dług PGNiG ozna cza „do sko na le nie pro ce sów pro duk cji
i za rzą dza nia zwięk sza ją ce efek tyw ność i war tość fir my”.
W związ ku z tym, w ce lu uspraw nień me tod pra cy oraz za pew -
nie nia bez pie czeń stwa pra cow ni kom, fir ma za in we sto wa ła pie -
nią dze w no wo cze sny sys tem łącz no ści ra dio wej.

O wy gra nym przez Rad mor prze tar gu na do sta wę i wdro że -
nie sys te mu łącz no ści tran kin go wej w stan dar dzie TETRA dla
za bez pie cze nia po trzeb łącz no ści bez prze wo do wej PGNiG Ter -
mi ka SA, wspo mi na li śmy już w po przed nim nu me rze

InfoRadmor (nr 36, 1/2016). Te raz z du mą opi su je my sys tem,
któ ry za in sta lo wa ny zo stał w pię ciu lo ka li za cjach PGNiG
TERMIKA. Wdro żo na in fra struk tu ra skła da się z czte rech sta cji
ba zo wych fir my Damm (za in sta lo wa nych w elek tro cie płow -
niach: Sie kier ki, Że rań, Prusz ków i cie płow ni Ka wę czyn), re pe -
ate rów (za in sta lo wa nych w cie płow ni Wo la i lo ka li za cji
nad Wi słą, gdzie za sto so wa no rów nież roz bu do wa ny sys tem
an te no wy za pew nia ją cy sy gnał na wie lu po zio mach bu dyn ku),
sys te mu re je stra cji ko re spon den cji ra dio wej i trans mi sji da nych,
bra mek do sie ci ana lo go wych oraz ra dio te le fo nów do ręcz nych

TETRA dla PGNiG TERMIKA S.A.

PGNiG TERMIKA to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej. Spółka posiada sześć
zakładów: Ciepłownię Kawęczyn, Elektrociepłownię Pruszków, Elektrociepłownię Siekierki, Elektrociepłownię
Żerań, Ciepłownię Wola i Ciepłownię Regaty. Produkują one 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła, które
dociera do 70% mieszkańców Warszawy i okolic. Firma pokrywa też około 65% całkowitego zapotrzebowania
stolicy na energię elektryczną. Podstawowym paliwem, które wykorzystuje się w PGNiG TERMIKA, jest węgiel
kamienny. Z uwagi jednak na filozofię firmy, która zakłada poszanowanie środowiska naturalnego stopniowo
zastępuje się go biomasą – ekologiczną i przyjazną dla otoczenia.

uu



i sta cjo nar nych fir my Air bus D&S. Rad mor, ja ko pro fe sjo nal ny
do staw ca i in te gra tor sys te mów łącz no ści ra dio wej, tak za pro -
jek to wał i skon fi gu ro wał po szcze gól ne ele men ty in fra struk tu -
ry, aby speł nia ły wy so kie wy ma ga nia klien ta i za pew nia ły
naj wyż szą ja kość i bez pie czeń stwo ofe ro wa nych w sys te mie
usług.

Ar chi tek tu ra sys te mu TetraFlex, któ ry zo stał za in sta lo wa ny
w za kła dach PGNiG, jest zde cen tra li zo wa na, a po szcze gól ne ele -
men ty sys te mu są po łą czo ne za po mo cą sie ci IP. Sys tem za pew -
nia do stęp do wszyst kich usług stan dar du ETSI TETRA, jest
w peł ni re dun dant ny i po sia da moż li wość dal szej roz bu do wy
o ko lej ne mo du ły nadaw czo -od bior cze bez ko niecz no ści wy mia -
ny ja kie go kol wiek pod ze spo łu. Sys tem umoż li wia nie za leż ną pra -

cę ter mi na li prze no śnych i prze woź nych z moż li wo ścią roz sze -
rza nia o no wych użyt kow ni ków. Zgod nie z wy mo ga mi klien ta za -
pew nia rów nież m.in. bez piecz ną cy fro wą trans mi sję gło su,
tek stu, da nych, lo ka li za cję użyt kow ni ków na pod sta wie da nych
GPS z ra dio te le fo nów oraz po łą cze nia do ze wnętrz nej sie ci te le -
fo nicz nej. Użyt kow ni cy mo gą wy ko nać po łą cze nie ra dio we z do -
wol nym abo nen tem w każ dej z lo ka li za cji. Sys tem da je
moż li wość cią głe go i bez piecz ne go za rzą dza nia użyt kow ni ka mi
oraz in for ma cja mi. 

Pra cow ni cy za kła dów wy po sa że ni zo sta li w po nad 140 ra dio -
te le fo nów do ręcz nych w tym rów nież w ter mi na le iskro bez piecz -
ne po zwa la ją ce na pra cę w stre fach za gro żo nych wy bu chem.
Urzą dze nia do ręcz ne do dat ko wo po sia da ją ak ce so ria uła twia ją -
ce ob słu gę w trud nych wa run kach pra cy.

De cy du jąc się na wdro że nie cy fro we go sys te mu łącz no ści ra -
dio wej PGNiG sta wiał przed wy ko naw cą bar dzo wy so kie wy ma -
ga nia pod wzglę dem bez pie czeń stwa i nie za wod no ści. Na si
spe cja li ści do ło ży li wszel kich sta rań, aby sys tem speł nił wszyst -
kie wy mo gi i ocze ki wa nia Klien ta. Re ali za cja te go pro jek tu to
ko lej ny przy kład, że Rad mor współ pra cu je z naj więk szy mi stra -
te gicz ny mi fir ma mi w Pol sce i z suk ce sem wdra ża no wo cze sne
sys te my ra dio we.

Jowita Gotówko 
Biuro Obsługi Klienta
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Stacja bazowa i sterowniki systemu TetraFlex

Instalacje antenowe



Oprócz ba dań i te stów urzą dzeń pro du ko wa nych przez RADMOR
la bo ra to rium wy ko -nu je rów nież ba da nia na zle ce nie klien tów
ze wnętrz nych. Część z nich wy ko ny wa ne jest w Pra cow ni Ba dań
Śro do wi sko wych. Moż na tam wy ko nać 17 ro dza jów ba dań. Jed -
nym z nich jest te sto wa nie wy trzy ma ło ści i od por no ści na wi -
bra cje si nu so idal ne. 

Z punk tu wi dze nia klien ta spra wa jest pro sta – przy wo zi swo -
je urzą dze nie do ba da nia a w La bo ra to rium mo cu je się je
na wstrzą sar ce wi bra cyj nej LDS, usta wia pro fil ba da nia i star tu -
je na ra że nie. Po kil ku go dzi nach pra cow nik zdej mu je urzą dze -
nie ze wstrzą sar ki i od -da je je klien to wi. Po kil ku dniach klient
otrzy mu je ra port z ba da nia.

Ba da nie jed nak za czy na się znacz nie wcze śniej. Po zgło sze -
niu przez klien ta po trze by wy ko na nia te stów urzą dze nia mu si -
my naj pierw opra co wać spo sób mo co wa nia go do sto łu
wstrzą sar ki LDS. Czę sto trze ba zmo der ni zo wać po sia da ne
uchwy ty lub wy ko nać cał kiem no we. Gdy obiekt do trze do Pra -
cow ni Ba dań Śro do wi sko wych, pod da wa ny jest oglę dzi nom oraz
ba da niu pa ra me trów funk cjo nal nych w ce lu stwier dze nia, czy

nie uległ uszko dze niu w trans por cie. Na stęp nie urzą dze nie jest
mo co wa ne na wstrzą sar ce LDS. Po za mon to wa niu ak ce le ro me -
trów czy li czuj ni ków drgań, któ re ste ru ją pro ce sem na ra że nia
i mo ni to ru ją wy -stę pu ją ce w trak cie te stu re zo nan se obiek tu,
usta wia ny jest pro fil na ra że nia. W przy pad ku na ra żeń stan dar -
do wych uży wa się pro fi li za pi sa nych w pa mię ci kom pu te ra. Je śli
trze ba wy ko rzy stać nie stan dar do wy pro fil pra cow nik La bo ra to -
rium mu si go naj pierw stwo rzyć. 

Na ra że nia trwa ją zwy kle 18 go dzin – po 6 go dzin w trzech
osiach: pio no wej, po zio -mej i po przecz nej, lub 30 go dzin – po 10
godz. na oś. Ba da nia osi pio no wej wy ko nu je się prze waż nie
na pio no wo usta wio nym wzbud ni ku wstrzą sar ki sto su jąc do -
dat ko wy stół, tzw. eks pan der, i od po wied nie uchwy ty. Aby wy -
ko nać na ra że nia w kie run ku osi po zio mej i po -prze cznej
wzbud nik ob ra ca ny jest do po zy cji po zio mej a wzbud nik wstrzą -
sar ki łą czy się ze sto łem śli zgo wym. W trak cie te stów ba da ny
obiekt ca ły czas jest ob ser wo wa ny, by w przy -pad ku uszko dzeń
za trzy mać na ra że nie i nie do pu ścić do znisz cze nia urzą dze nia
lub do uszko dze nia sta no wi ska ba daw cze go. Je śli ba da na jest

Jak to się robi?

La bo ra to rium Ba daw cze Rad mo ru wy ko nu je wie le ro dza jów ba dań – nie tyl ko pro ste te sty funk cjo nal ne, ale rów nież skom pli -
ko wa ne ze sta wy ba dań. Do wy ko ny wa nia wszyst -kich te stów i ba dań nie zbęd na jest akre dy ta cja Pol skie go Cen trum Akre dy -
ta cji. Na sze La -bo ra to rium po sia da Cer ty fi kat Akre dy ta cji PCA od 2010 ro ku. W na szym la bo ra to rium funk cjo nu ją 2 pra cow nie:
ba dań ra dio ko mu ni ka cyj nych i EMC oraz ba dań śro do wi sko wych. W nie któ re ro dza je ba dań za an ga żo wa ne są obie pra cow nie
jak np. przy te sto wa niu ra dio -sta cji woj sko wych (w po przed nim in for ma to rze 1/2016 opi sy wa li śmy pro ces te sto wa nia ra dio -
sta cji R35010). 
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Stanowisko do wykonywania badań odporności 
wibracyjnej i udarowej



od por no ści obiek tu na wi bra cje w trak cie na ra że nia, za po mo cą
za in sta lo wa nych urzą dzeń po mia ro wych, ob ser wo wa ne są pa -
ra me try funk cjo nal ne obiek tu. Po za koń cze niu na ra że nia obiekt
zdję ty z wstrzą sar ki pod da je się oglę dzi nom oraz ba da się wska -
za ne przez klien ta pa ra me try funk cjo nal ne.

Po za koń cze niu ba da nia opra co wy wa ny jest ra port, w któ rym
za miesz cza się wy ni ki ba dań – opi so we lub w po sta ci wy kre sów
i zdjęć. Ra port w za leż no ści od stop nia skom pli -ko wa nia i ilo ści
re ali zo wa nych ba dań mo że za wie rać od dzie się ciu do po nad stu
stron. 

Za pra sza my do ko rzy sta nia z na szych usług. Re ali zu je my ba -
da nia śro do wi sko we (me cha nicz ne, kli ma tycz ne, pró by wod ne
i py ło we), ba da nia ra dio ko mu ni ka cyj ne oraz z za kre su kom pa -
ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej (EMC).

Za pew nia my:
� pro fe sjo nal ne wy ko na nie ba dań
� wy so kiej ja ko ści sprzęt ba daw czy wzor co wa ny w akre dy to -

wa nych la bo ra to riach
� po moc w do bra niu od po wied niej me to dy ba daw czej i wy ko -

na nie uchwy tów mo cu ją -cych urzą dze nie na sprzę cie ba daw -
czym

� in dy wi du al ne po dej ście do każ de go klien ta, w tym ne go cja -
cje wy ce ny usłu gi

� mak sy mal nie krót kie ocze ki wa nie na roz po czę cie re ali za cji ba -
da nia

� nad zór PCA po twier dza ją cy bie głość pra cow ni ków La bo ra to -
rium Ba daw cze go w wy -ko ny wa niu ba dań zgod nie z od po -
wied ni mi nor ma mi

Słu ży my na szym do świad cze niem i sprzę tem ba daw czym
w roz wią zy wa niu pro ble mów każ de go klien ta.

Zbigniew Rogalski
La bo ra to rium Ba daw cze

W R Z E S I E Ń  2 0 1 6

16

U S Ł U G I

uu

Wstrząsarka wibracyjna LDS 850-V440

Montaż obiektu badań na wstrząsarce wibracyjnej
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W tym ro ku dwu krot nie przed sta wia li śmy na szą fir mę na ryn -
ku pra cy: w mar cu na In ży nier skich Tar gach Pra cy zor ga ni zo wa -
nych przez Sto wa rzy sze nie Stu den tów BEST Gdańsk we
współ pra cy z Biu rem Ka rier Po li tech ni ki Gdań skiej oraz w ma ju
na Trój miej skich Tar gach Pra cy zor ga ni zo wa nych przez Po li tech -
ni kę Gdań ską. Oba wy da rze nia przy ku ły uwa gę licz nej gru py stu -
den tów oraz osób po szu ku ją cych pra cy. Oprócz ty po wo

wy sta wien ni czej czę ści moż na by ło wziąć udział w pre lek cjach
róż nych firm. Sze ro ki wa chlarz ofert pra cy przy cią gnął na na sze
sto isko du żą ilość osób za in te re so wa nych zło że niem apli ka cji.
Obec nie trwa ją roz mo wy z wy bra ny mi kan dy da ta mi.

Justyna Stankiewicz
Dział Spraw Pracowniczych

Pracuj z nami – z najlepszymi!

Pod ta ki ha słem w tym ro ku Rad mor S. A pre zen to wał się ja ko pra co daw ca na tar gach pra cy na Po li tech ni ce Gdań skiej. Cią gły
roz wój, udział w mię dzy na ro do wych ze spo łach pro jek to wych oraz ty tuł naj bar dziej in no wa cyj nej fir my to za słu ga na szych
pra cow ni ków. To wła śnie lu dzie two rzą suk ces or ga ni za cji i dla te go po szu ku je my do pra cy tych naj lep szych i naj bar dziej am -
bit nych. 
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Pokazywać, prezentować,
demonstrować ...
Nasza oferta skierowana jest do odbiorców wojskowych i cywilnych. Staramy się więc uczestniczyć we wszystkich imprezach
wystawienniczych gdzie możemy zaprezentować możliwości naszej firmy wszystkim grupom klientów.

Stoisko Grupy WB na targach Pro Defence (czytaj obok)

W kwiet niu te go ro ku od by ła się ko lej na XXI edy cja tar gów
SECUREX. To naj więk sze tar gi za bez pie czeń w na szej czę ści Eu -
ro py. Ogrom nej eks po zy cji Mię dzy na ro do wych Tar gów Za bez pie -
czeń Se cu rex to wa rzy szy ły Mię dzy na ro do we Tar gi In sta la cyj ne
In sta la cje, Mię dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Pra cy, Tar gi Cie pła
Sys te mo we go oraz Tar gi Po żar nic twa i Ra tow nic twa Sa wo. Wy -
da rze nia te od by wa ją się co dwa la ta. Da je to moż li wość przy -
go to wa nia przez fir my in no wa cyj nych roz wią zań oraz no wo ści
tech no lo gicz nych, któ re pre zen to wa ne są pod czas czte rech wy -
sta wo wych dni.

W pa wi lo nach Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, obec -
nych by ło nie mal 300 firm. Rów no le gle z wy sta wą od by wa ły się
se mi na ria, kon fe ren cje, de ba ty i po ka zy. Bar dzo cie ka wym i ory -
gi nal nym wy da rze niem te go rocz nych tar gów był po kaz na pa du
na bank. Ce lem po my sło daw ców by ło prak tycz ne za pre zen to -
wa nie ochro ny fi zycz nej i za bez pie cze nia tech nicz ne go obiek tu.
W spe cjal nie za aran żo wa nej pla ców ce ban ko wej ro ze gra ne zo -
sta ły dra ma tycz ne sce ny – ster ro ry zo wa nie ka sje rek, wzię cie za -
kład ni ków. Po kaz przy go to wa ny zo stał przez Pol ską Izbę
Ochro ny Osób i Mie nia przy uży ciu no wo cze snych urzą dzeń tech -

nicz nych bę dą cych w ofer cie tar go wej wy staw ców. Rad mor rów -
nież miał swój udział w tym pro jek cie po przez wy po ży cze nie
do po ka zu ra dio te le fo nów i ze sta wów ka mu flo wa nych. 

Na sza fir ma, wzo rem lat ubie głych, pre zen to wa ła urzą dze nia
na wspól nym sto isku z Pol ską Izbą Ochro ny Osób i Mie nia. Da ło
nam to moż li wość do tar cia do szer sze go gro na klien tów oraz
na wią za nia ko lej nych kon tak tów i re la cji han dlo wych. Tar gi te
by ły do sko na łą oka zją do zor ga ni zo wa nia in dy wi du al nych spo -
tkań i roz mów z obec ny mi i po ten cjal ny mi klien ta mi fir my. 

Tar gi SECUREX to moż li wość za po zna nia się z naj bar dziej ak -
tu al ną ofer tą na ryn ku nie tyl ko przez od wie dza ją cych. Rów nież
wy staw cy mo gą ob ser wo wać zmia ny na ryn ku i śle dzić no wo ści
w bran ży. Dwu let ni cykl tar gów da je wy star cza ją cą per spek ty -
wę, aby do strzec zmia ny któ re za szły przez ten czas i wy cią gnąć
z te go wnio ski na przy szłość. Ko lej na edy cja Mię dzy na ro do wych
Tar gów Za bez pie czeń SECUREX wio sną 2018 ro ku – już te raz
ser decz nie za pra sza my na naj bez piecz niej sze tar gi w Pol sce.

Jowita Gotówko
Biuro Obsługi Klienta
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Czer wiec ob fi to wał w bar dzo wie le spo tkań, wy staw i pre zen -
ta cji, w któ rych bra li śmy czyn ny udział. 

Mie siąc roz po czął się udzia łem w no wym wy da rze niu na wy -
sta wo wej ma pie Pol ski – tar gach PRO DEFENCE, skie ro wa nych
do wszyst kich oby wa te li, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
człon ków or ga ni za cji pro obron nych i pa ra mi li tar nych, uczniów
klas mun du ro wych, stu den tów kie run ków woj sko wych, mi ło śni -
ków mi li ta riów oraz su rvi va lu. Od by ły się one w Ostró dzie
na Ma zu rach. To pierw sze ta kie tar gi w Pol sce i Eu ro pie. To wa -
rzy szył im Kon gres Or ga ni za cji Pro obron nych oraz szko le nia,
warsz ta ty, pre zen ta cje i po ka zy. Fir my z Gru py WB (RADMOR,
WB Elec tro nics i MindMade) nie mo gły nie uczest ni czyć w tym
wy da rze niu. Za pre zen to wa li śmy urzą dze nia, któ re mo gą być
wy ko rzy sta ne przez jed nost ki po wsta ją cej obec nie Obro ny Te -
ry to rial nej, nie tyl ko do dzia łań pro wa dzo nych przez OT ale
do współ pra cy z re gu lar nym woj skiem oraz służ ba mi kry zy so -
wy mi. Rad mor po ka zy wał do ręcz ne ra dio sta cje pro gra mo wal ne
SDR z ro dzi ny 350X (COMP@N), ra dio sta cje oso bi ste żoł nie rza
R35010 oraz po zo sta ły sprzęt łącz no ści. 

Ty dzień póź niej pre zen to wa li śmy na szą ofer tę na wy sta wie
EDURA. Stra ża cy oraz in ne służ by ra tow ni cze od 11 lat, a od 6
w Kiel cach, mo gą za po zna wać się z pre zen ta cja mi urzą dzeń
i wy po sa że nia prze zna czo ne go spe cjal nie dla nich. Rad mor
od sa me go po cząt ku ist nie nia tej wy sta wy, któ ra na po cząt ku
od by wa ła się w szko le po żar ni czej w Czę sto cho wie, po ka zu je
środ ki łącz no ści prze zna czo ne dla te go od bior cy. W tym ro ku
rów nież tam by li śmy – głów nie z ra dio te le fo na mi dla sys te mów
cy fro wych – TETRA i DMR. 

Po zo sta łe czerw co we po ka zy i pre zen ta cje prze zna czo ne by -
ły głów nie dla woj ska, m.in. 16 czerw ca uczest ni czy li śmy w Dniu
Do stoj nych Go ści, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny na za koń cze nie
ma new rów wojsk So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go, od by wa ją -
cych się pod kryp to ni mem ANKONDA. Na po li go nie w Draw sku
Po mor skim przed sta wi cie le Woj ska Pol skie go oraz wojsk so jusz -
ni czych za po zna li się z bli ska z roz wią za nia mi ofe ro wa ny mi
przez spół ki z na szej Gru py Rad mo ru, WB Elec tro nics, Fly tro nic
i Arex. Go ście mo gli zo ba czyć rad mo row skie sys te my łącz no ści
oraz in ne „gru po we” pro po zy cje – np. sys te my bez za ło go we czy
sy mu la tor ze sta wu prze ciw lot ni cze go GROM. 

Ostat nia im pre za tar go wa by ła na miej scu, w Gdań sku. Balt
Mi li ta ry Expo to na sza trój miej ska wy sta wa prze zna czo na dla

woj ska i służb ra tow ni czych. Od by wa się co dwa la ta i za wsze
przy cią ga wie lu wy staw ców i wie lu zwie dza ją cych. RADMOR
od lat ma na tych tar gach swo je sto isko – tak by ło i tym ra zem.
Po ka zy wa li śmy ra dio sta cje woj sko we oraz ra dio te le fo ny dla
służb cy wil nych, Naj więk sze za in te re so wa nie wzbu dza ły na sze
naj now sze opra co wa nie – ra dio sta cje pro gra mo wal ne z ro dzi -
ny 350X (COMP@N). 

Od wie dzi ło nas wie lu go ści m.in. pan Bar tosz Kow nac ki, wi -
ce mi ni ster obro ny na ro do wej, od po wie dzial ny za za ku py sprzę -
tu woj sko we go. Ostat nie go dnia od wie dzi ła nas rów nież
de le ga cja at ta che woj sko wych z ca łe go świa ta.

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu 

Na tegorocznych targach pożarniczych EDURA w Kielcach

Wizyta wiceministra B. Kownackiego 
podczas gdańskiej wystawy 
Balt Military Expo 
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W czerw cu od by ły się w Pa ry żu, jak co dwa la ta, mię dzy na ro do -
we tar gi prze my słu obron ne go EUROSTATORY 2016. Jest to jed -
na z naj więk szych te go ty pu im prez na świe cie. W te go rocz nej
edy cji wzię ło udział 1572 wy staw ców z 56 kra jów świa ta. Tar gi
od wie dzi ło po nad 57000 osób re pre zen tu ją cych 151 na ro do wo -
ści, w tym 213 ofi cjal nych de le ga cji pań stwo wych. Wy sta wa ta
cie szy się wiel kim mię dzy na ro do wym uzna niem, i z ro ku na rok
co raz wię cej firm z ca łe go świa ta de cy du je się brać w niej udział.
Nie mo gło więc za brak nąć Rad mo ru, któ ry pre zen to wał swo ją
ofer tę na wspól nym sto isku WB Gro up

Ofer ta na szej fir my przed sta wio na na tar gach obej mo wa ła
ro dzi nę sze ro ko pa smo wych ra dio sta cji pro gra mo wal nych 350X
(COMP@N) oraz ra dio sta cje oso bi ste ty pu PSR (Per so nal Sol dier
Ra dio). Pod czas wy sta wy od by li śmy sze reg spo tkań z do tych -
cza so wy mi part ne ra mi, z róż nych kra jów świa ta oraz na wią za -
li śmy no we kon tak ty. Oprócz te go, by ła to tak że spo sob ność
do za po zna nia się z naj now szy mi osią gnię cia mi współ cze snej
tech ni ki woj sko wej.

W tym ro ku tar gi Eu ro sta to ry zbie gły się z mi strzo stwa mi eu -
ro py w pił ce noż nej. Eki pa Rad mo ru z du mą ki bi co wa ła na sta -

Europa pełna wystaw
RADMOR promuje swoje rozwiązania dla łączności radiowej na rozmaitych rynkach. Wyjazdy z prezentacją urządzeń, głównie
wojskowych, do krajów europejskich to ważny punkt na mapie naszych działań promocyjnych. W tym roku odwiedziliśmy nie
tylko największy salon przemysłu obronnego w Paryżu EUROSATORY. Zawitaliśmy z naszymi urządzeniami również do
mniejszych krajów – Rumunii i Bułgarii.
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Ekspozycja Radmoru podczas paryskich targów EUROSATORY
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dio nie w Pa ry żu na szej dru ży nie pod czas me czu Pol ska -Niem cy.
Wcze śniej, w ma ju, wy bra li śmy się do Buł ga rii na Mię dzy na -

ro do wą Wy sta wę Prze my słu Obron ne go HEMUS 2016. Im pre za
od by wa się co dwa la ta od 1995 ro ku. Ko lej na edy cja wy sta wy
mia ła miej sce w Płow diw. Tar gi te by ły do brą oka zją do za pre -
zen to wa nia ofer ty na tam tej szym ryn ku i na wią za nia kon tak -
tów han dlo wych z part ne ra mi z po łu dnio wej czę ści Eu ro py.
Na sze urzą dze nia za pre zen to wa li śmy na sto isku na sze go wie -
lo let nie go part ne ra han dlo we go fir my Sa mel -90, pro du cen ta
sprzę tu za kłó ca ją ce go łącz ność ra dio wą. Dzię ki go ścin no ści na -

szych buł gar skich ko le gów mie li śmy moż li wość za pre zen to wa -
nia sze ro ko pa smo wych ra dio sta cji pro gra mo wal nych oraz ra dio -
sta cji oso bi stych i tak tycz nych ra dio sta cji do ręcz nych
pra cu ją cych w pa śmie VHF.

Dzię ki wi zy cie w Buł ga rii mie li śmy moż li wość za cie śnie nia na -
szych part ner skich i ko le żeń skich wię zi z fir mą Sa mel -90, z któ -
rą od lat współ pra cu je my na ryn kach mię dzy na ro do wych.

Tomasz Onak
Menedżer Projektów Eksportowych

Rów nież w ma ju od wie dzi li śmy Ru mu nię – po raz pierw szy po -
ka za li śmy na szą ofer tę w cza sie szó stej edy cji tar gów BSDA
„Black Sea De fen ce & Ae ro spa ce”. Tar gi te to du ża im pre za wy -
sta wien ni cza prze my słu obron ne go w re jo nie Mo rza Czar ne go.
W tym ro ku swo ją ofer tę za pre zen to wa ło 165 przed się biorstw.
Trzy dnio wa wy sta wa cie szy ła się ogrom nym za in te re so wa niem
zwie dza ją cych.

Za raz po ce re mo nii roz po czę cia tar gów, do na sze go sto iska do -
łą czy li przed sta wi cie le Pol skich władz na cze le z pa nem Mar ci nem
Wilcz kiem, am ba sa do rem RP w Ru mu nii. Wspól nie go ści li śmy
przed sta wi cie li naj wyż szych władz Ru mu ni: mi ni ster stwa obro ny,
mi ni ster stwa han dlu i roz wo ju eko no micz ne go, sze fów ro dza jów
wojsk, sze fów za opa trze nia ar mii.

Tak że w ko lej nych dniach na sze sto isko cie szy ło się nie słab ną -
cym za in te re so wa niem przed sta wi cie li prze my słu obron ne go Ru -
mu nii, Buł ga rii, Ukra iny i in nych państw. Od by li śmy wie le spo tkań,
w cza sie któ rych przed sta wi li śmy na szą ofer tę eks por to wą: oso bi -
ste ra dia żoł nie rza R35010 wraz z ak ce so ria mi i ze sta wem prze woź -
nym, ra dio sta cje 3501, ro dzi nę pro gra mo wal nych ra dio sta cji 350X
(COMP@N) wraz z ze sta wem prze woź nym. Nie tyl ko po ka za li śmy
na sze urzą dze nia, ale po zna li śmy też wy ma ga nia i ocze ki wa nia po -
ten cjal nych klien tów oraz sy tu ację w prze my śle obron nym w tam -
tym re gio nie. Na wią za li śmy też kon tak ty z przed sta wi cie la mi
naj bar dziej in no wa cyj nych przed się biorstw ru muń skich, któ re być
mo że, za owo cu ją wkrót ce roz sze rze niem na szej ofer ty na ryn ku kra -
jo wym i eu ro pej skim.

Paweł Szymanik
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych

W Bułgarii, na targach HEMUS, pokazywaliśmy urządzenia razem z naszym lokalnym partnerem, firmą Samel-90

Rozmowy podczas wystawy BSDA w Rumunii
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Na za koń cze nie kon kur su wśród osób, któ re od bę dą min. 35
prze jaz dów lub po ko na ją 280 km, wy lo so wa ne zo sta ną na gro -
dy pie nięż ne o war to ści 300 zł każ da. Oprócz in dy wi du al nych
osią gnięć ro we rzy ści, prze mie rza jąc dro gi i bez dro ża, pra cu ją
na po zy cję fir my w kon kur sie (w jed nej z trzech ka te go rii):

� naj wię cej po dró ży w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków kon -
kur su z fir my,

� naj wię cej ki lo me trów w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków
kon kur su z fir my,

� naj więk szy od se tek wśród pra cow ni ków bio rą cych udział
w kon kur sie.
W związ ku z wy so ką ak tyw no ścią ro we ro wą na szych pra cow -

ni ków na te re nie Rad mo ru od by ło się też spo tka nie do ty czą ce
udzia łu w Eu ro pe an Cyc ling Chal len ge, realizowanego w ramach
europejskiego projektu CIVITAS DYN@MO*. W trak cie krót kiej
pre zen ta cji „wy ści gu” miast moż na by ło za re je stro wać się
do udzia łu i otrzy mać drob ny upo mi nek – lamp kę lub dzwo nek
do ro we ru. Wię cej o ro we ro wej ry wa li za cji miast moż na prze czy -
tać w ar ty ku le „Ki lo me try dla Gdy ni”.

W ra mach za chę ty i wspar cia zdro we go try bu ży cia i po dró żo -
wa nia do i z pra cy ro we rem (nie tyl ko w ra mach kon kur su) na -
sza fir ma przy go to wa ła za da szo ne miej sce do par ko wa nia
dwu śla dów.

Justyna Stankiewicz
Dział Spraw Pracowniczych

* CIVITAS DYN@MO (DYNamic ci ti zens @cti ve for su sta ina ble MObility) to eu ro pej -
ski pro jekt, któ re go ce lem jest wdro że nie no wo cze snych roz wią zań w dzie dzi nie
mo bil no ści, a tak że współ pra ca i wy mia na do świad czeń po mię dzy uczest ni czą -
cy mi w nim mia sta mi

Rowerem do pracy – kolejny sezon
Po raz piąty nasza firma bierze udział w organizowanym przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni konkursie „Do pracy jadę rowerem”.
W tym roku do konkursu zgłosiło się 20 pracowników. Każdy z nich stworzył swój profil na stronie internetowej
www.mobilnagdynia.pl i tam rejestruje przejazdy (od kwietnia do września b.r.). Wzorem lat ubiegłych odbycie minimum
czterech podróży rowerem w tygodniu nagradzane jest „śniadaniem rowerowym” w postaci kanapki oraz deseru. Poza tym,
każdy uczestnik, który odbędzie przynajmniej 35 przejazdów w czasie trwania konkursu otrzyma imienny pamiątkowy dyplom. 
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R a d m o r  n a  r o w e r z e

W Radmorze odbyło się spotkanie informacyjne 
na temat wyścigu ECC

Nasz firmowy rowerowy parking 
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Ry wa li za cję w 2016 ro ku wy grał po raz dru gi z rzę du Gdańsk,
któ re go miesz kań cy prze je cha li po nad 825 ty się cy ki lo me trów.
Gdy nia osta tecz nie upla so wa ła się na 11 po zy cji z łącz ną su mą
po nad 111 ty się cy prze je cha nych ki lo me trów. W ze szłym ro ku
gdyń ska dru ży na prze je cha ła nie ca łe 43 ty sią ce ki lo me trów. 

Do ry wa li za cji włą czył się też Rad mor – pra cow ni cy na szej fir -
my prze je cha li dla Gdy ni 3317 km. Dłu go utrzy my wa li śmy się
na trze ciej po zy cji spo śród 28 gdyń skich za kła dów pra cy bio rą -
cych udział w kon kur sie. Osta tecz nie za ję li śmy czwar te miej sce. 

W trak cie ry wa li za cji przy głów nych gdyń skich tra sach ro we -

ro wych dla człon ków ze spo łu przy go to wa ne by ły po czę stun -
ki – ba to ny ener ge tycz ne, owo ce, jo gur ty i na po je. W week en dy
od by wa ły się spo tka nia uczest ni ków kon kur su. Moż na by ło mi -
ło spę dzić czas przy ogni sku i wy grać na gro dy rze czo we uczest -
ni cząc w cie ka wych za wo dach. 

Po za pro mo cją zdro we go try bu ży cia, ce lem gdyń skiej ry wa li -
za cji by ło wska za nie na te re nie Gdy ni miejsc, w któ rych bra ku je
ście żek ro we ro wych. Na pod sta wie in for ma cji zbie ra nych
od uczest ni ków kon kur su utwo rzo no tak zwa ną „ma pę cie pła”,
któ ra uka zu je dro gi naj czę ściej uczęsz cza ne przez ro we rzy stów.
Ma pa ta ma zo stać przed sta wio na wła dzom mia sta i bę dzie sta -
no wić je den z ar gu men tów w ne go cja cjach do ty czą cych lo ka li -
za cji i bu do wy no wych ście żek ro we ro wych. Dzię ki te mu
pra cow ni cy na szej fir my ma ją swój udział w roz wo ju ro we ro wej
in fra struk tu ry na sze go mia sta.

Marcin Zbawicki
Biuro Rozwoju

Kilometry dla Gdyni
Europejska Rywalizacja Rowerowa (European Cycling Challenge) - organizowana w ramach europejskiego projektu CIVITAS
DYN@MO – to naj więk sze ro we ro we wy da rze nie w Eu ro pie. Od 2012 ro ku w je go ra mach ry wa li zu ją mię dzy so bą miej skie dru -
ży ny ro we rzy stów. Kon kurs od by wa się co ro ku, a ki lo me try dla swo je go mia sta ro we rzy ści „zbie ra ją” przez ca ły maj. Prze zna -
czo ny jest dla osób, któ re po mie ście po ru sza ją się ro we rem – prze jaz dy do/z pra cy czy szko ły, na za ku py, do zna jo mych itp.
Jest to oczy wi ście ry wa li za cja, ale głów nym ce lem Eu ro pe an Cyc ling Chal len ge jest za chę ce nie miesz kań ców do wy bie ra nia
eko lo gicz ne go środ ka trans por tu, ja kim jest ro wer, za miast sa mo cho du, mo to cy kla czy sku te ra. W tym ro ku do ry wa li za cji
zgło si ły się 52 mia sta w tym 7 z Pol ski. Gdy nia wzię ła udział w ECC po raz trze ci. 

Weekendowe spotkanie uczestników konkursu ECC
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Że by choć tro chę po móc tym ośrod kom wśród pra cow ni ków
Rad mo ru zor ga ni zo wa na zo sta ła zbiór ka za ba wek oraz środ ków
czy sto ści. Wie lu rad mo row ców przy łą czy ło się do tej ak cji. Ob -
da ro wa ne ośrod ki by ły wdzięcz ne za oka za ną po moc. Dzię ki niej
mnó stwo uśmie chów za go ści ło na bu ziach dzie ci do świad czo -
nych przez los.

Wszyst kim pra cow ni kom Rad mo ru dzię ku je my ser decz nie
za przy nie sie nie za ba wek, gier i środ ków hi gie nicz nych. Ma my
na dzie ję, że uda się zor ga ni zo wać ko lej ną po moc – wie le osób
na pew no ze chce przy łą czyć się do niej.

Kacper Nowaczyk
Specjalista ds. BHP

Od redakcji: 
Inicjatorem i organizatorem wszystkich zbiórek na rzecz

potrzebujących, a było już ich kilka, jest autor tekstu, pan Kacper
Nowaczyk. Dziękujemy za podjęcie trudu zgromadzenia potrzebnej
pomocy!

Charytatywnie

Na te re nie Trój mia sta i oko lic dzia ła wie le or ga ni za cji po ma ga ją cych oso bom po trze bu ją cym wspar cia. Naj więk szą gru pę tych
któ rzy po trze bu ją po mo cy sta no wią dzie ci. Ta kich pod opiecz nych ma ją m.in. Cen trum Te ra pii Au ty zmu SOTIS, ho spi cjum dla
dzie ci BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ oraz MOPS w Ru mi. 

R a d m o r  p o m a g a
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Na szym sta łym i wie lo let nim „spor to wym part ne rem” jest klub
pił kar ski Ar ka. Gdyń skich za wod ni ków wspie ra my już od 2005
ro ku. Przez ten czas nie tyl ko za si la my klu bo wy bu dżet, ale rów -
nież ki bi cu je my pił ka rzom – wśród na szych pra cow ni ków jest
wie lu za go rza łych ki bi ców Ar ki. W tym ro ku wspar li śmy rów nież
tria thlo ni stów z klu bu TRIDEA. Za wod ni cy i za wod nicz ki ści ga li
się w ko szul kach z lo go Rad mo ru w wie lu te go rocz nych im pre -
zach – Tria th lon Cha rzy ko wy, Tria th lon Ener gy w Sta ro gar dzie
Gdań skim oraz EuCO Susz Tria th lon, w ra mach któ re go od by wa -
ły się Mi strzo stwa Pol ski na dy stan sie sprin ter skim. „Na si” za -
wod ni cy nie jed no krot nie koń czy li za wo dy na po dium, a se zon
na za wo dy jesz cze trwa. 

Nie sa mym spor tem jed nak ży je my. Wspie ra my rów nież róż -
no rod ne dzia ła nia kul tu ral ne. Wspar li śmy np. or ga ni za cję ple -
ne ro we go kon cer tu ze spo łu FindMe+, któ ry od był się w Gdy ni 26

Sport, koncerty i konkursy

RADMOR czę sto wspie ra cie ka we wy da rze nia z róż nych dzie dzin, któ re od by wa ją się w Trój mie ście. Od wie lu już lat po ma ga -
my or ga ni za to rom im prez, a na sze wspar cie przy bie ra róż no rod ną po stać – od wspar cia fi nan so we go, po przez fun do wa nie na -
gród dla uczest ni ków po zor ga ni zo wa nie tym cza so wej sie ci łącz no ści nie zbęd nej do bez piecz ne go prze pro wa dze nia im pre zy
i wy po ży cze nia po trzeb ne go sprzę tu. W 2016 ro ku „uczest ni czy li śmy” w ten spo sób w kil ku trój miej skich wy da rze niach – kul -
tu ral nych i spor to wych.

uu

Grupa triathlonistów z klubu TRIDEA

Koncert zespołu FindMe+
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ma ja. Na na szą po moc mo gli też li czyć or ga ni za to rzy Trój miej -
skie go Tur nie ju Ro bo tów, któ ry miał miej sce na Po li tech ni ce
Gdań skiej na Wy dzia le Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty -
ki. Do spraw ne go prze pro wa dze nia za wo dów po trzeb ne by ły
środ ki łącz no ści, któ re na czas im pre zy otrzy ma li od Rad mo ru. 

Urząd Miej ski w Gdy ni kon se kwent nie od wie lu lat dzia ła
na rzecz przy cią gnię cia kre atyw nych przed się bior ców do mia sta.
Te mu mię dzy in ny mi słu ży „Gdyń ski Biz ne splan”. RADMOR

od po cząt ku ist nie nia kon kur su po ma ga pro pa go wać ideę przed -
się bior czo ści i jest jed nym ze spon so rów na gród dla lau re atów.
W tym ro ku ju ry przy zna wa ło na gro dy w 3 ka te go riach pro jek -
tów:
� In no wa cyj ne Roz wią za nia i Tech no lo gie – de dy ko wa na in -

no wa cyj nym pro jek tom, któ re bę dą mo gły roz wi jać się w Po -
mor skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym Gdy nia,

� Przed się bior czy Stu dent – de dy ko wa na czyn nym stu den tom
i wspie ra ją ca ich pro jek ty biz ne so we ro ku ją ce po wo dze nie
ryn ko we,

� Open – de dy ko wa na wszyst kim po zo sta łym oso bom za in te -
re so wa nym pro wa dze niem wła sne go biz ne su bądź roz sze -
rze niem już ist nie ją cej fir my.
Rad mor był jed nym z fun da to rów na gród dla zwy cięz cy w ka -

te go rii Przed się bior czy Stu dent. Jej lau re atem zo stał Bar tosz
Am broż kie wicz. Na gro dzo no je go pro jekt „FIRELLIGENT. PL In -
no wa cyj ny Sys tem Pi ro tech nicz ny” – sys tem pro jek tu ją cy,
w opar ciu o al go ryt my sztucz nej in te li gen cji, po ka zy sztucz nych
ogni ide al nie zsyn chro ni zo wa ne z mu zy ką.

W mia rę na szych moż li wo ści sta ra my się uczest ni czyć w trój -
miej skim ży ciu kul tu ral nym i spor to wym, wspo ma ga jąc or ga ni -
za to rów róż no rod nych im prez. Cie szy nas fakt, że na sza po moc
jest nie tyl ko po trzeb na ale sprzy ja też bez pie czeń stwu ich
uczest ni ków.

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu 

uu

Trójmiejski Turniej Robotów na Politechnice Gdańskiej

Gala tegorocznego Gdyńskiego Biznesplanu
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BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do dyspozycji naszych Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00. 
Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów z poszczególnych branż. Firmy lub instytucje, które
zamierzają dokonać zakupu naszego sprzętu mogą go wypożyczyć w celu przetestowania w warunkach rzeczywistych. 
W każdej sprawie prosimy kontaktować się z poszczególnymi menedżerami.

Marek Cichowski
Szef Biura Obsługi Klienta
tel.: 58/76 55 660
marek.cichowski@radmor.com.pl

Elżbieta Krysztofiak 
Menedżer ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58/76 55 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej,
Żandarmeria Wojskowa, jednostki
wojskowe oraz zakłady przemysłowe 
i instytuty pracujące na rzecz wojska.

Andrzej Wysocki 
Menedżer ds. Klientów Kluczowych
tel.: 58/76 55 668
andrzej.wysocki@radmor.com.pl

Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Straż Graniczna, Centra Zarządzania
Kryzysowego, Komendy Straży
Miejskich, Służba Więzienna, 
administracja państwowa.

Lucyna Zelewska 
Sekretariat BOK
tel.: 58/76 55 666
fax: 58/76 55 662
lucyna.zelewska@radmor.com.pl
market@radmor.com.pl

Barbara Jakubowska 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Wojskowych
tel.: 58/76 55 658
barbara.jakubowska@radmor.com.pl

Anna Zbucka 
Asystent Menedżera ds. Klientów 
Kluczowych
tel.: 58/76 55 661
anna.zbucka@radmor.com.pl

Jowita Gotówko 
Menedżer ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58/76 55 669
jowita.gotowko@radmor.com.pl

Zarządy portów lotniczych i morskich,
energetyka, gazownictwo, służba
zdrowia, firmy ochrony mienia i osób,
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
firmy transportowe i taksówkowe, poczta 
i inne.

Danuta Zaremba 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58/76 55 667
danuta.zaremba@radmor.com.pl

Tomasz Onak 
Menedżer Projektów Eksportowych
tel.: 58/76 55 625
tomasz.onak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

Małgorzata Jurkowska 
Asystent Menedżera Projektów
Eksportowych
tel.: 58/76 55 621
malgorzata.jurkowska@radmor.com.pl

Paweł Szymanik 
Menedżer Projektów Eksportowych
tel.: 58/76 55 623
pawel.szymanik@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
www.radmor.com.pl UW
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� Będzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09

� Bielsko-Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 

� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42

� Częstochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 

� Czosnówka, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-90-61-78

� Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 

� Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 765-56-93 

� Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58) 765-56-40

� Inowrocław, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52) 355-45-81

� Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 

� Kraków, CENTRUM OCHRONY MIENIA, tel.: (12) 416-31-63

� Kraków, TELESFOR, tel.: (12) 423-34-11 

� Kraków, ZUEiK, tel.: (12) 266-39-39 

� Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63) 246-72-22 

� Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62) 725-36-13 

� Lubin, INOVA, tel.: (76) 746-41-46 

� Lublin, AZEP, tel.: (81) 748-19-89

� Lublin, COM RADIO, tel.: (81) 743-83-83 

� Lublin, RADTEL, tel.: (81) 743-40-50 

� Łańcut, ZAKŁAD TELERADIOMECH., tel.: (17) 225-43-72 

� Łódź, JAL RADIO, tel.: (42) 676-29-22 

� Mielec, ZEN, tel.: 506-47-03-50

� Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12

� Olsztyn, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78

� Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89) 535-13-80

� Poznań, ZAKŁAD ELEKTRONICZNY, tel.: (61) 661-53-94 

� Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 

� Radom, AZSTUDIO.COM.PL, tel.: (48) 344-12-38 

� Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13

� Rzeszów, ELDRO, tel.: (17) 854-07-59

� Siekierki Małe, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 

� Stargard, KUBA TRONIC, tel.: (91) 578-47-60 

� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 

� Tychy, MONRAD II, tel.: 608-45-49-63

� Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 622-90-45

� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54) 413-32-32 

� Wrocław, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21

� Wrocław, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

P r z e d s t a w i c i e l e  h a n d l o w i  i  a u t o r y z o w a n e  s e r w i s y  
R A D M O R  S . A .

www.radmor.com.pl


