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Szanowni Czytelnicy,

Dzi´kujemy bardzo, ˝e wzi´liÊcie do r´ki nasz biuletyn. Mamy na-
dziej´, ˝e ka˝dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj´, która zach´ci
Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te˝ najÊwie˝sze informa-
cje o naszej firmie i jej ofercie. Zapraszamy do zapoznania si´ z nowy-
mi funkcjami radiostacji wojskowych z rodziny F@stNet, o których
przeczytacie w artykule na str. 11÷13. Przedstawiamy te˝ nowoÊci 
w naszej ofercie – kamuflowany radiotelefon przeznaczony dla sieci
DMR oraz tablet przemys∏owy XT-110. O wszystkie urzàdzenia mo˝e-
cie Paƒstwo pytaç naszych menad˝erów – telefony i adresy e-mailowe
do nich znajdziecie obok.

Zapraszamy Paƒstwa na naszà stron´ internetowà www.radmor.com.pl
gdzie umieszczamy najÊwie˝sze informacje o Radmorze oraz najnow-
szych produktach. Zach´camy te˝ do przeczytania nast´pnego numeru
biuletynu „InfoRadmor”. 

Ma∏gorzata Zeman
malgorzata.zeman@radmor.com.pl

W
 
S
K
R
Ó
C
I
E



Post´pujàca globalizacja spowodowa∏a, ˝e nikogo ju˝ nie dziwi
wspó∏praca firm europejskich z azjatyckimi. Mo˝e ona przynieÊç
wiele korzyÊci obu stronom. Tak w∏aÊnie jest w przypadku wspó∏-
pracy Radmoru z firmà Hytera Communications Corporation Limited,
najwi´kszym dostawcà urzàdzeƒ ∏àcznoÊci profesjonalnej w Chi-
nach, dzia∏ajàcym na rynku od 1993 roku. Produkty analogowe tej
firmy znane sà pod nazwà HYT, a cyfrowe - Hytera. Firma wytwa-
rza, mi´dzy innymi, urzàdzenia cyfrowej ∏àcznoÊci radiowej zgodne
ze standardem DMR (Digital Mobile Radio), które na tle konkurencji
wyró˝niajà si´ bardzo wysokà jakoÊcià i niezawodnoÊcià.

Radmor nawiàzujàc wspó∏prac´ z Hyterà nie tylko wzbogaci∏ swój
asortyment o systemy zgodne ze standardem DMR (pisaliÊmy o tym
w biuletynie nr 1/2011). Bardzo wa˝nym jej efektem jest udzielenie
naszej firmie autoryzacji do pe∏nej obs∏ugi serwisowej tych urzàdzeƒ.
Jest to dla nas wielkie wyró˝nienie, poniewa˝ do tej pory na Starym
Kontynencie Hytera autoryzowa∏a tylko jeden serwis - w Wielkiej Bry-
tanii. 

Uroczyste wr´czenie certyfikatu autoryzacji odby∏o si´ 21 lipca b.r.
w Radmorze. Pani Tina Jiang, przedstawicielka firmy Hytera, przeka-
za∏a na r´ce Zbigniewa Furmana, dyrektora ds. handlu i marketingu,
oficjalny dokument potwierdzajàcy, ˝e serwis RADMOR S.A. spe∏nia
wszelkie niezb´dne wymagania aby w imieniu producenta prowadziç
pe∏nà obs∏ug´ serwisowà urzàdzeƒ DMR. Dzi´ki temu polscy u˝ytkow-
nicy DMR Hytera, dotychczasowi i przyszli, majà mo˝liwoÊç uzyska-
nia w Radmorze szybkiej, fachowej i niedrogiej pomocy technicznej.
Nie sà ju˝ zmuszeni do naprawy urzàdzeƒ za granicà, jak inni euro-
pejscy klienci tej marki. Dla Radmoru wa˝nà korzyÊcià, wynikajàcà 
z tej wspó∏pracy, jest szybki i kompleksowy dost´p do wszelkiej doku-
mentacji technicznej, mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z in˝yniera-
mi z Dzia∏u Konstrukcji Hytery oraz do wszelkich nowoÊci, zwiàza-
nych z technologià DMR. 

Radmor mo˝e zatem w sposób kompleksowy i fachowy zaspokoiç
wszelkie potrzeby klientów zainteresowanych cyfrowymi systemami
∏àcznoÊci w standardzie DMR. SpecjaliÊci z Radmoru zaprojektujà
optymalnà sieç odpowiadajàcà potrzebom komunikacyjnym klienta,
dostarczà i skonfigurujà urzàdzenia koƒcowe oraz infrastruktur´,
kompleksowo przeszkolà u˝ytkowników, zapewnià pe∏nà adminis-
tracj´ oraz obs∏ug´ posprzeda˝nà - udzielà fachowych porad tech-
nicznych, utrzymajà sieç w sprawnoÊci oraz zapewnià serwisowanie
jej elementów.

Mieszko Dropiƒski
mieszko.dropinski@radmor.com.pl
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Hytera Communications
Serwis Radmoru autoryzowany przez
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Certyfikat autoryzacji Serwisu wr´czony (od lewej: M. Dropiƒski - Dzia∏
Serwisu, Z.Furman - Dyr. ds. Handlu, T.Jiang - z firmy Hytera, 

S.Lamparski - kierownik Dzia∏u Serwisu, M.Cichowski - szef BOK)

Nasi specjaliÊci dok∏adnie poznawali 
urzàdzenia DMR Hytera w Chinach; 
nauki pobierajà (od lewej) 
- Mieszko Dropiƒski, Marek Cichowski, 
Andrzej W∏ochowicz
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RADMOR wprowadzi∏ w tym roku do swojej oferty radiotelefony
przeznaczone do pracy w cyfrowych sieciach DMR (Digital Mobile
Radio). Urzàdzenia produkowane zgodnie z tym standardem mogà
pracowaç w dwóch trybach – analogowym i cyfrowym. Dzi´ki temu
klienci mogà stopniowo przechodziç od techniki analogowej do
cyfrowej, bez koniecznoÊci wymiany wszystkich urzàdzeƒ od razu.

Poza standardowymi radiotelefonami (opisanymi w biuletynie 
nr 26; 1/2011) przeznaczonymi do pracy w cyfrowych sieciach DMR
oferujemy równie˝ kamuflowane radiotelefony dor´czne. Sà to urzà-
dzenia pozbawione wyÊwietlacza i klawiatury, bardzo ma∏e i lekkie.
Dzi´ki pod∏àczonym kamuflowanym zestawom s∏uchawkowym radio-
telefon mo˝e zostaç umieszczony na ubraniu policjanta, funkcjonariu-
sza lub ˝o∏nierza w sposób niezauwa˝alny. Dla ∏atwiejszego zamasko-
wania urzàdzenia mo˝na równie˝ zastosowaç specjalne kamizelki 
z wszytymi antenami – radiowà i GPS. Radiotelefon z odpowiednim
zestawem s∏uchawkowym jest pod∏àczany do takiej kamizelki i umie-
szczany pod wierzchnim ubraniem u˝ytkownika. Dzi´ki takiemu 
rozwiàzaniu ca∏a „instalacja” jest ca∏kowicie niewidoczna dla osób 
postronnych. Radiotelefony kamuflowane mogà byç z powodzeniem
u˝ytkowane przez s∏u˝by specjalne i innych wymagajàcych u˝ytkow-
ników, dla których liczy si´ niezawodnoÊç i bezpieczeƒstwo. 

Radiotelefon X1 jest najmniejszym i najcieƒszym kamuflowanym
radiotelefonem DMR dost´pnym w tej chwili na rynku. Pracuje za-
równo w trybie analogowym jak i cyfrowym, co gwarantuje swobodnà
i ∏atwà migracj´ z ju˝ istniejàcych systemów analogowych do
cyfrowych. Jego zaletà jest wbudowany modu∏ Bluetooth, który sta-
nowi bezprzewodowà platform´ umo˝liwiajàcà pod∏àczenie wielu
ró˝nych akcesoriów, takich jak np. kamuflowane zestawy s∏uchaw-
kowe. Radiotelefon mo˝e pracowaç od 7 do nawet 14 godzin na jednym
akumulatorze. Zale˝ne jest to od pojemnoÊci zastosowanej baterii oraz
wykorzystywanego trybu pracy (analogowy czy cyfrowy).  

G∏ówne funkcje i zalety urzàdzenia: 
■ szyfrowanie oparte na algorytmie AES z kluczami szyfrujàcymi 

o d∏ugoÊci a˝ do 256 bitów
■ wbudowany modu∏ Bluetooth
■ z∏àcze USB 
■ wbudowany modu∏ GPS
■ praca w trybie analogowym i cyfrowym 
■ po∏àczenia indywidualne, grupowe oraz do wszystkich 
■ alarm wibracyjny przy odbiorze wywo∏aƒ 
■ mo˝liwoÊç pod∏àczenia radiotelefonu do komputera poprzez IP
■ dost´pne sygnalizacje: HDC1200, DTMF, 2-Tone i 5-Tone
■ prosty dost´p do nowych funkcji poprzez aktualizacj´ opro-

gramowania, a nie wymian´ urzàdzenia 
■ radiotelefon jest odporny na zanurzenie w wodzie do 1m przez

30min i py∏oszczelny (zgodnoÊç z normà IP67)
■ komunikaty g∏osowe – przy zmianie kana∏u radiotelefon informuje

o jego numerze

Ten prosty w obs∏udze, wytrzyma∏y i niebywale ∏atwy w kamufla˝u
radiotelefon przeznaczony jest do wszystkich dzia∏aƒ, w których wa˝-
na jest dyskrecja i bezpieczeƒstwo.

Dagmara Chudy
dagmara.chudy@radmor.com.pl

X1do zadaƒ specjalnych

kamuflowany DMR
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Radiotelefon X1 jest niewielki i lekki, ∏atwo zmieÊci si´ w ka˝dej d∏oni.
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W Gdaƒsku natomiast w po∏owie sierpnia kilkadziesiàt tysi´cy kibi-
ców obejrza∏o po raz pierwszy mecz pi∏karski na nowym stadionie
PGE Arena. Spotkanie Lechii Gdaƒsk z Cracovià Kraków pod wzgl´-
dem sportowym by∏o doÊç s∏abe ale inauguracja obiektu wypad∏a
wspaniale.

Gdaƒski stadion jest jednym z najpi´kniejszych w Europie. Zapro-
jektowana z ogromnym rozmachem bursztynowa bry∏a stadionu
b∏yszczy nawet w pochmurny dzieƒ. Inspiracjà dla autorów PGE
Areny by∏o w∏aÊnie naturalne pi´kno jantaru oraz tradycje portowe
Gdaƒska (dêwigary i p∏yty konstrukcji dachowej oraz fasadowej
zachowujà si´ jak wr´gi statku) a falujàcy kszta∏t trybun przywodzi na
myÊl morze. Imponujàce rozmiary, wspania∏a akustyka i doskona∏a
widocznoÊç z ka˝dego miejsca czynià  ten obiekt wyjàtkowym pod
ka˝dym wzgl´dem. Stadion mo˝e pomieÊciç ponad 40 tysi´cy osób 
i wyposa˝ony jest w najnowoczeÊniejszy sprz´t. 

W ten klimat nowoczesnoÊci wpisuje si´ tak˝e system ∏àcznoÊci
radiowej, który RADMOR udost´pni∏ na „mecz otwarcia”. Urzàdzenia,
jakie zosta∏y zainstalowane na obiekcie, doskonale sprawdzi∏y si´ pod-
czas trwania ca∏ej imprezy, zapewni∏y perfekcyjnà ∏àcznoÊç a co za
tym idzie - bezpieczeƒstwo kibiców oraz wszystkich pracowników.
System DMR firmy Hytera, który dostarczyliÊmy, na PGE Arena
spe∏ni∏ swoje zadanie w takim samym stopniu jak na Stadionie Naro-
dowym. Âwiadczà o tym doskona∏e referencje wystawione nam przez
u˝ytkowników.

Mamy nadziej´, ˝e mecze naszych dru˝yn, szczególnie tej Narodo-
wej podczas Mistrzostw EURO 2012, b´dà porywajàce tak jak imponu-
jàce sà obiekty, które dla nich i dla kibiców powsta∏y. 

Jowita Gotówko

Gdaƒska PGE Arena

W drugiej po∏owie lipca w Warszawie odby∏o si´ oficjalne otwarcie
dla publicznoÊci Stadionu Narodowego. Z okazji obejrzenia warszaw-
skiego stadionu skorzysta∏o ponad 70 tysi´cy osób. Ka˝dy goÊç móg∏
wejÊç tunelem na p∏yt´ boiska i zobaczyç, jak prezentuje si´ mogàcy
pomieÊciç ponad 58 tysi´cy kibiców Stadion Narodowy. Du˝e wra˝enie
na zwiedzajàcych zrobi∏a jedna z najbardziej zaawansowanych kon-
strukcji na Êwiecie – dach stadionu oraz 70 metrowa iglica. Mo˝na
by∏o wejÊç na jednà z trybun, usiàÊç na krzese∏ku i sprawdziç jak
widaç boisko. Podczas niedzielnego spaceru mo˝na by∏o zobaczyç
wystaw´ historycznych zdj´ç Stadionu X-lecia oraz uj´ç prezentujà-
cych etapy powstawania obecnego obiektu.

Przygotowanie na Stadionie Narodowym dnia otwartego i przyj´cie
du˝ej liczby zwiedzajàcych mo˝liwe by∏o m.in. dzi´ki sprawnej
∏àcznoÊci, w którà organizatorów wyposa˝y∏ RADMOR. Nasi specja-
liÊci dostarczyli na stadion system ∏àcznoÊci cyfrowej DMR firmy
Hytera i udost´pnili organizatorom ponad 40 radiotelefonów
dor´cznych. Dzi´ki naszej pomocy, zainstalowaniu systemu oraz
przeszkoleniu u˝ytkowników „Niedzielny spacer po stadionie” odby∏
si´ sprawnie i bezpiecznie.

Ma∏gorzata Zeman

Na Stadionie Narodowym 
w Warszawie

Mistrzostwa EURO 2012 zbli˝ajà si´ wielkimi krokami, co widaç
po inwestycjach, które intensywnie si´ rozwijajà lub dobiegajà
koƒca, tak jak ma to miejsce w przypadku nowych stadionów
budowanych specjalnie na t´ okazj´. Najwa˝niejsze obiekty na to
wielkie wydarzenie sportowe sà ju˝ gotowe i w wi´kszoÊci oddane
do u˝ytku.
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XT-110Tablet przemys∏owy
Wyzwania, które firmom stawia dzisiejszy rynek wymagajà

wydajnych i niezawodnych urzàdzeƒ elektronicznych dzia∏ajàcych 
w ka˝dych warunkach. Pracownikom na wielu stanowiskach – od
magazyniera po kadr´ zarzàdzajàcà – niezb´dne sà przenoÊne kom-
putery. Powinny one byç nie tylko mobilne ale równie˝ niezwykle
odporne na dzia∏ania niekorzystnych czynników zewn´trznych.
W∏aÊnie takie przemys∏owe komputery panelowe (tablety) stanowià
nieodzowny element infrastruktury wielu zak∏adów produkcyjnych.
Ich zadaniem jest wspomagaç pracowników wykonujàcych swoje
zadania poza biurem w nieprzyjaznych warunkach, których zwyk∏y
laptop nie wytrzyma.

˚eby sprostaç wymaganiom klientów równie˝ w tej dziedzinie
RADMOR rozpoczyna produkcj´ i sprzeda˝ nowego produktu - table-
tu przemys∏owego XT-110. Zosta∏ on zaprojektowany, we wspó∏-
pracy z Radmorem, przez gdaƒskà firm´ SiGarden. RADMOR 
i SiGarden oferujà swoim klientom nowoczesny, mobilny tablet 
o wzmocnionej konstrukcji do u˝ytkowania w wymagajàcych
warunkach Êrodowiskowych.

Tablet XT-110 ma obudow´ z odlewu magnezu o du˝ej wytrzyma-
∏oÊci. Jest ona odporna na upadki, wstrzàsy i wibracje zgodnie z normà
MIL-STD 810G. Naro˝ne gumy ochronne dodatkowo zabezpieczajà
urzàdzenie przed uszkodzeniami. Konstrukcja zapewnia bryzgoszczel-
noÊç i ochron´ przed py∏ami na poziomie standardu  IP65. Urzàdzenie
dzia∏a bez ˝adnych problemów w skrajnych temperaturach (od -20 do
+60 °C). Ekran LCD, 7-calowy, przykryty jest zabezpieczajàcà szybà
ze zintegrowanym panelem dotykowym. Wbudowana podÊwietlana
klawiatura numeryczna oraz dodatkowe klawisze funkcyjne umo˝li-

wiajà uruchomienie zainstalowanych aplikacji jednym przyciÊni´ciem.
Zestaw jest lekki, ze standardowà baterià wa˝y tylko 1,55 kg, i podczas
pracy w terenie pracownik mo˝e go u˝ywaç „z r´ki”. Dla wi´kszej
wygody mo˝na go nosiç w specjalnie zaprojektowanych szelkach i swo-
bodnie korzystaç równie˝ z innych urzàdzeƒ. Aby wygodnie u˝ywaç
tablet w czasie jazdy nale˝y zainstalowaç uchwyt samochodowy. 

XT-110 to po∏àczenie funkcjonalnoÊci komputera stacjonarnego 
z mobilnoÊcià, jakà daje tablet. Urzàdzenie dostarczane jest z zainsta-
lowanym systemem Windows 7 i bez problemu mo˝na korzystaç ze
wszystkich aplikacji takich jak pakiet biurowy, zarzàdzania danymi,
mapy, geo-lokacja, poczta e-mail, raporty. Na ˝yczenie klienta mo˝na
zainstalowaç system operacyjny Linux lub Windows XP Embedded.
Tablet zosta∏ wyposa˝ony w dwie kamery 2.0 Mpix do robienia zdj´ç 
i kr´cenia filmów oraz 1.3 Mpix przeznaczonà do przeprowadzania
telekonferencji.

Urzàdzenie jest zasilane z baterii zapewniajàcej do 8 godzin dzia∏a-
nia. Bez przerywania pracy mo˝na zastàpiç jà dodatkowà wymiennà
baterià i przed∏u˝yç czas pracy do 15 godzin. W czasie wymiany mo-
du∏ów bateryjnych prac´ systemu podtrzymuje wbudowana bateria
jednogodzinna. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç do∏adowywania baterii 
w zewn´trznej ∏adowarce. Po zamontowaniu tabletu w samochodzie
mo˝na go zasilaç z gniazda samochodowego 12V/24V.

Dost´pne jest bogate wyposa˝enie u∏atwiajàce wygodnà prac´ 
z tabletem (szelki, dodatkowe wymienne baterie, rysik, skaner kodów
kreskowych USB, uchwyt samochodowy, zasilacz) i ochron´ urzà-
dzenia przed uszkodzeniami (plecak, folia ochronna ekranu LCD).

Tablety przemys∏owe umo˝liwiajà prac´ mobilnà i skutecznà komu-
nikacj´ w najci´˝szych warunkach. Przydatne sà w terenie do pracy 
w r´ku oraz jako urzàdzenie przewoêne zainstalowane we wszelkiego

nowa dziedzina produkcji
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typu pojazdach – wozach bojowych, samochodach patrolowych,
radiowozach policji itp. Jego cechy i mo˝liwoÊç korzystania z ró˝no-
rakiego wyposa˝enia sprawiajà, ˝e Êwietnie sprawdza si´ w warun-
kach wymagajàcych mobilnoÊci np. w energetyce (podczas prac
terenowych), w logistyce (w magazynach – na wózkach wid∏owych),
produkcji (w halach i na taÊmach produkcyjnych) czy w sieciach
mobilnych handlowców (terminal mo˝na wyposa˝yç w modu∏ GPS czy
mapy). Tablet mo˝e byç wykorzystywany przy pracach budowlanych,
in˝ynieryjnych czy serwisach, jako przenoÊne stanowisko diagnostycz-
ne. Tablet XT-110 mo˝e byç wykorzystywany w s∏u˝bach publicznych,
przez s∏u˝by ratunkowe oraz w wojsku.

Ma∏gorzata Zeman
malgorzata.zeman@radmor.com.pl

SiGarden
Gdaƒska firma SiGarden dzia∏a na rynku od 2008 roku w dziedzinie

projektowania i produkcji systemów opartych o architektur´ Intela. Jest
innowacyjnà firmà projektowà oraz dostawcà zaawansowanych modu-
∏ów i komputerów do zastosowaƒ w automatyce przemys∏owej, w woj-
sku, opiece zdrowotnej i biznesie. 
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W procesie szkolenia specjalistycznego ˝o∏nierzy wykorzysty-
wany jest ró˝norodny sprz´t wspierajàcy trening - poczynajàc od
muszki uniwersalnej, najprostszego urzàdzenia wykorzystywanego
w podstawowym przygotowaniu strzelca, po bardzo skomplikowane
w konstrukcji i nowoczesne trena˝ery przeznaczone do szkoleƒ
indywidualnych oraz koordynowania dzia∏aƒ za∏óg platform
bojowych powietrznych, naziemnych czy morskich.

Wzrost zainteresowania wojska uzupe∏nianiem bazy szkoleniowej
sprz´tem treningowym wynika przede wszystkim z rachunku ekono-
micznego. Takie podejÊcie do wyszkolenia ˝o∏nierza-specjalisty
znaczàco obni˝a koszty treningu. Liczebnie mniejsze, ale w pe∏ni
zawodowe armie, stosujà nowoczesne trena˝ery i symulatory. Równie˝
polscy dowódcy odpowiedzialni za gotowoÊç bojowà podleg∏ych wojsk
nie mogà pozwoliç sobie na to, by szkolenie specjalistyczne ˝o∏nierzy
odbywa∏o si´ tylko na sprz´cie bojowym. åwiczenia z wykorzystaniem
trena˝erów i symulatorów pola walki w przysz∏oÊci stanowiç b´dà
oko∏o 60-70% zaj´ç i to one przede wszystkim majà s∏u˝yç do
utrzymywania kondycji i wyszkolenia ˝o∏nierzy na po˝àdanym
poziomie. Niezb´dna jest wi´c rozbudowa bazy szkoleniowej i wypo-
sa˝enie jej w specjalistyczne systemy trena˝erów.

Z myÊlà o szkoleniu operatorów radiostacji RRC9210 F@stNet, 
produkowanej dla naszych Si∏ Zbrojnych, powsta∏ TS 2RC9210F –
kompleksowy trena˝er systemu F@stNet. Podstawowy modu∏ sk∏ada
si´ ze stanowiska Instruktora i dwóch stanowisk Kursanta wraz 
z otoczeniem sieciowym – radiowym i przewodowym. Modu∏y tre-
na˝era sà bardzo solidnej konstrukcji i przeznaczone do pracy ciàg∏ej 
w warunkach stacjonarnych jako specjalizowana lokalna sieç prze-
wodowo-radiowa (LAN + VHF LAN).

Taki zestaw przeznaczony jest dla pododdzia∏u (do szczebla kom-
panii) posiadajàcego na wyposa˝eniu radiostacje plecakowe RRC9210.
Majàc do dyspozycji taki sprz´t szkoleniowy operatorzy radiostacji
mogà doskonaliç swoje umiej´tnoÊci w ka˝dej wolnej chwili, w miejscu
wydzielonym w ramach pododdzia∏u czy kompleksu koszarowego.
Natomiast zestaw pe∏ny mo˝e sk∏adaç si´ z 32 stanowisk tj. jednego
stanowiska Instruktora oraz do 31 stanowisk Kursanta. Przeznaczony
jest do zainstalowania w sali szkoleniowej oÊrodka dydaktycznego np.
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki, Centrum Szkolenia MW 
i innych.  

TS 2RC9210F – jako sprz´towo-programowy symulator taktycznej
sieci radiowej - w cz´Êci oprogramowania opiera si´ na metodyce 
E-Nauczania (E-Learning). Jest to najbardziej rozpowszechniona tech-
nika szkolenia wykorzystujàca wszelkie dost´pne media elektroniczne.
TS 2RC9210F doskonale zast´puje tradycyjny proces prowadzenia
kursów dla operatorów radiostacji. Szczególnie interesujàce sà te cz´Ê-
ci çwiczeƒ na symulatorze, które dotyczà funkcji radiostacji F@stNet
niedost´pnych w poprzednich wersjach urzàdzeƒ rodziny PR4G tj. 
w RRC9200 i RRC9500. 

W TS 2RC9210F wykorzystano prawdziwà radiostacj´ RRC9210.
Zaimplementowane w nim specjalne oprogramowanie dydaktyczne
kontroluje poprawnoÊç procesów „ustawiania” radiostacji przez opera-
tora. Zestawy treningowe mogà byç uzupe∏niane ró˝norodnymi akce-
soriami. Dost´pne sà mi´dzy innymi: zestaw do programowania radio-
stacji ze stanowiska Instruktora wraz z oprogramowaniem do zdalnego
programowania radiostacji (OTAR), retransmiter sygna∏u GPS pozwa-
lajàcy na odbiór pozycji w dowolnym miejscu sali wyk∏adowej czy innym
pomieszczeniu. 

Trena˝er 
radiostacji

Pojedyncze stanowisko trena˝era.
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Torba transportowa u∏atwia przenoszenie trena˝era

W razie potrzeby mo˝na wyposa˝yç sal´ dydaktycznà do szkolenia
operatorów radiostacji w systemy audiowizualne i kontrolne jak np.
rzutniki, wielkoformatowe zobrazowanie IP BOARD, kamery cyfrowe
IP i inne. 

Sk∏ad trena˝era: 
■ Urzàdzenie NO RRC9210 – na ka˝dym stanowisku;
■ Komputer PC (monitor dotykowy, klawiatura, mysz) – na ka˝dym

stanowisku; 
■ Retransmiter sygna∏u GPS –  jeden komplet do sieci radiowej;
■ Symulator zak∏óceƒ radiowych SZR;
■ Elementy sieciowe (switch wieloportowy 10/100, kable RJ45);
■ Oprogramowanie dydaktyczne;
■ Osprz´t i oprogramowanie specjalne – tylko instruktor (konwerter

USB/ RS, prg. OTAR, FILL GUN).

G∏ówne zalety i mo˝liwoÊci systemu:
■ prowadzenie szkolenia w sali wyk∏adowej z wykorzystaniem 

interakcji z rzeczywistà radiostacjà;
■ sta∏y nadzór instruktora nad dzia∏aniami kursanta i komuniko-

wanie si´ niezale˝nie z ka˝dym szkolonym operatorem, co 
w warunkach polowych jest niemo˝liwe ze wzgl´du na odleg∏oÊci
pomi´dzy radiostacjami; 

■ wszechstronne poznanie przez operatorów trybów radiostacji 
(od CNR do trybów z wykorzystaniem protoko∏u IP tj. MUX,
IP/PAS) oraz zasad pracy sieci radiowej opartej na systemie
RRC9210 (RRC9310AP);

■ zarzàdzanie systemem poprzez LAN z komputera instruktora; 
■ przygotowanie danych radiowych do pracy w sieci radiowej, 

zmiana poziomu zak∏óceƒ radiowych, zdalne programowanie 
i wy∏àczanie radiostacji;

■ kontrola t∏umienia ∏àcza radiowego;
■ symulacja ∏àcznoÊci w warunkach bojowych – wyprowadzenie

sygna∏ów interfejsu radiowego poprzez t∏umiki do modu∏u symulu-
jàcego zak∏ócenia radiowe (USZR).

■ symulowanie sieci radiowej od 3* do 32 radiostacji; 
■ odbiór sygna∏ów z systemu GPS w sali wyk∏adowej; 
■ zobrazowania pozycji geograficznej wszystkich radiostacji pracujà-

cych w danej sieci na mapie w formacie u˝ywanym przez SZ RP.

Henryk Wolszlegier
henryk.wolszlegier@radmor.com.pl

* zestaw podstawowy sk∏ada si´ z 3 stanowisk – jednego stanowiska Instruktora 
i dwóch stanowisk Kursanta wraz z otoczeniem sieciowym - radiowym i przewodowym

➤➤



Radmor od 1997 roku dostarcza Polskiej Armii radiostacje sys-
temu PR4G opracowane przez francuskà firm´ Thales. Produkcja
licencyjnych radiostacji rozpocz´∏a si´ od radiostacji plecakowych
RRC 9200 i pok∏adowych RRC 9500. W 2006 roku podj´liÊmy pro-
dukcj´ radiostacji nast´pnej generacji o nazwie F@stNet - plecakowe
RRC9210 i pok∏adowe RRC9310.

W rozwoju radiokomunikacji wojskowej na jednà z kluczowych po-
zycji wysuwa si´ transmisja danych z protoko∏em IP. U˝ywane w dzi-
siejszej armii systemy typu BFT (Blue Force Tracking), czy BMS 
(Battlefield Managment System) komunikujà si´ ze sobà za pomoca
tego w∏aÊnie protoko∏u. Od pewnego czasu obserwuje si´ tendencje do
przesy∏ania po IP równie˝ g∏osu (VOIP). W zwiàzku z tym, mo˝liwoÊ-
ci transmisji danych IP wysuwajà si´ na pierwszy plan wsród funkcjo-
nalnoÊci obecnych radiostacji.

Systemy i us∏ugi sieciowe, o których mowa wy˝ej, wymagajà coraz
wi´kszej przepustowoÊci kana∏u. Radiostacje RRC9210/9310 umo˝li-
wiajà transmisj´ IP w wàskopasmowym kanale o szerokoÊci 25 kHz,
który ogranicza mo˝liwe do uzyskania przepustowoÊci do kilkunastu
kbit/s. Radiokomunikacja na kanale wàskopasmowym, w porównaniu
do systemów radiowych szerokopasmowych, ma jednak kilka kluczo-
wych zalet – znacznie wi´kszy zasi´g oraz wi´kszà odpornoÊç na
zak∏ócenia.

Firma Thales w ramach realizacji zobowiàzania offsetowego zapro-
ponowa∏a kolejnà wersj´ oprogramowania radiostacji F@stNet tzw.
firmware*. Zawiera ono nowe funkcje i umo˝liwia lepsze wykorzys-
tanie radiostacji. Oprogramowanie zosta∏o zaakceptowane przez
u˝ytkownika czyli MON. 

Zaproponowany firmware wprowadza szereg nowych
rozwiàzaƒ, przede wszystkim zwiàzanych z wykorzys-
taniem radiostacji do pracy w sieci teleinformatycznej
opartej na protokole IP. Radiostacje z nowym opro-
gramowaniem umo˝liwiajà wspó∏prac´ z zewn´trznym
militarnym odbiornikiem GPS, a pozycja geograficzna mo˝e
byç wyÊwietlana w ró˝nych formatach, w tym w formacie
MGRS.

Zmiany wprowadzone w najnowszym oprogramowaniu mo˝na
podzieliç na 2 obszary:

1. Zmiany dotyczàce trybów pracy:
a. Statyczne TDMA sterowane przez IP (SNMP)

■ sam tryb nie uleg∏ zmianie – uleg∏ za to zmianie sposób sterowania
tym trybem. W poprzedniej wersji firmware’u sterowanie tym
TDMA odbywa∏o si´ przez interfejs RS-232 i dedykowany dla PR4G
francuski protokó∏ PPS; w tej chwili trybem tym sterujemy przez IP
protoko∏em SNMP, co znacznie u∏atwia tworzenie oprogramowania
korzystajàcego z ze statycznego TDMA;

■ tryb ten s∏u˝y tylko do transmisji danych, w której ka˝de radio nada-
je w swojej szczelinie czasowej wiadomoÊci tak, ˝e nie wyst´puje
problem niedost´pnoÊci kana∏u (radiowego) dla danego radia w da-
nej chwili; przeznaczony np. dla systemów kierowania ogniem,
gdzie opóênienie transmisji ma byç mo˝liwie minimalne i sta∏e, a dos-
t´p do kana∏u radiowego ma byç gwarantowany dla ka˝dej radio-
stacji uczestniczàcej w sieci.

Nowe funkcje 
radiostacji F@stNet

w stron´ transmisji danych z protoko∏em IP
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* firmware – oprogramowanie wbudowane w urzàdzenie, zapewniajàce
podstawowe procedury obs∏ugi tego urzàdzenia.
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b. Tryb MUX zastàpiony zosta∏ trybem I-MUX
■ podobnie jak w poprzedniej wersji, tryb I-MUX polega na jednoczes-

nej, niezale˝nej transmisji mowy i danych na tym samym kanale
radiowym;

■ dla danych dost´pny jest kana∏ o pr´dkoÊci 4,8 kbit/sek;
■ zmieniono metod´ synchronizacji – w tej chwili g∏ównym ˝ród∏em

synchronizacji w tym trybie jest sygna∏ z GPS, doprowadzony do
radiostacji za pomocà odbiornika GPS wewn´trznego lub zewn´trz-
nego; sygna∏ ten rozprowadzany jest przez radio do pozosta∏ych 

abonentów sieci radiowej zapewniajàc synchronizacj´ sieci (nie
wszyscy abonenci muszà mieç sygna∏ GPS – wystarczy aby choç
jeden abonent w sieci dysponowa∏ sygna∏em GPS);

■ automatycznie rozsy∏ane sà trasy routingu do podsieci IP – w po-
przedniej wersji zmiana (np. dodanie) jednej podsieci IP (gdy np.
dodajemy jednà radiostacj´ do sieci) wymaga∏a zmiany w tabelach
routingu we wszystkich radiostacjach w sieci; teraz trasy routingu
mogà byç rozsy∏ane automatycznie;

■ tworzenie prz´se∏ – dodano mo˝liwoÊç przekazywania (retransmis-
ja-relay) danych w trybie IP MUX przez pojedyncze radio (mono-
transceiver-relay); nadawca i odbiorca nie muszà byç ju˝ w bezpoÊ-
rednim zasi´gu radiowym, wystarczy aby pomi´dzy nimi znaj-
dowa∏y si´ radiostacje (maksymalnie trzy), które automatycznie
b´dà pe∏niç rol´ stacji retransmisyjnych od nadawcy do adresata. 

2. Nowe funkcje:
■ DHCP – Dynamic Client Configuration Protocol - klient tego protoko∏u

na interfejsie ethernetowym radiostacji automatycznie pobiera adres
IP z serwera DHCP znajdujàcego si´ w sieci; funkcja ta powiàzana
jest logicznie z automatycznym rozsy∏aniem i wpisywaniem do tabel
routingu podsieci ethernetowych radiostacji;

■ SNTP – Simple Network Time Protokol – radiostacja mo˝e pe∏niç
rol´ serwera czasu w sieci LAN, gdy posiada lub posiada∏a wa˝ny
sygna∏ z GPS 

■ IP Firewall – zapora sieciowa zosta∏a zaimplementowana w radio-
stacji, aby do sieci radiowej (gdzie dost´pne pasmo jest wàskie), nie
przekazywaç niepotrzebnego ruchu. Filtrowanie ruchu odbywaç si´
mo˝e po IP, TCP. UDP, TOS field, flagach TCP, maksymalnym rozmia-
rze datagramów TCP.

■ IP NAT – Network Adress Translation – klasyczna funkcja sieciowa
polegajàca na logicznym udost´pnieniu jednego publicznego adresu
IP dla wielu komputerów.

■ podobnie jak w trybie IP PAS- informacja o  procencie zaj´toÊci kana-
∏u teraz dost´pna jest równie˝ w trybie I-MUX.

■ „ICMP Source Quench” – pakiet z rodziny ICMP odsy∏any po interfe-
jsie ethernetowym z radiostacji do komputera, gdy komputer tak
szybko nadaje dane, ˝e radiostacja nie nadà˝a z wpisywaniem ich
do bufora. W przypadku zape∏nienia bufora do odpowiednich procen-
towych wartoÊci (50%, 75%, 90%) wysy∏ane sà SNMP trap’y.

12 • W R Z E S I E ¡  2 0 1 1

Tab 1.  Zestawienie wszystkich trybów pracy radiostacji RRC 9210/9310 pod kàtem transmisji danych

Statyczne TDMA I-MUX IP PAS CNR Analog (HLC I HLG)

PrzepustowoÊç 1060 bit/s 600, 1200,  2400, 4800, synchroniczna brak transmisji 
2400, 4800 bit/s 9600, 19200 bit/s (do 43 kbit/s): C danych

asynchroniczna 
(do 38.4 kbit/s): C

Interfejs “liniowy” RS-232C (PPS) Ethernet IP Ethernet IP RS-232C brak
Ethernet IP

Retransmisja do 2. prz´se∏ do 2. prz´se∏ dla g∏osu do 5. prz´se∏ do 3. prz´se∏ brak
(pojedyncze radio (retransmiter stanowi (pojedyncze radio (retransmiter stanowi uk∏ad

uk∏ad 2 radiostacji jako retransmiter) 2 radiostacji
jako retransmiter)   po∏àczony kablem) po∏àczony kablem)

do 3. prz´se∏  
dla danych IP

(pojedyncze radio jako retransmiter)

Synchronizacja Master NCS, GPS, Master (NCS), rozproszona, Master NCS brak hoppingu
hoppingu Secondary master Secondary master brak mastera i szyfrowania

G∏os brak niezale˝ny od danych brak konfigurowalny priorytet: analogowy
dane lub g∏os 
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■ „IP Broadcast by multicast” – 2 specjalne adresy IP z klasy D (multi-
castowe) zdefiniowane dla potrzeb transmisji rozsiewczej (do
wszystkich radiostacji). Jeden adres, tzw. ”neighbourcast” (domyÊl-
nie 224.0.1.254), adresuje wszystkie radiostacje b´dàce w bezpoÊ-
rednim zasi´gu radiowym. Drugi adres (domyÊlnie 224.0.1.255),
tzw. „netcast” adresuje wszystkie radiostacje w sieci, równie˝ te
osiàgalne poprzez „prz´s∏a”, czyli nieb´dàce w bezpoÊrednim
zasi´gu radiowym. 

■ automatyczne rozsy∏anie przez radio tras do podsieci IP; 
■ 4 zestawy konfiguracji IP – mo˝liwoÊç przydzielenia jednej z 4.

kompletnych konfiguracji IP do kana∏u. Przy zmianie kana∏u,
zmienia si´ konfiguracja IP (adresacja, routing, tabele, ustawienia
specyficzne dla I-MUX i IP PAS itd.).

■ kompresja przysy∏anych pakietów IP – kompresja nag∏ówków IP 
i UDP/TCP (przy UDP zysk z 28 B do 8 B na pakiet, w najlepszym
wypadku). Po stronie odbiorczej odbiornik dekompresuje odebrany
nag∏ówek przed wys∏aniem go do swojej sieci ethernetowej; mo˝li-
woÊç kompresji danych dla pakietów IP algorytmem LZW.

■ mo˝liwoÊç procentowego przydzielania pasma dost´pnego w kanale
danych do jednej z dwóch kolejek ruchu IP. DomyÊlnie 100% pasma
przydzielone jest do kolejki 1. Przydzia∏ pakietu IP do jednej z dwóch
kolejek odbywa si´ po polu TOS w pakiecie IP.

■ MELP 1200 – implementacja nowego kodeka mowy.
■ dost´p do kana∏u tryb MUX-I: dwie nowe metody dost´pu do kana∏u

w trybie MUX – konfigurowalne dla ca∏ej sieci przez SNMP, poz-
walajàce dopasowaç lepiej czas dost´pu poszczególnych radiostacji
do kana∏u do charakterystyki ruchu transmitowanego w sieci.

■ priorytet g∏os czy dane -  wybieralny z panelu czo∏owego lub przez
SNMP. dotyczy tylko trybu CNR, poniewa˝ w trybie MUX sà nieza-
le˝ne.

■ SMS – mo˝liwoÊç pisania SMS-ów u˝ywajàc klawiatury radiostacji.
SMSy sa rozsy∏ane rozsiewczo i mogà byç odczytywane na ekranie
radiostacji.

■ mo˝liwoÊç zapami´tania do 250 sieci (po 2 kana∏y ka˝da) w radio-
stacji (a nie w fill-gunie jak poprzednio), „przepisania” ich z fill-
gun’a do radiostacji i póêniejszej zmiany przydzia∏u kana∏u 3 i 4 do
innej sieci „secondary” przepisanej wczeÊniej z fillgun’a do radia.

■ mo˝liwoÊç wyÊwietlania na wyÊwietlaczu radia pozycji otrzyma-
nych od zdalnych abonentów – wczeÊniej te pozycje by∏y mo˝liwe do
odczytania jedynie przez komputer (przez protokó∏ SNMP). Teraz
mo˝na na wyÊwietlaczu radiostacji odczytaç pozycj´ otrzymanà od
innych abonentów sieci i transponowaç jà do róznych formatów
(geograficzny, MGRS, UTM)

■ kilka odwzorowaƒ geograficznych mo˝liwych do wybrania – WGS-
84, Pulkovo 1942.

■ kilka formatów pozycji mo˝liwych do wybrania – geograficzne,
UTM, MGRS.

■ „Elapsed Time Counter” – globalny licznik czasu pracy radia 
w godzinach, zachowywany przy wyj´ciu baterii lit-ion z rozdziel-
czoÊcià 10h. Licznik taki jaki by∏ w poprzedniej wersji radiostacji
(tzw. V2).

Radiostacje z rodziny PR4G stanowià trzon ∏àcznoÊci wàskopasmo-
wej VHF w kilkudziesi´ciu krajach Êwiata, w tym kilkunastu armiach
europejskich. Thales ciàgle rozwija mo˝liwoÊci radiostacji, kierujàc si´
w stron´ sieciocentrycznoÊci i transmisji IP. 

Nowe oprogramowanie Radmor otrzyma∏ w ramach realizacji zobo-
wiàzania offsetowego firmy Thales i b´dzie instalowane w nowo pro-
dukowanych radiostacjach. Mo˝e równie˝ zostaç wprowadzone do
wszystkich ju˝ dostarczonych armii urzàdzeƒ zgodnie z zapisami
zawartymi w w/w zobowiàzaniu. 

Dominik Paw∏ocki
dominik.pawlocki@radmor.com.pl
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Tab. 2.  Zastosowanie poszczególnych trybów RRC 9210/9310
Statyczne TDMA Systemy transmisji danych czasu rzeczywistego które nie moga pracowaç na simplex’ie 

(gdy jeden nadaje reszta mo˝e wtedy tylko s∏uchaç, ale ju˝ nie nadawac w tej samej chwili).
Sta∏e, minimalne opóênienie transmisji, pewnoÊç ˝e ka˝dy nada swojà wiadomoÊç we w∏asnej szczelinie 
czasowej, ma∏e iloÊci danych do przesy∏ania. Np. systemy kierowania ogniem.

I-MUX Systemy wymagajàce transmisji mowy i danych IP w tym samym momencie, na tej samej radiostacji 
i na tym samym kanale.
Transmisja danych wolniejsza (4 razy) ni˝ w trybie IP PAS.
Kana∏ transmiji danych mo˝e przenosiç zwyk∏e IP w simplex’ie lub wyzwalane TDMA, które jest podobne 
do statycznego TDMA.
Rekomendacja, aby pojedyƒcze wiadomoÊci czy pliki do transmisji mieÊci∏y si´ w rozmarze kilkunastu kB.

IP-PAS Systemy transmisji danych czasu nierzeczywistego – opóznienie wzrasta w miar´ pokonywania 
kolejnych stacji retransmitujàcych. 
Znaczne powiekszenie zasi´gu sieci dzi´ki stacjom retransmitujàcym.
Rekomendacja, aby pojedyƒcze wiadomoÊci czy pliki do transmisji mieÊci∏y si´ w rozmarze kilkudziesi´ciu kB.

CNR Systemy transmisji danych RS-232C. 
Simplex.
Transmisja danych wyklucza transmisj´ mowy w tym samym momencie. 
Priorytet mowa/dane jest ustawialny (aby mowa nie przerwa∏a istniejàcej ju˝ transmisji danych i na odwrót).

Analog (HLC I HLG) Do wspó∏pracy z radiostacjami „starego parku”.
Sta∏a cz´stotliwoÊç, modulacja FM.
Brak transmisji danych, hoppingu i szyfrowania.



Prze∏om maja i kwietnia to bardzo intensywny czas dla firm 
chcàcych zaistnieç na rynkach po∏udniowoamerykaƒskich. 
LAAD Defence & Security, najwi´ksza i najwa˝niejsza wystawa
zbrojeniowa na pó∏kuli po∏udniowej, odbywa si´ w Rio de Janeiro 
w cyklach dwuletnich.

W kwietniu 2011 r. szeÊçset firmy z bran˝y obronnej zaprezento-
wa∏o swoje najnowsze produkty blisko 24 tysiàcom osób. WÊród
wystawców znalaz∏y si´ firmy brazylijskie oraz liczne grono przed-

si´biorstw mi´dzynarodowych specjalizujàcych si´ w produkcji sze-
rokiego wachlarza sprz´tu dedykowanego si∏om zbrojnym, policji,
si∏om specjalnym oraz agencjom rzàdowym. Kolejna, ósma ju˝ edyc-
ja targów, potwierdzi∏a ich znaczàcà rol´ jako forum wymiany infor-
macji o obronnoÊci i nowych technologiach z zakresu bezpieczeƒstwa.
Wystawa o kluczowym znaczeniu dla regionu Ameryki Po∏udniowej
ju˝ tradycyjnie odbywa si´ pod patronatem brazylijskiego Ministerst-
wa Obrony oraz Si∏ Zbrojnych Brazylii. Po raz pierwszy na wystawie
LAAD znalaz∏y si´ sektory – Bezpieczeƒstwo, Szkolenia i Symulacja.
Tak du˝e zaanga˝owanie Brazylijczyków w promocj´ oraz podtrzy-
manie presti˝owego znaczenia targów, jako najwa˝niejszej wystawy
obronnej w regionie, wynika z pewnoÊcià z rosnàcej po sàsiedzku
pr´˝nie dzia∏ajàcej peruwiaƒskiej konkurencji.

Poczynajàc od roku 2007 w Limie, stolicy Peru, odbywa si´ Mi´dzy-
narodowa Wystawa Technologii Obronnych oraz Prewencji Kl´skom
˚ywio∏owym SITDEF. Dla mieszkaƒców Peru wystawa, organizowana
w G∏ównej Siedzibie Si∏ Zbrojnych Peru, to wydarzenie wyniesione do
rangi Êwi´ta narodowego. Radmor aktywnie promuje swoje produkty
w Peru od pierwszej edycji targów SITDEF czym zaskarbi∏ sobie
szczególnà przychylnoÊç przedstawicieli Si∏ Zbrojnych. A mo˝e ˝yczli-
woÊç, z jaka traktujà nas Peruwiaƒczycy, ma nieco g∏´bsze dno i wyni-
ka z podobieƒstw mi´dzy tym andyjskim krajem i Polskà? Bo choç
Peru jest cztery razy wi´ksze od Polski, a Polacy nie pos∏ugujà si´ na
co dzieƒ jednym z trzech j´zyków, które us∏yszeç mo˝na w Limie
(hiszpaƒskim, keczua lub ajmara) ∏àczy nas przecie˝ silne zami∏o-
wanie do tradycji, burzliwa historia, wiara katolicka, a nawet bia∏o-
czerwona flaga.

Katarzyna Podejko
Dzia∏ Eksportu

na antypodachRadmor
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targi w Ameryce Po∏udniowej

Narodowe stoisko Polski na targach LAAD (Brazylia).

Radmor w Peru na wystawie SITDEF.



Co dwa lata odbywajà si´ specjalistyczne targi wyposa˝enia dla
policji i innych s∏u˝b bezpieczeƒstwa EUROPOLTECH oraz sprz´tu
przeznaczonego dla stra˝y po˝arnej - EDURA.

Tegorocznym Targom  Techniki i Wyposa˝enia S∏u˝b Policyjnych
oraz Formacji Bezpieczeƒstwa Paƒstwa EUROPOLTECH towarzyszy∏a
konferencja “Nauka i innowacje a system bezpieczeƒstwa paƒstwa. Jej
celem by∏a wymiana doÊwiadczeƒ policji polskiej i z innych krajów
europejskich w zakresie transferu technologii, majàcych na celu
popraw´ bezpieczeƒstwa powszechnego. Od 13 do 15 kwietnia firmy
prezentowa∏y ofert´ ukierunkowanà g∏ównie na wymian´ sprz´tu u˝y-
wanego w policji na nowy. Oferta by∏a bardzo szeroka – od rozwiàzaƒ
s∏u˝àcych technikom kryminalistycznym i operacyjnym, poprzez
monitoring, nowoczesne ubiory czy broƒ a˝ po produkty optyczne 
i Êrodki ∏àcznoÊci. 

Radmor od 2001 roku uczestniczy∏ we wszystkich dotychcza-
sowych pi´ciu edycjach targów EUROPOLTECH. Na tegorocznej wys-
tawie pokazywaliÊmy nowoczesny sprz´t ∏àcznoÊci radiowej –
zarówno analogowej VHF jak i cyfrowej DMR i TETRA. Promowa-
liÊmy najnowoczeÊniejsze na rynku urzàdzenia systemu DMR pro-
dukowane przez firm´ Hytera – terminale noszone, przewoêne oraz
stacje retransmisyjne. Z urzàdzeƒ przeznaczonych do pracy w syste-
mie TETRA mo˝na by∏o obejrzeç terminale dor´czne oraz przewoêne
firm Cassidian oraz Hytera. Najwi´ksze jednak zainteresowanie
zwiedzajàcych wzbudzi∏y produkty uczestniczàce w konkursie „Super-
nowoczesny” – system ∏àcznoÊci radiowej na motocykl ZRK 3403 oraz
najmniejszy na Êwiecie kamuflowany radiotelefon X1 dla systemu
DMR.

System ZRK 3403 zosta∏ ju˝ zainstalowany na ponad 400 motocyk-
lach policyjnych, które przyczyniajà si´ do utrzymania bezpieczeƒ-
stwa na drogach na terenie ca∏ego kraju. U˝ycie naszego systemu
umo˝liwia funkcjonariuszom nieskr´powanà ∏àcznoÊç radiowà pod-
czas jazdy oraz w trakcie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych, po
zejÊciu z motocykla.

Radiotelefony kamuflowane X1 to najlepsze obecnie rozwiàzanie dla
u˝ytkowników potrzebujàcych ma∏ego i funkcjonalnego urzàdzenia do
dyskretnej ∏àcznoÊci. Za swojà funkcjonalnoÊç i przydatnoÊç w trakcie
prowadzonych dzia∏aƒ operacyjnych radiotelefon ten zosta∏ uhonoro-
wany g∏ównà nagrodà targów „Z∏otà Gwiazdà Policji”. Wi´cej o radio-
telefonie mo˝na przeczytaç w artykule „X1 do zadaƒ specjalnych” na
stronie 4.

Od 2001 roku organizowane sà te˝ Targi Ratownictwa i Techniki
Przeciwpo˝arowej EDURA. Jest to jedna z najwi´kszych w Europie
wystaw poÊwi´conych ratownictwu i ochronie po˝arowej Do 2004 roku
wystawa odbywa∏a si´ rokrocznie na terenie Centralnej Szko∏y Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie. Potem cykl organizowania
wystawy zosta∏ zmieniony na dwuletni, a od roku 2008 przeniesiona
zosta∏a na tereny wystawiennicze Targów Kielce. 

W czerwcu odby∏a si´ kolejna, ju˝ ósma, EDURA. Na tegorocznej
wystawie pokazywaliÊmy radiotelefony i stacje retransmisyjne pracu-
jàce w aktualnie u˝ywanym przez PSP paÊmie VHF. Radiotelefony
nasobne 31030, przewoêne 3805 oraz stacje retransmisyjne ZT3801
sà jedynymi urzàdzeniami radiowymi spe∏niajàcymi wymagania za-
warte w „Instrukcji w sprawie organizacji ∏àcznoÊci radiowej UKF 
w jednostkach organizacyjnych PSP i KSRG”. Ponadto  prezentowaliÊ-
my radiotelefony cyfrowe standardu DMR oraz TETRA firm Hytera
oraz Cassidian. Sà to nowoczesne terminale radiowe spe∏niajàce
wysokie wymagania s∏u˝b ratowniczych dotyczàce szczelnoÊci i od-
pornoÊci na udary. Do specjalnych zastosowaƒ dost´pne sà tak˝e
radiotelefony dor´czne spe∏niajàce wymagania dyrektywy ATEX*.
Dodatkowo prezentowane by∏y ró˝norodne akcesoria – podhe∏mowe
zestawy mikrofonowo-s∏uchawkowe, przyciski nadawania oraz zes-
tawy do ∏adowania akumulatorów.

Na naszym stoisku podczas targów w Warszawie i w Kielcach goÊ-
ciliÊmy wielu funkcjonariuszy z ró˝nych s∏u˝b. ObecnoÊç na specjal-
istycznych wystawach to dla Radmoru doskona∏a okazja ˝eby pokazaç
najnowsze rozwiàzania dedykowane konkretnym odbiorcom i poznaç
ich potrzeby. Nast´pne takie prezentacje dla s∏u˝b bezpieczeƒstwa
odb´dà si´ w 2013 roku.

Andrzej Wysocki
Biuro Obs∏ugi Klienta

* ATEX – dyrektywa Unii Europejskiej definiujàca wymagania zasadnicze, jakie
musi spe∏niaç ka˝dy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagro˝onych

wybuchem.

technika dla stra˝aków
Technika dla policjantów,
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Od 1 stycznia 2009 roku RADMOR, wraz z pi´cioma firma euro-
pejskimi - Selex Elsag (W∏ochy), Thales Communication & Security
(Francja), Indra Sistemas (Hiszpania), Saab (Szwecja) oraz 
Elektrobit (Finlandia) - bierze udzia∏ w realizacji programu ESSOR*.
Wymienione firmy utworzy∏y spó∏k´ joint venture o nazwie
a4ESSOR, która w ich imieniu, pod koniec grudnia 2008 roku, pod-
pisa∏a kontrakt na realizacj´ programu ESSOR z organizacjà
OCCAR** dzia∏ajàcà w imieniu rzàdów Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Polski, Szwecji i W∏och.

Program ESSOR jest programem badawczo-rozwojowym o wartoÊ-
ci ponad 100 mln euro i planowanym czasie trwania 4,5 roku. Celami
programu sà: 
■ zdefiniowanie, implementacja i walidacja architektury ESSOR na

szeÊciu narodowych platformach SDR (ang. Software Defined
Radio); architektura ESSOR jest architekturà radiostacji definiowa-
nych programowo, bazujàcà na SCA 2.2.2 (ang. Software Commu-
nication Architecture 2.2.2) opracowanà w ramach amerykaƒ-
skiego programu JTRS (Joint Tactical Radio System) i udost´pnionà
cz´Êciowo do publicznej wiadomoÊci i wykorzystania; 

■ zdefiniowanie, wykonanie symulacji, wytworzenie kodu, portowa-
nie i walidacja sieciowego waveformu wysokiej przep∏ywnoÊci
(ang. HDR WF– High Data Rate Waveform) na szeÊciu platformach
narodowych;

■ przeprowadzenie testów interoperacyjnoÊci waveformu HDR zapor-
towanego na szeÊciu platformach narodowych.

Waveform HDR b´dzie opracowany zgodnie z nowà architekturà
ESSOR. W ramach kontraktu zostanie on poddany walidacji na hetero-

genicznych platformach radiowych, dostarczonych przez szeÊç krajów
uczestniczàcych w Programie, w celu zademonstrowania interopera-
cyjnoÊci i przenaszalnoÊci, które zapewni standard ESSOR.

Dzi´ki pomyÊlnej realizacji cz´Êci programu ESSOR przewidzianej
na rok 2010 firmy bioràce udzia∏ w programie rozpocz´∏y implemen-
tacj´ architektury ESSOR na szeÊciu platformach narodowych. Rozpo-
cz´cie implementacji sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki osiàgni´ciu dwóch
wa˝nych kamieni milowych przewidzianych w kontrakcie i zatwier-
dzeniu ich przez OCCAR, a mianowicie: 
■ okreÊlenie definicji Architektury ESSOR,
■ zdefiniowanie koƒcowych wymagaƒ na sieciowy waveform HDR.

Program ESSOR ma pos∏u˝yç do opracowania europejskiego stan-
dardu radiostacji definiowanych programowo. Oczekuje si´, ˝e b´dzie
to podstawa mi´dzynarodowych standardów radiokomunikacyjnych
majàcych na celu popraw´ interoperacyjnoÊci w dzia∏aniach koali-
cyjnych, szczególnie z USA i pozosta∏ymi krajami-cz∏onkami NATO.

Bazujàc na uzyskanych dotychczas pozytywnych wynikach spó∏ka
a4ESSOR rozpocz´∏a aktywnà promocj´ produktów programu –
architektury ESSOR i waveformu HDR. Informacje o nich rozpow-
szechniane sà podczas udzia∏u w mi´dzynarodowych konferencjach 
i spotkaniach dotyczàcych SDR, organizowanych przez Uni´ Europej-
skà, NATO i Wireless Innovation Forum. W ramach wspó∏pracy z tà
ostatnià organizacjà przekazano propozycj´ zmian do nowej wersji
standardu SCA. 

Tomasz Gil
tomasz.gil@radmor.com.pl

* ESSOR – European Secure Software defined Radio 
(tj. Europejska Bezpieczna Radiostacja definiowana Programowo)

**OCCAR – Organisation Conjointe de Coopération en mati¯re d’Armement 
(Mi´dzyrzàdowa Organizacja Wspó∏pracy w dziedzinie Uzbrojenia)

Radmor w programie ESSOR
Poczàtek implementacji na platformach narodowych 

W czerwcu „Dziennik Ba∏tycki” wyda∏ kolejnà edycj´ rankingu
TOP100. Jest to cykliczne podsumowanie gospodarczej sytuacji woje-
wództwa Pomorskiego, oparte na ankietach wype∏nianych przez
zainteresowane firmy. 

Od wielu lat Radmor uczestniczy w tym opracowaniu wysy∏ajàc
ankiet´ do tego najpoczytniejszego dziennika na Wybrze˝u. W tego-
rocznym rankingu RADMOR uplasowa∏ si´ w po∏owie stawki najwi´k-
szych firm na Pomorzu tj. na 54 miejscu. Bardziej jednak ni˝ miejsce
w stawce 100 najwi´kszych, cieszy nas pozycja uzyskana w rankingu
firm o najwi´kszej dynamice przychodów ze sprzeda˝y. Prawie 
60-procentowy wzrost przychodów w roku 2010 (w stosunku do roku
2009) pozwoli∏ nam zajàç wysokie 6 miejsce. Za nami znaleêli si´
tacy giganci jak Grupa Lotos, Polpharma czy Nordea Bank Polska. 
Na dobrej lokacie uplasowaliÊmy si´ równie˝ wÊród przedsi´biorstw
zwi´kszajàcych wydatki na inwestycje. 

Robimy wszystko, ˝eby w przysz∏orocznym rankingu równie˝
znaleêç si´ w pomorskiej czo∏ówce.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu  

TOP100 Dziennika Ba∏tyckiego

W czo∏ówce Pomorza
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Tradycjà ju˝ sta∏y si´ letnie wycieczki rowerowe pracowników
Radmoru po zazwyczaj ma∏o popularnych wÊród turystów ale bar-
dzo ciekawych regionach Polski. Tego roku, postanowiliÊmy zoba-
czyç Pojezierze Drawskie po∏o˝one w zachodnio-pó∏nocnej Polsce.
Na prze∏omie czerwca i lipca wybraliÊmy si´ do miejscowoÊci
Cieszyno, które by∏o naszà bazà wypadowà do zwiedzania tego regionu.

Miejscem, które najbardziej przyciàga uwag´ jest owiane tajemnicà
Borne Sulinowo. W latach 30 XX w. Niemcy, na miejscu wisi Linde,
zbudowali garnizon i poligon dla ˝o∏nierzy Wehrmachtu. Po II Wojnie
Âwiatowej by∏a tutaj najlepiej strze˝ona baza Pó∏nocnej Grupy Wojsk
Armii Czerwonej. Do 1992 roku kiedy stacjonowali tutaj ˝o∏nierze
radzieccy teren ten by∏ zamkni´ty i wy∏àczony spod polskiej adminis-
tracji. W 1993 roku Borne Sulinowo zosta∏o uroczyÊcie otwarte i otrzy-

ma∏o prawa miejskie. Rowerem do Bornego wybra∏a si´ najsilniejsza
cz´Êç naszej grupy – trzeba by∏o wytrzymaç trudy blisko 120 km
trasy. JechaliÊmy nie tylko duktami leÊnymi ale i przez K∏omino, mias-
to-widmo. Niezamieszkana teraz osada by∏a, jak i Borne Sulinowo,
bazà ˝o∏nierzy radziecki. Niestety po ich wyprowadzce K∏omino nie
zosta∏o zasiedlone a budynki niszczejà lub sà rozbierane. 

Najcz´Êciej odwiedzanym przez nas miastem by∏ Po∏czyn Zdrój -
miasteczko o atmosferze sielankowego wypoczynku w malowniczych
ogrodach z leczniczymi êród∏ami. Jest to popularny oÊrodek
uzdrowiskowy z wieloma sanatoriami. Mo˝na tam przejechaç si´
„Szlakiem Zwini´tych Torów”. To wygodna wyasfaltowana Êcie˝ka
rowerowa o d∏ugoÊci 27 km powsta∏a w miejscu dawnej linii kolejowej
skàd wzi´∏a si´ jej nazwa. 

ByliÊmy równie˝ we wsi Bolegorzyn gdzie znajduje si´ pierwsze 
w Polsce Muzeum PGR. ZostaliÊmy tam zaskoczeni jak˝e znajomym
nam eksponatem - radiotelefonem FM 3101 naszej produkcji, które
masowo by∏o wykorzystywane przez PGR-y. Muzeum z wielkà pieczo-
∏owitoÊcià i oddaniem prowadzi wieloletnia so∏tys tej wsi. Eksponaty w
nim zgromadzone nie sà czasowo tak odleg∏e, abyÊmy ich nie pami´-
tali, ale wzbudzajà ogólnà ciekawoÊç. 

OdwiedziliÊmy równie˝ Stare Drawsko le˝àce na przesmyku dwóch
jezior, ˚erdna i Drawska, z ruinami zamku Drahim królujàcymi nad
miastem. Najcz´stsze jednak nasze rowerowe „zwiedzanie” to jazda
po malowniczo po∏o˝onych pagórkach, poroÊni´tych barwnà roÊlin-
noÊcià, oraz wÊród wsz´dzie rozpoÊcierajàcych si´ jezior. Jest to kraina
niezbyt odleg∏a a jak˝e inna od Kaszub – warto tam zajrzeç i podziwiaç
urokliwe miasteczka i pi´kne krajobrazy. Podczas naszej tygodniowej
wyprawy przejechaliÊmy oko∏o  500 km. By∏a to najd∏u˝sza z naszych
dotychczasowych rowerowych wycieczek. ZobaczyliÊmy wiele
ciekawych miejsc, a mo˝na by∏o zobaczyç wi´cej - gdyby tylko czasu
i si∏ wystarczy∏o.

Lucyna Fiedorowicz
Biuro Zapewnienia JakoÊci
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duktach i goÊciƒcach
Na drawskich

Radmor na rowerach

Nasz radiotelefon FM3101 
w „Muzeum PGR-u” w Bolegorzynie
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RADMOR wspiera ró˝nego rodzaju inicjatywy lokalne s∏u˝àce
promocji Gdyni. Takimi imprezami sà m.in. wydarzenia sportowe.
W miar´ mo˝liwoÊci nasza firma wspiera ró˝nego rodzaju
wydarzenia sportowe. Staramy si´ pomagaç w organizacji imprez
odbywajàcych si´ w naszym mieÊcie ale równie˝ wspieraç gdyƒs-
kich sportowców.

Majowe zmagania w kendo
W majowy weekend (6-8.05.11) w Gdyni odby∏y Mistrzostwa

Europy w kendo. W gdyƒskiej hali sportowo-widowiskowej zmaga∏o
si´ oko∏o 500 uczestników. Polsk´ reprezentowa∏a 20-osobowa grupa
zawodników i zawodniczek. Na czas trwania zawodów wyposa˝yliÊ-
my organizatorów w sprz´t ∏àcznoÊci niezb´dny do zapewnienia bez-
pieczeƒstwa i sprawnego porozumiewania si´ s∏u˝b pomocniczych 
i wolontariuszy obs∏ugujàcych imprez´.

Widzowie na te trzydniowe zawody mieli wst´p wolny. Oprócz
zagrzewania do walki zawodników, juniorów i seniorów, kibice mogli
poznaç zasady kendo oraz innych sztuk walki, wziàç udzia∏ w warsz-
tatach kaligrafii, skosztowaç japoƒskiej kuchni i zapoznaç si´ z archi-
tekturà Dalekiego Wschodu. Wszystko to dzia∏o si´ w specjalnie zorga-
nizowanym „miasteczku” propagujàcym kultur´ i tradycj´ Japonii,
kraju z którego wywodzi si´ kendo.

„Kendo (z jap. droga miecza), jest wspó∏czesnà dyscyplinà sportu 
i jednoczeÊnie sztukà walki si´gajàcà swymi korzeniami okresu Êred-
niowiecznej Japonii, nieodzownie kojarzonà z postacià japoƒskiego
samuraja. Stanowi jednà z najstarszych i najdostojniejszych sztuk
walki. Celem treningu, oprócz aspektów sportowych, jest dà˝enie do
çwiczenia umys∏u i cia∏a, oraz rozwoju osobowoÊci çwiczàcego. Mo˝li-
woÊç bezpiecznego çwiczenia zapewnia specjalnie zaprojektowany
sprz´t treningowy: bambusowy miecz i zbroja ochronna. Kendo,
podobnie jak szermierka europejska pozwala praktykowaç walk´ 
w bardzo dynamiczny sposób, nie nara˝ajàc siebie i wspó∏çwiczàcych
na niebezpieczeƒstwo kontuzji.” (êród∏o: www.mmtrojmiasto.pl)

M∏odzie˝owa koszykówka
Wyjàtkowo po˝yteczne jest wspieranie m∏odzie˝y – bez m∏odych

sportowców nie b´dziemy odnosiç sukcesów w „doros∏ym” sporcie.
Radmor pomóg∏ m∏odym gdyƒskim koszykarkom w wyjeêdzie 
na fina∏owe rozgrywki Mistrzostw Polski. W maju - od 25 do 29 - 
w ˚yrardowie odby∏ si´ turniej o tytu∏ Mistrza Polski Kadetek U-16. 
Do zawodów zakwalifikowa∏a si´ równie˝ dru˝yna VBW GTK Gdynia.
W zawodach uczestniczy∏o 8 najlepszych dru˝yn w kategorii U-16,
czyli dziewczàt w wieku 14-16 lat. Gdynianki dzielnie walczy∏y ze
swoimi przeciwniczkami w kolejnych meczach. Niestety zabrak∏o im
szcz´Êcia i ostatecznie ca∏y turniej o mistrzostwo Polski zakoƒczy∏y na
4 miejscu.

Gratulujemy m∏odym zawodniczkom ogromnej woli walki i ˝yczy-
my sukcesów w kolejnych zawodach i turniejach. Powodzenia!

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

gdyƒskie imprezy sportowe
Gdyƒscy sportowcy,

Radmor dla sportu

Fo
t. 

z 
ar

ch
iu

w
um

 G
TK

 G
dy

ni
a

Fo
t. 

Ba
rt

∏o
m

ie
j S

ta
ch

ni
k



W R Z E S I E ¡  2 0 1 1 • 19

RADMOR od poczàtku istnienia konkursu „Gdyƒski Biznesplan”,
czyli ju˝ po raz dziewiàty, pomaga propagowaç jego ide´. Od 3 lat
jesteÊmy jednym z fundatorów nagród dla laureata II miejsca 
w konkursie.

Z roku na rok konkurs jest coraz popularniejszy, coraz wi´cej osób
zg∏asza swoje pomys∏y na w∏asnà firm´. W dotychczasowych 9 edyc-
jach wzi´∏o udzia∏ prawie 2,5 tysiàca osób. Tegoroczny konkurs by∏
rekordowy pod wzgl´dem iloÊç uczestników. Swoje projekty zg∏osi∏o
807 osób, prawie trzy razy tyle ile w roku 2010. Konkursowe jury do
fina∏u zakwalifikowa∏o 17 projektów - najlepszych pod wzgl´dem me-
rytorycznym i majàcych najwi´ksze szanse na realizacj´. 

Zwyci´zcà IX konkursu „Gdyƒski Biznesplan” zosta∏ Kamil
Antkowiak. Uznanie jury zyska∏ jego projekt „Wiatrakowiec”, który
zak∏ada produkcj´ oryginalnego statku powietrznego … wiatrakowca.
Ma to byç hybryda samolotu i Êmig∏owca, co wi´cej – ma byç przysto-
sowana do u˝ytkowania przez osoby niepe∏nosprawne. Drugie miejsce
zajà∏ zespó∏ m∏odych fizyków – Mateusz Kuszner, Aleksander Lech,
¸ukasz Miàdowicz i Bartosz Reichel. Nagrodzony projekt „Around”
zak∏ada stworzenie wirtualnej rzeczywistoÊci miejsc, obiektów czy
produktów do „odczytywania” przez urzàdzenia elektroniczne. Takà
wirtualnà wystaw´, niewidzialnà go∏ym okiem, mo˝na b´dzie zoba-
czyç na ekranie smartphon’a lub tableta z aplikacjà „Around”. W ten
sposób uatrakcyjniç mo˝na formy prezentacji ró˝nych produktów.
Laureatem III miejsca zosta∏ Zbigniew Wymys∏owski, który zamierza
produkowaç meble dla osób niepe∏nosprawnych. 

Jury nie tylko przyzna∏o 3 nagrody g∏ówne ale równie˝ wyró˝ni∏o
szereg projektów np. profesjonalny zak∏ad lutniczy, firm´ produkujàcà
deski surfingowe na indywidualne zamówienie, platform´ internetowà
poÊrednictwa transportowego oraz wiele innych znakomitych
pomys∏ów. 

Laureatom, wyró˝nionym i wszystkim uczestnikom gdyƒskiego
konkursu sk∏adamy wyrazy uznania za ciekawe pomys∏y na znalezie-
nie swojego miejsca w gospodarczej rzeczywistoÊci Gdyni. Wszystkim
˝yczymy powodzenia przy realizacji biznesowych planów.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

„Gdyƒski Biznesplan”
Rekordowy
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Fot. Pawe∏ Lewinowicz, Referat Promocji i Turystyki UMG



■ 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)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 
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17)225-43-72 
■ ¸ódê, JAL RADIO, 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
■ 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, AZSTUDIO.COM.PL, 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.: 601-15-67-21
■ 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.


