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Medal „Pro Memoria” przyznawany jest od 2005 roku za
szczególne zas∏ugi w utrwalaniu i piel´gnowaniu pami´ci o wal-
ce narodu polskiego o niepodleg∏oÊç, o ludziach i ich czynach
podczas II wojny Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu. Jest nadawany
nie tylko osobom fizycznym ale i prawnym, a wi´c równie˝ 
firmom, stowarzyszeniom, instytucjom, szko∏om, dru˝ynom
harcerskim itp. Ustanowiony zosta∏ z okazji 60. rocznicy
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej przez Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Na ok∏adce: Na treningu paraolimpijczyków 
(od lewej: ¸ukasz Szeliga – technik, Romuald Schmidt – trener koordynator)
(wi´cej na str. 4).

Szanowni Czytelnicy,

Po raz kolejny za poÊrednictwem firmowego biuletynu chcemy
przedstawiç Paƒstwu najÊwie˝sze informacje o naszej firmie i jej ofer-
cie. Zdajemy równie˝ relacje z wystaw i targów, krajowych i zagranicz-
nych, na których  prezentowaliÊmy nasze radiotelefony i radiostacje. 

Mamy nadziej´, ˝e z zainteresowaniem zapoznajà si´ Paƒstwo 
z nowà ofertà. Przedstawiamy najnowsze rozwiàzania ∏àcznoÊci czyli
pojazdowy zestaw radiokomunikacyjny oraz cyfrowe skramblery do
szyfrowania mowy, instalowane w radiotelefonach Radmoru oraz
innych producentów. 

Nasze firmowe Laboratorium Badawcze oferuje Paƒstwu wykony-
wanie szerokiej gamy badaƒ i testów. Uzyskana w tym roku akredytac-
ja Polskiego centrum Akredytacyjnego (PCA) gwarantuje kompetentne
wykonanie zleconych badaƒ. 

Mo˝ecie równie˝ Paƒstwo przeczytaç o wykorzystaniu naszych
radiotelefonów przez ekip´ polskich paraolimpijczyków na tegorocznej
olimpiadzie w Vancouver oraz ratowników podczas zesz∏orocznego fes-
tiwalu Heineken Open’er.

Zapraszamy Paƒstwa do wspó∏pracy i mamy nadziej´, ˝e si´gniecie
po nast´pny numer biuletynu. 

Redakcja

Katarzyna Rogowiec na paraolimpiadzie w Vancouver wywalczy∏a
dla polskiej reprezentacji olimpijski bràz w biegu narciarskim na 15
km technikà klasycznà w kategorii stojàcych. Serdecznie gratulujemy!

(wi´cej o paraolimpiadzie na str.4)

Mamy bràz!



Sekretariat
tel.: 58/69 96 666
fax: 58/69 96 662
market@radmor.com.pl

Andrzej Wysocki
tel.: 58/69 96 668
Andrzej.Wysocki@radmor.com.pl
Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom 
z policji, stra˝y po˝arnej 
i granicznej, z urz´dów zarzàdzania
kryzysowego i obrony cywilnej,
administracji paƒstwowej, stra˝y
miejskich, zak∏adów karnych.

El˝bieta Krysztofiak
tel.: 58/69 96 659
Elzbieta.Krysztofiak@radmor.com.pl
Odbiorcy, którym pani El˝bieta s∏u˝y
pomocà to: wojsko oraz zak∏ady prze-
mys∏owe i instytuty pracujàce 
na rzecz wojska.

Jowita Gotówko
tel.: 58/69 96 669
Jowita.Gotowko@radmor.com.pl
Klienci pani Jowity to firmy 
taksówkowe i transportowe, s∏u˝ba
zdrowia, ochrona mienia, poczta,
energetyka, gazownictwo, 
leÊnictwo, przedsi´biorstwa 
gospodarki komunalnej itp.

Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 58/69 96 660
fax.: 58/69 96 662
market@radmor.com.pl
Marek.Cichowski@radmor.com.pl

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs∏ugi Klienta. 
Zespó∏ Mened˝erów gotów jest s∏u˝yç Paƒstwu wszelkà pomocà.

W grudniu 2009 roku RADMOR, na wniosek Zarzàdu Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK, zosta∏ uhonorowany medalem „Pro Memoria”.
Uroczyste wr´czenie tego zaszczytnego odznaczenia odby∏o si´
21.12.2009r. w Sali Herbowej Urz´du Miasta Sopotu. W imieniu
naszej firmy medal odebra∏ dyrektor Zak∏adu Mechanicznego, Jacek
Korytowski, a wr´cza∏ go wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Jan Ciechanowski. W krótkim wystàpieniu Jacek Korytowski
podzi´kowa∏ w imieniu Zarzàdu naszej firmy oraz pracowników zaan-
ga˝owanych w to przedsi´wzi´cie za tak zaszczytne wyró˝nienie.

Medal zosta∏ nam przyznany za ufundowanie i wykonanie 4 tablic
upami´tniajàcych bohaterów Armii Krajowej walczàcych w czasie II
wojny Êwiatowej. Z proÊbà o pomoc w ich wykonaniu zwrócili si´ do
nas przedstawiciele sopockiego ko∏a Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej. Efektem wspó∏pracy sà tablice poÊwi´cone Obroƒcom
Gdyni, Harcerzom i Harcerkom Hufca Harcerzy i Szarych Szeregów,
gen. W∏adys∏awowi Sikorskiemu, Polskim Kobietom i Dziewcz´tom
Wojskowej S∏u˝by Kobiet oraz gen. El˝biecie Zawackiej. Zak∏ad
Mechaniczny Radmoru wykona∏ je z mosiàdzu i przygotowa∏ do
wygrawerowania pamiàtkowych napisów oraz umieszczenia na
szczycie zwieƒczenia - or∏a Armii Krajowej z kotwicà Polski Walczàcej
- ufundowanego przez Marynark´ Wojennà. 

Ostatnia z tych tablic poÊwiecona gen. El˝biecie Zawackiej, kurierce-
emisariuszce Armii Krajowej, zosta∏a ods∏oni´ta 17 wrzeÊnia 2009 r.
w koÊciele Âw. Micha∏a w Sopocie. W uroczystoÊci uczestniczyli
przedstawiciele w∏adz województwa, dowództwa Marynarki Wojennej
oraz licznie przybyli kombatanci i m∏odzie˝.

Jacek Korytowski
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„Pro Memoria”
Wyró˝nieni medalem

UroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy poÊwi´conej gen. E. Zawackiej 
w sopockim koÊciele Êw. Micha∏a
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Igrzyska Paraolimpijskie to zawody sportowe w wielu dyscypli-
nach dla zawodników z niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà. Paraolim-
piada, letnia i zimowa, odbywa si´ co cztery lata, zazwyczaj kilka
dni po igrzyskach olimpijskich. Aby w nich wystartowaç nale˝y
uzyskaç kwalifikacj´, podobnie jak na Igrzyska Olimpijskie. Z roku
na rok minima sà podwy˝szane, ze wzgl´du na wzrost poziomu
sportowego zawodników. X Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie
odb´dà si´ w Vancouver w dniach 12-21 marca 2010 r. Weêmie w
nich udzia∏ blisko 600 zawodników z 45 krajów. Program ca∏ego
sportowego wydarzenia obejmuje 5 dyscyplin a medale rozdane
b´dà w 64 konkurencjach.

W po∏owie ubieg∏ego roku zg∏osi∏ si´ do naszej firmy Szef Wyszkole-
nia Paraolimpijskiej Reprezentacji Polski Narciarzy Alpejczyków pan
Romuald Schmidt z zapytaniem o sprz´t ∏àcznoÊci radiowej, który
moglibyÊmy zaoferowaç reprezentacji na olimpiad´ w 2010 roku. Rad-
mor zaoferowa∏ pomoc przy dostarczeniu odpowiedniego sprz´tu. 
W zamian za profesjonalnà obs∏ug´ i wsparcie techniczne przy spe∏nie-
niu wszystkich wytycznych kanadyjskich organizatorów olimpiady
reprezentacja umo˝liwi∏a nam wyst´powanie jako oficjalny sponsor
narciarzy-praolimpijczyków. Wyrazem zadowolenia ze wspó∏pracy 
z Radmorem oraz z naszych urzàdzeƒ jest oznakowanie naszym logo
sprz´tu sportowego oraz ubiorów narciarskich zawodników i trenerów.
Logo Radmoru umieszczone jest tak˝e na samochodzie kadry Polski a
nasz baner towarzyszy dru˝ynie na wszystkich zawodach i imprezach.

Nasze radiotelefony zosta∏y ju˝ przetestowane przez reprezentacj´
na zawodach Pucharu Europy w Austrii oraz na Mistrzostwach Polski.
Z opinii kadrowiczów wynika, ˝e urzàdzenia doskonale wype∏ni∏y
swoje zadanie. JesteÊmy przekonani, ˝e równie˝ podczas paraolim-
piady w Vancouver przyczynià si´ do sprawniejszej organizacji pracy
trenerów i obs∏ugi serwisowej oraz bezpieczeƒstwa  zawodników. 

Wspó∏czesny sport osób niepe∏nosprawnych jest na równie wyso-
kim poziomie co ludzi zdrowych. Start naszych zawodników na tego-
rocznej paraolimpiadzie mo˝e zapewniç nam równie wiele emocji jak
skoki Adama Ma∏ysza czy biegi Justyny Kowalczyk. Polska reprezen-
tacja paraolimpijczyków z powodzeniem startuje w Pucharach Europy
i Âwiata. Na ostatniej paraolimpiadzie w Turynie w 2006 zdobyliÊmy
a˝ 2 z∏ote medale. Polscy narciarze alpejscy nale˝à do najlepszych 
w Êwiecie w tej kategorii. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko
mocno trzymaç kciuki za sukcesy naszej kadry! ˚yczymy powodzenia
i liczymy na medale!!! 

Jowita Gotówko
Artyku∏ zosta∏ opracowany na podstawie danych udost´pnionych przez 
Polskà Reprezentacj´ Paraolimpijskà za co bardzo dzi´kujemy!

w Vancouver
na Paraolimpiadzie

Nasze radiotelefony

Paraolimpijski Ski Team
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Ratownicy medyczni z radmorowskimi radiotelefonami

Heineken Open’er Festival to wydarzenie muzyczne, które na
sta∏e wpisa∏o si´ w kalendarz najwa˝niejszych festiwali nie tylko 
w Polsce ale i w Europie. Co roku na poczàtku lipca do Gdyni
zje˝d˝ajà fani muzyki. Pierwsza jego edycja odby∏a si´ w Warsza-
wie w 2002 ale ju˝ w nast´pnym roku impreza przenios∏a si´ 
do Gdyni i zosta∏a tu ju˝ na sta∏e. Ostatni, zesz∏oroczny, festiwal
zgromadzi∏ prawie 80 tys. widzów i by∏a to najwi´ksza i najd∏u˝ej
trwajàca ze wszystkich dotychczasowych imprez muzycznych
odbywajàcych si´ w TrójmieÊcie. Na gdyƒskim lotnisku Babie Do∏y
zorganizowano pe∏ne atrakcji miasteczko festiwalowe. Na trzech
du˝ych scenach wyst´powa∏y takie gwiazdy muzyczne jak Kings 
of Leon, The Prodigy, Placebo, Faith No More i wiele innych. Kon-
certy trwajàce do Êwitu gromadzi∏y tak wielkà liczb´ fanów, ˝e
przeros∏o to za∏o˝enia i oczekiwania organizatorów. 

Tak wielkiej rzeszy przyby∏ych goÊci trzeba by∏o zorganizowaç nie
tylko zakwaterowanie i wy˝ywienie ale równie˝ bezpieczeƒstwo.
Medycznà opiekà uczestników festiwalu objà∏ Polski Czerwony Krzy˝
– Grupa Ratownictwa z Wejherowa oraz Grupa Ratownictwa Specjal-
nego z Gdaƒska. Przy wszystkich scenach stworzone zosta∏y punkty
medyczne wyposa˝one w odpowiedni sprz´t do udzielania pierwszej
pomocy. W ka˝dym z nich czuwa∏ dobrze przeszkolony personel – 4
lekarzy, 14 ratowników medycznych i 26 ratowników PCK – gotowy
nieÊç pomoc „openerowiczom”. Transport poszkodowanych na terenie
festiwalu zapewnia∏ 2 osobowy patrol Poszukiwawczego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z quadem. Na miejscu stacjonowa∏y te˝
ambulanse na wypadek koniecznoÊci przewiezienia poszkodowanych
osób do szpitali.

Koordynacj´ dzia∏aƒ wszystkich s∏u˝b medycznych bioràcych udzia∏
w tej wielkiej imprezie u∏atwia∏a sta∏a ∏àcznoÊç radiowa, którà zapew-
nia∏y m.in. nasze urzàdzenia. Ratownicy byli wyposa˝eni w radiotele-
fony dor´czne, które Radmor udost´pni∏ na czas trwania festiwalu.
Wszyscy u˝ytkownicy sprz´tu zgodnie stwierdzili, ˝e radiotelefony

by∏y bardzo przydatne podczas zabezpieczania festiwalu i zdecy-
dowanie usprawnia∏y ich prac´. W bezpoÊrednim dzia∏aniu okaza∏o
si´, ˝e urzàdzenia do ∏àcznoÊci radiowej sà niezb´dne przy „obstawia-
niu” tego typu imprez i dajà wi´ksze poczucie bezpieczeƒstwa nie tylko
uczestnikom zabawy ale i tym, którzy dbajà o ich zdrowie i ˝ycie. 
Podczas 4 dni trwania festiwalu kilkaset razy udzielano pomocy
poszkodowanym festiwalowiczom – by∏y to przede wszystkim urazy
stawów, drobne zranienia oraz oparzenia spowodowanie nieostro˝nym
przebywaniem na s∏oƒcu. Zdarza∏y si´ te˝ jednak powa˝niejsze przy-
padki wymagajàce interwencji lekarskiej i transportu do szpitala. 
Na szcz´Êcie dobrze przygotowanie zaplecze medyczne pozwoli∏o na
zapewnienie opieki wszystkim potrzebujàcym a nasze radiotelefony
zdecydowanie przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia szybkoÊci dzia∏aƒ.
Mo˝na powiedzieç, ˝e to dotychczas najwi´ksze trójmiejskie przed-
si´wzi´cie muzyczne pod wzgl´dem zabezpieczenia medycznego
zakoƒczy∏o si´ bez wàtpienia sukcesem.

Ubieg∏oroczny Heineken Open’er Festival podczas ceremonii rozda-
nia nagród European Festival Awards w Groningen zwyci´˝y∏ w kate-
gorii Najlepszy Du˝y Festiwal (Best Major Festival), pokonujàc tak
uznanych i powa˝anych gigantów jak Glastobbury, Rock Werchert czy
Rokskilde. Okazuje si´, ˝e to w∏aÊnie takie przedsi´wzi´cie jak Open’er
mo˝e byç najwi´kszà reklamà naszego regionu na ca∏ym Êwiecie.
Cieszymy si´, ˝e tak˝e nasz sprz´t mia∏ w tym swój udzia∏. Teraz
wszyscy z niecierpliwoÊcià i zaciekawieniem czekamy na tegorocznà
edycj´ festiwalu majàc nadziej´, ˝e powtórzy ona sukces z 2009 roku.

Jowita Gotówko

Sk∏adamy specjalne podzi´kowania panu Bart∏omiejowi
B∏oszykowi*, który udost´pni∏ nam wiele materia∏ów dotyczàcych
zabezpieczenia medycznego festiwalu a tak˝e podzieli∏ si´ swoimi
wra˝eniami z pracy ratowników i doÊwiadczeniami z u˝ytkowania
przez nich naszego sprz´tu podczas trwania ca∏ej imprezy.

* cz∏onek Grupy Ratowniczej PCK w Wejherowie oraz Ratownik Medyczny Pogotowia
Ratunkowego

na festiwalu
RADMOR
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dla bezpieczeƒstwa
Innowacyjne rozwiàzanie

SkutecznoÊç dzia∏ania s∏u˝b bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w bardzo du˝ym stopniu zale˝y od jakoÊci komunikacji. S∏u˝by te
muszà posiadaç pojazdy wyposa˝one w niezawodne i bezpieczne
Êrodki ∏àcznoÊci radiowej. G∏ównym problemem dotychczasowych
rozwiàzaƒ sà ograniczenia wynikajàce z braku mo˝liwoÊci utrzyma-
nia ∏àcznoÊci funkcjonariuszy ze Stanowiskiem Dowodzenia po dotar-
ciu do miejsca zdarzenia i oddaleniu si´ od pojazdu. 

Cz´Êciowym i ma∏o praktycznym rozwiàzaniem jest u˝ywanie
dwóch radiotelefonów: przewoênego - do ∏àcznoÊci w pojeêdzie i do-
r´cznego - do ∏àcznoÊci poza nim. Rozwiàzanie to obarczone jest jednak
wieloma wadami np. koniecznoÊç wyjmowania urzàdzenia dor´cznego

z uchwytu lub schowka, jego spore rozmiary i ci´˝ar oraz skrócony
zasi´g. Od szybkoÊci podj´cia dzia∏aƒ oraz od ich koordynacji zale˝y
bezpieczeƒstwo ludzi a cz´sto nawet ich ˝ycie. W tej sytuacji sprawna
komunikacja jest wi´c niezmiernie istotna. Natychmiast po opuszcze-
niu pojazdu funkcjonariusz powinien mieç ∏àcznoÊç ze Stanowiskiem
Dowodzenia. W czasie interwencji cz´sto liczy si´ ka˝da sekunda, dla-
tego nie mo˝na pozwoliç sobie na dodatkowà strat´ czasu przy zmianie
radiotelefonu.

Czy istnieje rozwiàzanie tego problemu? Tak, jest nim zestaw
radiokomunikacyjny Radmoru. Znacznie usprawnia on prac´ funk-
cjonariuszy, poruszajàcych si´ samochodami i motocyklami, a przez to

Wielozakresowy pojazdowy zestaw radiokomunikacyjny

Rys.1. Przyk∏ad dzia∏ania zestawu.
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równie˝ zwi´ksza bezpieczeƒstwo publiczne. Korzystajàc z zestawu
radiokomunikacyjnego, po wyjÊciu z pojazdu funkcjonariusz mo˝e
po∏àczyç si´ ze Stanowiskiem Dowodzenia oraz z innymi funkcjo-
nariuszami poprzez urzàdzenie retransmisyjne zamontowane w samo-
chodzie lub na motocyklu oraz lekkà, miniaturowà radiostacj´ osobistà,
którà ∏atwo mo˝na umieÊciç w dowolnym miejscu na umundurowaniu.
Jest to innowacyjne rozwiàzanie, które  znacznie usprawnia ∏àcznoÊç 
w pojeêdzie i w bliskiej odleg∏oÊci od niego (Rys.1).

U˝ywajàc tego zestawu funkcjonariusz mo˝e oddaliç si´ od samo-
chodu lub motocykla na odleg∏oÊç do oko∏o 200m, wcià˝ utrzymujàc
∏àcznoÊç z Dowództwem. Rys.2 obrazuje jego dzia∏anie.

Funkcjonariusz pos∏uguje si´ miniaturowà (wielkoÊci portfela)
radiostacjà osobistà 35010 dzia∏ajàcà w paÊmie cz´stotliwoÊci
2410÷2470 MHz. Mo˝e byç ona wyposa˝ona w ró˝ne akcesoria wg
indywidualnych potrzeb u˝ytkownika. Zestaw nag∏owny podkaskowy,
mikrofonog∏oÊnik lub bezprzewodowy w∏àcznik nadawania (PTT)
umo˝liwiajà obs∏ugiwanie radiostacji bez koniecznoÊci trzymania jej 
w d∏oni. Szczególnym udogodnieniem jest bezprzewodowy PTT.
Niewielki rozmiar sprawia, ̋ e mo˝na go zamontowaç w wygodnym dla
u˝ytkownika miejscu i dzi´ki temu w∏àczaç nadawanie bez odrywania
ràk np. od kierownicy motocykla lub samochodu. Do dzia∏ania zestawu
niezb´dne jest zainstalowanie w pojeêdzie urzàdzenia retrans-
misyjnego UR 34X3, które zapewnia przekazywanie sygna∏ów mowy
pomi´dzy radiostacjà osobistà a stacjà bazowà. Stacja retransmisyjna
mo˝e pracowaç w pasmach cz´stotliwoÊci - 68-88 MHz, 146-174 MHz
lub 400-470MHz. Urzàdzenie UR 34X3 wyposa˝one jest w anteny,
odpowiednie do wykorzystywanej cz´stotliwoÊci, oraz autonomiczny
system zasilania z mo˝liwoÊcià automatycznego do∏adowywania 
z instalacji pojazdowej. 

Warto wspomnieç, ˝e dzi´ki wykorzystaniu bardzo wysublimowanej
technologii zestaw zapewnia bezpiecznà i pewnà ∏àcznoÊç. Radiostacja
35010 jest urzàdzeniem cyfrowym. Pracuje z widmem rozproszonym
technikà DSSS tj. rozpraszania widma bezpoÊrednià sekwencjà
kodowà. Zaletami takiego rozwiàzania sà m.in. wysoka odpornoÊç na
zak∏ócenia oraz znaczne utrudnienie pods∏uchu i wykrycia transmisji.
Dodatkowo ka˝da transmisja tej radiostacji jest kodowana bezpiecznym
algorytmem szyfrujàcym przy u˝yciu klucza definiowanego przez
osob´ zarzàdzajàcà ∏àcznoÊcià. Równie˝ bezprzewodowy w∏àcznik
nadawania pracuje w wyrafinowany sposób - z rozpraszaniem widma
metodà skoków po cz´stotliwoÊciach (Frequency Hopping). Zmiany
cz´stotliwoÊci nast´pujà a˝ 125 razy na sekund´. Dla zapewnienia
pe∏nej kompatybilnoÊci z istniejàcymi sieciami nale˝àcymi do s∏u˝b
bezpieczeƒstwa publicznego, urzàdzenie nadawczo odbiorcze na pasmo
VHF/UHF pracuje w jednym z trzech zakresów (przydzia∏ cz´stotli-
woÊci dla ró˝nych s∏u˝b) wykorzystujàc modulacj´ cz´stotliwoÊci.

Pojazdowy zestaw radiokomunikacyjny Radmoru jest nowoczesnym
i innowacyjnym rozwiàzaniem, które mo˝e znacznie usprawniç dzia-
∏anie wszystkich s∏u˝b, dzia∏ajàcych w strukturach bezpieczeƒstwa 
i porzàdku publicznego. Oferujemy kompleksowà dostaw´ zestawu
motocyklowego/samochodowego. W razie potrzeby dostarczamy go 
z kaskiem motocyklowym, spe∏niajàcym ostre normy bezpieczeƒstwa,
z zamontowanym zestawem nag∏ownym. Jest to zestaw dedykowany
g∏ównie dla Policji ale znakomicie sprawdzi si´ w Stra˝y Granicznej
oraz w wielu innych s∏u˝bach, które potrzebujà ∏àcznoÊci w pojaz-
dach.

Mieszko Dropiƒski
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Rys.2. Schemat ∏àcznoÊci z u˝yciem zestawu motocyklowego/samochodowego firmy RADMOR S.A.

BEZPRZEWODOWE
PTT

MIKROFONOG¸OÂNIK

KASK

35010
RADIOSTACJA

OSOBISTA

VHF/UHF
RADIO

35010
RADIOSTACJA

STACJA BAZOWA
VHF/UHF

XX km
do 200 m

2 m

Pasma cz´stotliwoÊci 
80, 160, 450 MHz

UR 34X3

Pasmo S 
2,4 GHz
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Co to jest akredytacja 
Poj´cie akredytacja zosta∏o zdefiniowane w normie PN-EN ISO/IEC

17000 i oznacza „atestacj´ (czyli wystawienie oÊwiadczenia opartego
na decyzji poprzedzonej przeglàdem, ̋ e spe∏nienie wyspecyfikowanych
wymagaƒ zosta∏o wykazane) przez stron´ trzecià, dotyczàcà jednostki
oceniajàcej zgodnoÊç, s∏u˝àcà formalnemu wykazaniu jej kompetencji
do wykonywania okreÊlonych zadaƒ w zakresie oceny zgodnoÊci”.
Wymieniona w definicji akredytacji „strona trzecia”, która dokonuje
oceny to krajowa jednostka akredytujàca, posiadajàca specjalne upo-
wa˝nienie na prowadzenie swojej dzia∏alnoÊci, uzyskane od rzàdu. 
W przypadku naszego kraju jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
z siedzibà w Warszawie. 

Nasze laboratorium 
Laboratorium Badawcze (wczeÊniej Dzia∏ Badaƒ Laboratoryjnych)

istnieje jako integralna cz´Êç firmy niemal od poczàtków jej istnienia.
Radmor od 1947 roku rozwija∏ swojà dzia∏alnoÊç i rozszerza∏ asorty-
ment us∏ug i wytwarzanego sprz´tu. W tym samym czasie równie˝
laboratorium dynamicznie rozbudowywa∏o swoje zaplecze sprz´towe,
rozwija∏o zakres i poziom Êwiadczonych us∏ug, oraz zatrudnia∏o pra-
cowników o najwy˝szych kwalifikacjach i doÊwiadczeniu.

Po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz NATO pojawi∏y si´ nowe
uwarunkowania prawne, które spowodowa∏y zupe∏nie inne podejÊcie do
problemu badaƒ i certyfikacji wyrobów. W zwiàzku z tym podj´to decyzj´
o rozpocz´ciu procesu akredytacji firmowego laboratorium. Zainwesto-
wano niebagatelne Êrodki finansowe w szkolenia pracowników oraz mo-
dernizacj´ i unowoczeÊnienie wyposa˝enia badawczego laboratorium.
Aby uzyskaç akredytacj´ niezb´dne by∏y równie˝ zmiany organizacyjne – 
w miejsce Dzia∏u Badaƒ Laboratoryjnych powsta∏o Laboratorium Badaw-
cze, funkcjonujàce jako niezale˝ny dzia∏ w strukturze firmy. 

W roku 2008 do Polskiego Centrum Akredytacji z∏o˝yliÊmy wniosek
o udzielenie Laboratorium Badawczemu Spó∏ki RADMOR S.A. akre-
dytacji na zgodnoÊç z normà PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne
wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów badawczych i wzor-
cujàcych”. PCA w 2009 roku dwukrotnie przeprowadzi∏o ocen´ syste-
mu zarzàdzania laboratorium badawczego oraz kompetencji i bieg∏o-
Êci personelu. Zespó∏ auditorów uzna∏, ˝e wdro˝ony system zarzà-
dzania spe∏nia wszystkie wymagania normy a pracownicy sà biegli 
i kompetentni do wykonywania badaƒ wymienionych w zakresie
akredytacji. W zwiàzku z tym w grudniu zesz∏ego roku Polskie Cen-
trum Akredytacji podj´∏o decyzj´ o udzieleniu akredytacji o numerze
AB 1132 dla Laboratorium Badawczego Spó∏ki RADMOR S.A.

Kompetentni i biegli
w badaniach laboratoryjnych

UroczystoÊç wr´czenia certyfikatu akredytacji (29.01.2010)



Od 11 stycznia 2010 roku, tj. od momentu podpisania stosownego
kontraktu pomi´dzy Polskim Centrum Akredytacji a RADMOR S.A.,
nasze laboratorium Êwiadczy klientom swoje us∏ugi ju˝ jako laborato-
rium akredytowane.

Jakie badania wykonujemy 
… radiokomunikacyjne
Z racji g∏ównego profilu dzia∏alnoÊci RADMOR S.A., najwi´kszego w

Polsce producenta sprz´tu radiokomunikacji ruchomej UKF FM, Labo-
ratorium Badawcze posiada du˝e doÊwiadczenie w badaniach radioko-
munikacyjnych urzàdzeƒ UKF FM. Przez lata swojej dzia∏alnoÊci pra-
cownie laboratorium wykonywa∏y badania radiotelefonów noszonych,
przewoênych oraz stacjonarnych zgodnie z polskimi oraz europejskimi
normami. Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej urzàdzenia
radiokomunikacyjne UKF FM, wprowadzane do obrotu na terenie UE,
muszà spe∏niaç wymagania norm zharmonizowanych – np. PN-ETSI
EN 300 086-2. Obecnie jesteÊmy akredytowani do wykonywania badaƒ
urzàdzeƒ z roz∏àczalnà antenà na zgodnoÊç z tà normà.

W naszych pracach wykorzystujemy stanowiska badawcze, zorga-
nizowane w oparciu o nowoczesne wyposa˝enie pomiarowe – testery
radiokomunikacyjne, generatory wysokiej cz´stotliwoÊci, mierniki
mocy, analizatory widma, oscyloskopy - uznanych w Êwiecie produ-
centów takich jak ROHDE & SCHWARZ, AGILENT czy TEKTRONIX.
Wyposa˝enie to jest dodatkowo wspomagane aplikacjami, wykorzystu-
jàcymi Êrodowisko LabVIEW, wykonanymi przez pracowników labora-
torium. Tworzy si´ w ten sposób kompletne systemy pomiarowe,
pozwalajàce na automatyczne wykonywanie pomiarów oraz szcze-
gó∏owy zapis ich wyników.

… Êrodowiskowe (mechaniczne, klimatyczne, szczelnoÊci)
Spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych parametrów radiokomunika-

cyjnych nie zawsze koƒczy proces badawczy. Cz´sto urzàdzeniom sta-
wiane sà te˝ wymagania dotyczàce pracy w ekstremalnych warun-
kach Êrodowiskowych (mechanicznych i klimatycznych) a tak˝e
wytrzyma∏oÊci na transport z fabryki do miejsca zainstalowania. Na
przyk∏ad Ministerstwo Obrony Narodowej, w zakresie badaƒ Êrodowis-
kowych, wymaga spe∏niania tzw. Norm Obronnych – NO-06-A103 oraz
NO-06-A107.

Posiadamy akredytacj´ na wykonywanie nast´pujàcych badaƒ
mechanicznych (zgodnie z Normà Obronnà NO-06-A107 oraz Polskimi
Normami serii PN-EN 60068-2-…):

■ badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na wibracje sinusoidalne;
■ badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na udary mechaniczne;
■ badania wytrzyma∏oÊci na nara˝enia transportowe;
■ badania wytrzyma∏oÊci na spadki swobodne.
Dysponujemy nowoczesnym wyposa˝eniem badawczym pozwalajà-

cym na wykonanie wy˝ej wymienionych badaƒ. Urzàdzeniem, z które-
go jesteÊmy szczególnie dumni jest nowoczesna wstrzàsarka wibracyj-
na V850-440 firmy LING DYNAMIC SYSTEM pracujàca w laborato-
rium od 2005 roku. Dzi´ki uzupe∏nieniu oprogramowania DACTRON
sterujàcego wstrzàsarkà dysponujemy jednym z najnowoczeÊniej-
szych w Polsce systemów do badaƒ odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci
urzàdzeƒ na wibracje. Umo˝liwia ona równie˝ wykonanie szeregu
badaƒ spoza zakresu akredytacji laboratorium. Szczególnie atrakcyjnà
ofertà dla naszych Klientów sà badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na
dzia∏anie wibracji losowych (typu RANDOM) oraz badania mieszane
(wibracje typu RANDOM i SINUS). Sà one cz´sto wykonywane dla
przemys∏u motoryzacyjnego, a zwa˝ywszy na ogromnà skal´ pro-
dukcji samochodów oferowanie takich badaƒ daje nam du˝e mo˝liwoÊ-
ci rozwoju.
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Certyfikat akredytacji laboratorium

Test wytrzyma∏oÊci na wibracje urzàdzeƒ ∏adujàcych 
do radiostacji osobistej 35010

➤➤

Badania zespo∏u nadawczo – odbiorczego radiostacji dor´cznej
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OtrzymaliÊmy równie˝ akredytacj´ na wykonywanie badaƒ klima-
tycznych w nast´pujàcym zakresie (zgodnie z Normà Obronnà 
NO-06-A107 oraz Polskimi Normami serii PN-EN 61000-2-…):

■ badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na dzia∏anie wysokich i nis-
kich temperatur otoczenia;

■ badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na dzia∏anie wilgoci;
■ badania wytrzyma∏oÊci na szybkie zmiany temperatury i szoki

termiczne;
■ badania odpornoÊci i wytrzyma∏oÊci na osady kondensacyjne

(szron i ros´).
Do przeprowadzenia tych badaƒ wykorzystujemy dwie komory kli-

matyczne. Jedna z nich, uznanego producenta komór klimatycznych
firmy ANGELANTONI, pozwala na uzyskanie temperatury otoczenia 
z zakresu od –70°C do +180°C. PojemnoÊç naszych komór klimaty-
cznych pozwala na swobodnie umieszczenie w nich obiektów o wymia-
rach 50cm x 50cm x 50cm i masie do 50kg.

Posiadamy równie˝ akredytacj´ na wykonywanie badaƒ stopnia
ochrony obudów. JesteÊmy w stanie oceniç hermetycznoÊç, kroplo-
szczelnoÊç, bryzgoszczelnoÊç oraz strugoszczelnoÊç (kody IP od X2 
do X5) a tak˝e odpornoÊç obudów urzàdzeƒ na wnikanie osiadajàcego
py∏u.

… kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (EMC)
Ostatnià grupà testów, na które mamy akredytacj´ od PCA, sà

wybrane badania z zakresu kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
(EMC). Posiadamy profesjonalne wyposa˝enie, pozwalajàce na
testowanie badanych obiektów w zakresie:

■ odpornoÊci urzàdzeƒ na zak∏ócenia wprowadzane poprzez
przy∏àcze zasilania, zgodnie z normami IEC 61000-4-4, -5, -11;

■ poziomu emisji zak∏óceƒ przewodzonych poprzez z∏àcze zasila-
nia, zgodnie z normami PN-EN 55022 oraz NO-06-A200;

■ odpornoÊci urzàdzeƒ na wy∏adowania elektrostatyczne, zgodnie 
z IEC 61000-4-2 w zakresie do 15kV.

Wykorzystujemy do tych badaƒ wysokiej klasy urzàdzenia firm
TESEQ (SCHAFFNER) oraz ROHDE & SCHWARZ. Wyposa˝enie
pomiarowe jest wspomagane aplikacjami, dostarczonymi przez produ-
centa lub opracowanymi przez pracowników laboratorium.

… spoza zakresu akredytacji
OczywiÊcie badania, które figurujà w zakresie akredytacji laborato-

rium nie wyczerpujà ca∏ej gamy testów przez nas wykonywanych.
Wa˝nà dziedzinà badaƒ sà tzw. badania eksploatacyjne radiotelefonów
oraz radiostacji. Badania tego rodzaju sà wykonywane w terenie i poz-
walajà okreÊliç maksymalne zasi´gi dzia∏ania urzàdzeƒ. Przy bada-
niach tego rodzaju wykorzystujemy odbiorniki GPS i mapy cyfrowe.
Umo˝liwia nam to dok∏adnà lokalizacj´ punktów terenowych, a co za
tym idzie precyzyjny pomiar zasi´gów.

Uzyskanie przez Laboratorium Badawcze akredytacji jest dla nas
bezstronnym i obiektywnym dowodem na to, ˝e prace sà wykonywane
przez nas zgodnie z najlepszà praktykà laboratoryjnà, zaÊ kompetent-
ny personel biegle wykonuje swoje zadania. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki
uzyskanemu certyfikatowi klienci nie b´dà mieli wàtpliwoÊci co do
wyboru miejsca wykonywania badaƒ swoich urzàdzeƒ.

Andrzej Piwowarski

Badanie odpornoÊci na wy∏adowania elektrostatyczne 
urzàdzenia retransmisyjnego UR3801

Test hermetycznoÊci radiostacji 3501

➤➤
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Skramblery cyfrowe przeznaczone sà do szyfrowania mowy 
w analogowych systemach radiokomunikacyjnych. Oferujemy dwa
rodzaje skramblerów, 0187 i 0188, z kluczami szyfrujàcymi o ró˝-
nej d∏ugoÊci. Pierwszy z nich posiada 128-bitowy klucz szyfrujàcy
Skramblery z kluczem o takiej d∏ugoÊci stosowane sà g∏ównie 
w radiotelefonach wykorzystywanych przez s∏u˝by cywilne. W dru-
gim typie skrabmlera, tj. 0188, u˝yto 54-bitowy klucz szyfrujàcy
stosowany g∏ównie w radiostacjach wojskowych. 

Skrambler automatycznie rozpoznaje czy transmisja jest analogowa
czy cyfrowa i bez ingerencji u˝ytkownika sam prze∏àcza si´ w odpo-
wiedni tryb pracy. Ka˝dy skrambler posiada swój adres, dzi´ki któremu
jest identyfikowalny w systemie, oraz zaprogramowany zestaw kluczy
kodowych, które mogà byç zmieniane drogà radiowà. Urzàdzenie
zapewnia odbiór transmisji szyfrowanej jedynie przy zgodnoÊci zapro-
gramowanego klucza kodowego. Wszystkie skramblery w danej sieci
radiotelefonicznej majà przyporzàdkowany przez producenta ten sam
„masterkod”. Interfejs pod∏àczany do radiotelefonu s∏u˝àcy do nadzoru
sieci ma ten sam „masterkod” co skramblery pracujàce w danej sieci 
i mo˝na za jego pomocà obserwowaç ruch tylko w tej sieci. „Masterkod”
uniemo˝liwia odbieranie transmisji przez radiotelefony pracujàce w sie-
ciach innych u˝ytkowników nawet przy zgodnoÊci klucza kodowego.

Radiowe sterowanie skramblerem daje równie˝ mo˝liwoÊç
sprawdzenia obecnoÊci radiotelefonu w sieci, jego zdalne „og∏uszanie”
i „o˝ywianie” oraz ca∏kowità dezaktywacj´ tzw. „zabijanie”. Mo˝liwe

jest równie˝ w∏àczenie pods∏uchu sytuacji w otoczeniu radiotelefonu. 
W celu zachowania wysokiego stopnia zabezpieczenia systemu ze

skramblerami mo˝liwe jest zarzàdzanie jego funkcjami przez trzy
osoby o uprawnieniach przydzielonych stosownie do kompetencji. Przy
czym ˝adna z nich nie ma dost´pu do wszystkich funkcji.

Osoby te prowadzà: 
■ nadzór sieci z pracujàcymi skramblerami, 
■ obs∏ug´ technicznà z mo˝liwoÊcià ustawiania parametrów pracy, 
■ obs∏ug´ kodów dost´pu do funkcji i zmiany kluczy kodowych.
Najwy˝szy poziom wtajemniczenia ma osoba ustalajàca kody

dost´pu do funkcji – tylko ona mo˝e podaç te kody nadzorujàcemu sieç.
Bez znajomoÊci tych kodów mo˝na tylko obserwowaç ruch w sieci ale
nie mo˝na zmieniç drogà radiowà ˝adnej funkcji skramblera w radio-
telefonie.

Bloki lub zespo∏y skramblera mogà byç instalowane w stacjach
bazowych, radiotelefonach przewoênych i noszonych oraz w radiosta-
cjach wojskowych produkowanych przez RADMOR. W radiotelefonach
dor´cznych Radmoru stosowane sà bloki skramblera pod∏àczane do
dedykowanych w tym celu z∏àcz. W radiotelefonach przewoênych,
które nie posiadajà takich z∏àcz, montowane sà zespo∏y skramblera
zawierajàce specjalnà p∏ytk´ umo˝liwiajàcà zainstalowanie skram-
blera w radiotelefonie. Opracowane sà tak˝e bloki skramblera przez-
naczone do zastosowania w radiotelefonach  innych producentów takich
jak Motorola, Hyt oraz Vertex.

Miros∏aw Sokó∏

Blok skramblera 0187-2000/2

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych 31020 z zespo∏em
NO 31020-8364KQ.

do bezpiecznej ∏àcznoÊci
Klucz Skramblery cyfrowe

Dane techniczne 0187-2000/2:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, tory audio
Wymiary 45x40x5mm
Masa 6g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Skramblery do radiotelefonów firmy Radmor:

➤➤
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Dane techniczne 0187-2000/3:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, tory audio
Wymiary 45x40x5mm
Masa 6g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Dane techniczne 0187-5000/2:
Napi´cie zasilania 13,8V
Pobór pràdu 65mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C
Wymiary 100x70x14mm
Masa 33g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Dane techniczne 0187-6000/1:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C
Wymiary 56x54x10mm
Masa 20g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-2000/3

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych 31019 z zespo∏em
NO 31019-83821QK.

Zespó∏ skramblera 0187-5000/2
Przeznaczony jest do radiotelefonów przewoênych 3805K-160P.

Pozosta∏e radiotelefony 3805 przed instalacjà skramblera wymagajà
zmiany zainstalowanego wewnàtrz oprogramowania (firmware). Na
zespole skramblera zamontowany jest blok skramblera 0187-5100/4.

Zespó∏ skramblera 0187-6000/1

Przeznaczony jest do zastosowania w zestawach radiokomunika-
cyjnych ZRK3801/a (rok produkcji 2004) i ZRK3801/c (rok produkcji
2005). Jest on instalowany w urzàdzeniu dyspozytorskim (UD)
32629/1 i 2 b´dàcym elementem sk∏adowym zestawu radiokomuni-
kacyjnego ZRK3801.Na zespole skramblera zamontowany jest blok
skramblera 0187-1000/4.

➤➤
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Dane techniczne 0187-1100/1:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, RS
Wymiary 34,5x22,5x5mm
Masa 4g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Dane techniczne 3831-8003/3:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C
Wymiary 56x54x10mm
Masa 18g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Zespó∏ skramblera 3831-8003/3

Przeznaczony jest do zastosowania w radiotelefonach przewoênych
3801 (zawiera blok skramblera 0187-1000/2). Zespó∏ ten montowany
jest fabrycznie w radiotelefonach 38x1K4. Mo˝e byç montowany
równie˝ w pozosta∏ych wykonaniach radiotelefonów za wyjàtkiem tych,
które majà zainstalowany wewnàtrz blok modemu lub inny blok
skramblera.

Blok skramblera 0187-1100/1

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych TC-780.Skrambler
instalowany jest w komorze bloków opcjonalnych zabezpieczonej
pokrywkà. Radiotelefon musi mieç firmware obs∏ugujàcy skrambler
cyfrowy firmy Radmor.

Skramblery do radiotelefonów firmy Hyt:

Dane techniczne 0187-5100/3:
Napi´cie zasilania 7,5V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C
Wymiary 45x27x5mm
Masa 5g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-5100/3

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych 31030 z zespo∏em
NO 31030K-160P. Pozosta∏e radiotelefony 31030 przed instalacjà
skramblera wymagajà zmiany zainstalowanego wewnàtrz opro-
gramowania (firmware).

➤➤
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Dane techniczne 0187-3000/1:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, Audio
Wymiary 40x42x4mm
Masa 7g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Dane techniczne 0187-3000/2:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, Audio
Wymiary 40x42x4mm
Masa 7g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-3000/1

Przeznaczony jest do radiotelefonów przewoênych MC2100, które
przystosowane sà do instalacji i obs∏ugi bloku skramblera analogowego
firmy Transcrypt. Je˝eli radiotelefon posiada gniazdo do instalacji
skramblera, ale go nie obs∏uguje, to konieczna jest zmiana zain-
stalowanego wewnàtrz oprogramowania (firmware).

Blok skramblera 0187-3000/2

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych MT2100, które
przystosowane sà do instalacji i obs∏ugi bloku skramblera analogowego
firmy Transcrypt. Je˝eli radiotelefon posiada gniazdo do instalacji
skramblera, ale go nie obs∏uguje, to konieczna jest zmiana zain-
stalowanego wewnàtrz oprogramowania (firmware).

Skramblery do radiotelefonów firmy Motorola:

➤➤
Dane techniczne 0187-1100/2:
Napi´cie zasilania 5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, RS
Wymiary 34,5x22,5x5mm
Masa 4g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-1100/2

Przeznaczony jest do radiotelefonów przewoênych TM-800.Skram-
bler instalowany jest na bloku g∏ównym radiotelefonu pod pokrywà
radiotelefonu. Radiotelefon musi mieç firmware obs∏ugujàcy skrambler
cyfrowy firmy Radmor.
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Dane techniczne 0187-7100/1:
Napi´cie zasilania 5; 7,5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, SPI
Wymiary 44x53x6mm
Masa 10g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Dane techniczne 0187-7100/2:
Napi´cie zasilania 5; 7,5V
Pobór pràdu 60mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, SPI
Wymiary 44x53x6mm
Masa 9g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-7100/1

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych GP360 i GP380.
Instalowany jest w miejsce bloku klawiatury. Oprócz funkcji skramblera
spe∏nia równie˝ funkcj´ obs∏ugi klawiatury i wyÊwietlacza.
Wyposa˝ony jest w dodatkowy mikroprocesor komunikujàcy si´ z
radiotelefonem poprzez szyn´ SPI. Programowanie skramblera
wewnàtrz radiotelefonu odbywa si´ poprzez przewód do programowa-
nia radiotelefonu.

Blok skramblera 0187-7100/2

Przeznaczony jest do radiotelefonów przewoênych GM360 i GM380.
Instalowany jest na pokrywie górnej radiotelefonu za pomocà zestawu
instalacyjnego i pod∏àczany przewodem taÊmowym do bloku g∏ównego
radiotelefonu. Skrambler wyposa˝ony jest w dodatkowy mikroprocesor
komunikujàcy si´ z radiotelefonem poprzez szyn´ SPI. Programowanie
skramblera wewnàtrz radiotelefonu odbywa si´ poprzez przewód do
programowania radiotelefonu.

Dane techniczne 0187-4000/2:
Napi´cie zasilania 7,2V
Pobór pràdu 55mA
Impedancja wejÊciowa 30kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C, Audio
Wymiary 33x33x5mm
Masa 5g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Blok skramblera 0187-4000/2

Przeznaczony jest do radiotelefonów dor´cznych VX-824.
Instalowany jest w komorze bloków opcjonalnych zabezpieczonej
pokrywkà.

Skramblery do radiotelefonów firmy Vertex:



Prezentacja sprz´tu i uzbrojenia, pokaz architektury systemu
obrony tzw. Tarczy Polski, stoisko paƒstw Grupy Wyszehradzkiej 
i pokazy dynamiczne to tylko cz´Êç tego, co by∏o w programie zesz∏o-
rocznego XVII Mi´dzynarodowego Salonu Przemys∏u Obronnego
(31.08.–03.09.2009r.). Kieleckie targi uros∏y do rangi najwa˝niej-
szej prezentacji najnowszych osiàgni´ç w bran˝y obronnej w Euro-
pie Centralnej. Co roku na MSPO pokazywany jest nie tylko sprz´t
wojskowy, ale tak˝e systemy logistyczne i systemy ochrony s∏u˝àce
bezpieczeƒstwu i ratownictwu. 

.

Jak co roku RADMOR przygotowa∏ si´ do udzia∏u w Salonie. Zapro-
jektowane zosta∏o okaza∏e stoisko cz∏onków Grupy Kapita∏owej Lotni-
czo–Radioelektronicznej tj. Radmoru, Stoczni Marynarki Wojennej,
PZL Âwidnik S.A. i PZL Wroc∏aw. Niestety wystawa odby∏a si´ w nieco
innym klimacie ni˝ w poprzednich latach – w przeddzieƒ otwarcia
Salonu hal´ targowà, w której mieliÊmy nasze stoisko strawi∏ ogieƒ.
Choç z poczàtku po˝ar wydawa∏ si´ niegroêny, z ˝ywio∏em musia∏o
walczyç a˝ 35 jednostek stra˝y po˝arnej. Ogieƒ wprawdzie nie
naruszy∏ konstrukcji budynku ale wszystkie stoiska uleg∏y spaleniu.
Nasza zbudowana ju˝ ekspozycja te˝ zosta∏a ca∏kowicie zniszczona
razem z cz´Êcià wystawionego ju˝ sprz´tu. 

Poniewa˝ budynek nie nadawa∏ si´ do u˝ytku organizatorzy prze-
nieÊli wszystkich wystawców do innej hali, w której w ciàgu nocy
musieliÊmy ze standardowych elementów zaaran˝owaç prowizo-
ryczne stoisko. Niestety do dyspozycji mieliÊmy zdecydowanie mniej
miejsca a czeÊç urzàdzeƒ nie nadawa∏a si´ do prezentacji. Mimo tych
bardzo niesprzyjajàcych warunków uda∏o nam si´ na czas ponownie
zgromadziç eksponaty i materia∏y informacyjne. Targowi goÊcie mogli
obejrzeç nasze flagowe radiostacje – dor´cznà 3501, osobistà 35010 
i programowalnà 3505. OczywiÊcie nie mog∏o zabraknàç radiostacji 

z rodziny F@stnet. Prezentowana by∏a plecakowa radiostacja RRC
9210. Po raz pierwszy pokazaliÊmy opracowywany w firmie Osobisty
Komputer Dowódcy przeznaczony mi´dzy innymi do zdalnego
sterowania radmorowskimi radiostacjami, do ich konfigurowania,
transmisji plików i wizualizacji pozycji na mapie cyfrowej.  

Nasze „po˝arowe” stoisko odwiedzi∏o wielu goÊci z Ministerstwa
Obrony Narodowej i wojskowych specjalistów ds. informatyki 
i ∏àcznoÊci.

Zbigniew Hresiukiewicz  

haliMy, ze spalonej …

Radiostacja RRC9210 wyj´ta ze zgliszcz firmowego stoiska. 
Mimo stopienia si´ cz´Êci wykonanych z tworzywa 

oraz uszkodzenia wyÊwietlacza urzàdzenie by∏o sprawne 
i przy jego pomocy mo˝na by∏o nawiàzaç ∏àcznoÊç.

Walka stra˝aków z po˝arem hali wystawienniczej

Tak mia∏o wyglàdaç stoisko Radmoru 
i pozosta∏ych firm Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej.

Na MSPO w Kielcach
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DSEi (Defence Systems and Equipment International) to brytyjskie
targi zbrojeniowe, które od 1999 roku gromadzà ka˝dorazowo oko∏o
1000 wystawców z 40 krajów Êwiata. Pierwsza edycja tej imprezy
odby∏a si´ w Chertsey w hrabstwie Surrey. Wszystkie nast´pne by∏y
ju˝ organizowane w centrum wystawienniczym Excel na terenie
dawnych londyƒskich doków (London Docklands). Co 2 lata spotyka-
jà si´ tutaj Êwiatowi producenci sprz´tu przeznaczonego dla wojsk
làdowych, morskich i powietrznych. Wystawie towarzyszà liczne
konferencje oraz pokazy nawiàzujàce do najnowszych osiàgni´ç
techniki i technologii militarnych.

W dniach od 8 do 11 wrzeÊnia 2009 roku odby∏a si´ 6 edycja targów
DSEi. Na jednej olbrzymiej hali, podzielonej na cz´Êç pó∏nocnà i po∏ud-
niowà, spotka∏o si´ 1 280 firm z 40 krajów Êwiata. Polska by∏a
reprezentowana przez firmy grupy Bumar oraz WB Electronics,
Wojskowe Zak∏ady Uzbrojenia i Radmor. Nasza firma po raz pierwszy
uczestniczy∏a w tym wydarzeniu. By∏a to dla Radmoru doskona∏a
okazja promowania swojej produkcji – wojskowego sprz´tu ∏àcznoÊci
radiowej – i zaznaczenia swojej obecnoÊci na mi´dzynarodowym
rynku w tej bran˝y. Targi obejrza∏o 25 tysi´cy goÊci. WÊród odwiedza-
jàcych nasze stoisko du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ przede
wszystkim osobista radiostacja R35010 oraz osobisty komputer
dowódcy (tablet).

Organizatorzy targów przygotowali dla wystawców 9 seminariów
tematycznych, wÊród których najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏o si´
seminarium pt. „Praktyka promujàca etyczny biznes w przemyÊle kos-
micznym, obronnym i bezpieczeƒstwa.” Dodatkowà atrakcjà by∏a mo˝li-
woÊç zwiedzenia 3 okr´tów wojennych, w tym brytyjskiego „Somerset”. 

Targi DSEi przyciàgajà ró˝nego typu manifestacje przeciwko zbro-
jeniom. W 2007 roku grupa protestacyjna Space Hijackers (Porywacze
Przestrzeni) podjecha∏a czo∏giem w pobli˝e centrum wystawien-
niczego i „sprzeda∏a” go najlepszemu oferentowi w fikcyjnej aukcji na
oczach zebranych dziennikarzy. Ten happening mia∏ zwróciç uwag´
na problem  braku kontroli nad handlem uzbrojeniem. Z kolei w 2009
roku w czasie pierwszego dnia targów dosz∏o do przepychanek prze-
ciwników brytyjskiego eksportu broni do Libii z policjà.  

Targi DSEi to nie tylko prezentacja przemys∏u obronnego Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, oraz pokaz mo˝liwoÊci brytyjskiej
armii jako g∏ównego partnera USA w NATO. To najwi´ksze i najpo-
wa˝niejsze, obok francuskiej wystawy Eurosatory, targi w Europie,
które prezentujà sprz´t przeznaczony dla wszystkich rodzajów wojsk.
Wystawianie si´ na nich jest w du˝ej mierze sprawà presti˝owà.
Dobrze, ˝e w Londynie pojawi∏ si´ tak˝e Radmor.

Justyna Pogorzelska

„Jej WysokoÊci”
Na targach

Panorama Londynu znad Tamizy

Okr´t wojenny HMS „Somerset”

Dyr. Furman i p∏k Warcho∏ przy stoisku Radmoru
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Gdynia jest miastem, w którym ma miejsce wiele muzycznych
wydarzeƒ. Niemal wszyscy s∏yszeli o festiwalu „Heineken Open’er”.
Jednak nie tylko fani muzyki alternatywnej mogà w Gdyni znaleêç
coÊ dla siebie. PublicznoÊç przez ca∏y rok ma do wyboru wiele
innych propozycji. 

Mi∏oÊnicy jazzu od 2007 roku mogà kszta∏towaç swój gust muzy-
czny podczas cyklu JaZzGdyni. Cz∏owiekiem, który wymyÊli∏ t´
imprez´ jest gdynianin S∏awomir ¸uba, restaurator i fan jazzu.
Zanim zaczà∏ organizowaç koncerty, sam przez wiele lat jeêdzi∏ po
ca∏ym kraju jako s∏uchacz. Cykl jest prezentowany na scenach gdyƒ-
skich klubów – Pok∏ad, Charlie Jazz Club i Jazz Cafe Scena. Podczas
koncertów publicznoÊç ma kontakt z ˝ywymi artystami, cz´sto Êwia-
towego formatu. Co roku fani jazzu mogà s∏uchaç swojej ulubionej
muzyki w dwóch edycjach – wiosennej i jesiennej. Ten wyjàtkowy cykl
oferuje s∏uchaczom pot´˝nà dawk´ doznaƒ (ponad 40 koncertów
rocznie) i prezentuje muzyk´ jazzowà w bardzo szeroki sposób. Mo˝na
us∏yszeç ró˝ne odmiany g∏ównego nurtu wspó∏czesnego jazzu, ale jest
te˝ miejsce dla wykonawców grajàcych repertuar swingowy oraz
muzyków ∏àczàcych jazz z innymi gatunkami takimi jak etno, rock czy
brzmienia klubowe. Do koncertowania w Gdyni zapraszani sà muzycy
ze wszystkich pokoleƒ – od weteranów, przez muzyków u szczytu
kariery a˝ po debiutantów. Na scenie pojawia si´ bardzo wielu
muzyków polskich ale równie˝ jazzmani z USA i Kanady. Naturalna
jest tak˝e obecnoÊç artystów europejskich. JaZzGdyni goÊci∏ wielkie
gwiazdy - Ala Di Meol´, Jamesa Cartera, Regin´ Carter, Ala Fostera,
Brada Mehldaua, George’a Duke’a, trio gitarzystów basowych 
Stanleya Clarke’a, Marcusa Millera i Victora Wootena. 

Zesz∏oroczna jesienna edycja JaZzGdyni prezentowa∏a g∏ównie pol-
skich wykonawców. Koncertowa∏ mi´dzy innymi Artur Dutkiewicz
Trio z jazzowymi interpretacjami repertuaru Czes∏awa Niemena,
Anthimos Apostolis balansujàcy na granicy jazzu i rocka oraz Piotr
Wojtasik, jeden z najlepszych polskich tr´baczy jazzowych. Na
deskach „Pok∏adu” wystàpi∏ Jaros∏aw Âmietana prezentujàc muzyk´
ze swojej p∏yty „Psychedelic”, zainspirowanà twórczoÊcià Jimiego
Hendrixa oraz grupa SBB. Na ca∏y jesienny cykl z∏o˝y∏o si´ 19 kon-
certów artystów grajàcych jazz wspó∏czesny, jazz-rock i jazz trady-
cyjny.

RADMOR

na jazzowo

Dorota Lulka Êpiewa piosenki Edith Piaf

Jarek Âmietana (gitara) i Z-Star (vocal) 
w repertuarze Jimmiego Hendrixa



Radmor jako przedsi´biorstwo majàce swojà siedzib´ w Gdyni od lat
stara si´ pomagaç przy organizacji ró˝nych wydarzeƒ kulturalnych
odbywajàcych si´ w mieÊcie. W tym roku firma wspar∏a jesiennà edy-
cj´ koncertów „JaZzGdyni. Dzi´ki temu równie˝ pracownicy Radmoru
mogà kszta∏towaç swoje gusta muzyczne i poznaç wielu ciekawych
wykonawców.  

Gdynia i jazz w tytule cyklu nie pozostawiajà wàtpliwoÊci – Gdynia
to miasto, w którym mo˝na pos∏uchaç dobrego jazzu. Przes∏anie proste
i w stu procentach zgodne z prawdà. 

Ma∏gorzata Zeman
Bart∏omiej Stachnik (fot.)

* Dzi´kuj´ serdecznie pani Edycie Dedek, Dyrektorowi Promocji i PR „JaZzGdyni, 
za udost´pnienie informacji na temat cyklu
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Piotr Wojtasik (tràbka) i Maciej Sika∏a (saksofon)
Józef Skrzek i Anthimos Apostolis 

z najlepszego polskiego zespo∏u rokowego SBB

Brad Terry, klarnecista i mistrz jazzowego gwizdu, 
oraz pianista Joachim Mencel.



■ B´dzin, TELMI, tel.: (32)261-24-09
■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (85)748-00-45 
■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
■ Deszczno, ALCOM, tel.: (95)751-32-11
■ Gdynia, RADKOM, tel.: (58)699-66-93 
● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58)699-66-40
■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52)355-45-81
■ Kielce, MZK, tel.: (41)345-24-21 w.295
■ Koszalin, ERTEL, tel.: (94)341-65-96 
■ Kraków, ERDEX, tel.: (12)636-97-90 
■ 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)846-21-46 
■ Lublin, COM RADIO, tel.: (81)743-83-83 
■ Lublin, RADTEL, tel.: (81)743-40-50 
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17)225-43-72 
■ ¸ódê, JAL, tel.: (42)676-29-22 
■ Mielec, ZEN, tel.: 506-470-350

■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
■ Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89)535-13-80
■ Opole, RADPOL, tel.: (77)441-65-69 
■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (61)847-29-80 
■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (61)820-57-91 
■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (61)820-93-27
■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (61)661-53-94 
■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 
■ Radom, A-Z STUDIO, tel.: (48)344-12-38 
■ Rzeszów, ELDRO, tel.: (17)854-07-59
■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (59)844-47-34 
■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (91)578-47-60 
■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44)724-66-56 
■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (56)621-94-49 
■ Tychy, MONRAD, tel.: (32)326-43-57
■ Warszawa, DALES, tel.: (22)643-96-81
■ Warszawa, KWANTOR SYSTEM, tel.: (22)424-09-66
■ Warszawa, PERFECT, tel.: (22)629-74-19
■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54)413-32-32 
■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: (71)368-05-25 
■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: 58/69.96.999 – centrala

fax: 58/69.96.992 – kancelaria

Bezp∏atne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje si´ 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 58/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman     

fax: 58/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.


