


Andrzej Wysocki
Menad˝er ds. Klientów Kluczowych
tel.: 58/69 96 668
andrzej.wysocki@radmor.com.pl

Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom 
z policji, stra˝y po˝arnej, stra˝y granicznej,
z urz´dów zarzàdzania kryzysowego 
i obrony cywilnej, administracji paƒstwowej,
stra˝y miejskich, zak∏adów karnych.

El˝bieta Krysztofiak
Menad˝er ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58/69 96 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

Odbiorcy, którym pani El˝bieta s∏u˝y pomocà
to: wojsko oraz zak∏ady przemys∏owe 
i instytuty pracujàce na rzecz wojska.

Jowita Gotówko
Menad˝er ds. Klientów Profesjonalnych
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,
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

Lucyna Zelewska
Sekretariat BOK
tel.: 58/69 96 666
fax: 58/69 96 662
lucyna.zelewska@radmor.com.pl
market@radmor.com.pl

Tomasz Onak
tel.: 58/69 96 625
tomasz.onak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy mogà kontaktowaç si´ 
z panem Tomaszem. Pytania w sprawie 
oferty, cen i szczegó∏owych informacji 
dotyczàcych urzàdzeƒ mo˝na kierowaç 
w j´zyku angielskim.

Marcin Bia∏czak
tel.: 58/69 96 623
marcin.bialczak@radmor.com.pl

Pan Marcin s∏u˝y pomocà klientom 
z zagranicy - odpowie na pytania, wyjaÊni
wszelkie wàtpliwoÊci, przeÊle ofert´, cennik
i katalogi, wypo˝yczy sprz´t do testowania.
Zapraszamy do kontaktu w j´zyku 
angielskim i rosyjskim.

Pracownicy Biura Obs∏ugi Klienta sà do dyspozycji naszych
Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny
16.00. Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie na
potrzeby klientów z poszczególnych bran˝. Firmy lub insty-
tucje, które zamierzajà dokonaç zakupu naszego sprz´tu
mogà go wypo˝yczyç w celu przetestowania w warunkach
rzeczywistych. W tej sprawie prosimy kontaktowaç si´ z
poszczególnymi menad˝erami.
Zespó∏ Menad˝erów gotów jest s∏u˝yç Paƒstwu wszelkà
pomocà.
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Si∏y Zbrojne to organizacja podlegajàca ciàg∏ym zmianom. Najwi´k-
sze przekszta∏cenia w armii wyst´pujà w okresie konfliktów zbroj-
nych i sà dla niej najbardziej korzystne. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e 
w takim okresie SZ sà najwa˝niejszym elementem w paƒstwie 
i wszelkie podejmowane dzia∏ania zmierzajà do ich umacniania 
i rozwoju. Inaczej to wyglàda w czasie pokoju - im dalej od ostat-
niego konfliktu zbrojnego tym zmiany sà dotkliwsze dla SZ i polega-
jà g∏ównie na zmniejszaniu ich liczebnoÊci. Tak jest i z SZ RP, które
poddawane sà permanentnym zmianom organizacyjnym, dysloka-
cyjnym i strukturalnym oraz w zakresie wyposa˝enia. JakoÊç tych
zmian zale˝y g∏ównie od ch´ci politycznych, mo˝liwoÊci ekonomicz-
nych paƒstwa oraz zdobytych doÊwiadczeƒ.

SZ RP stojà w∏aÊnie u progu okresu, gdzie powy˝sze warunki wys-
tàpià jednoczeÊnie. W∏adze polityczne paƒstwa podj´∏y decyzj´ o uru-
chomieniu programów modernizacji SZ oraz o przeznaczeniu, na
przestrzeni kilkunastu lat, odpowiednich Êrodków finansowych. Majà
one dotyczyç wszystkich rodzajów Si∏ Zbrojnych i objàç swoim zasi´-
giem zarówno Êrodki walki jak i dowodzenia oraz wsparcia, a tak˝e
zabezpieczenia dzia∏aƒ. 

W najbli˝szych latach zostanie zakoƒczona kolejna du˝a misja,
mo˝na powiedzieç wojenna, to znaczy udzia∏ w dzia∏aniach koalicyjnych
i NATO w Afganistanie. Po zaanga˝owaniu w dzia∏aniach w Iraku oraz
mniejszych misjach bojowych, utrwalajàcych pokój czy te˝ niosàcych
pomoc po kl´skach ˝ywio∏owych, przeprowadzanych zarówno w Euro-
pie, Azji, i Afryce, przyszed∏ dobry czas na podsumowanie doÊwiad-
czeƒ SZ RP zdobytych we wszystkich tych misjach. Mo˝na zaczàç
wyciàgaç wnioski, które pos∏u˝à do okreÊlenia zmian koniecznych do
przeprowadzenia w wojsku – mi´dzy innymi w strukturach, wyposa-
˝eniu, szkoleniu, sposobie u˝ycia, czy w zabezpieczeniu logistycznym
i medycznym.

Odpowiednie przygotowanie
Wst´pny bilans wskazuje, ˝e nowoczesne misje wojenne to nie tylko

dzia∏ania, w których ˝o∏nierze i pododdzia∏y wykonujà zadania w wi´-
kszych zgrupowaniach z pe∏nym zabezpieczeniem logistycznym i me-
dycznym rozmieszczonym w niedu˝ej odleg∏oÊci, ale równie˝, i to 
w zdecydowanej wi´kszoÊci, wszelkie inne dzia∏ania. Zarówno w Iraku
jak i w Afganistanie klasyczne dzia∏ania bojowe podejmowane by∏y
przez kilka(kilkanaÊcie) poczàtkowych miesi´cy. Po nich nast´powa∏y
d∏ugie lata stabilizacji i odbudowy, a nawet budowy nowego paƒstwa.
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Nowoczesne radiostacje programowalne stworzà sieç ∏àcznoÊci umo˝liwiajàcà wspó∏prac´ wszystkich rodzajów wojsk.



Dominujà w nich dzia∏ania manewrowe z wykorzystaniem Êrodków
transportu zarówno làdowego jak i powietrznego. Niewielkie podod-
dzia∏y, majàce pod nadzorem znaczne obszary terenu, cz´sto skrajnie
trudnego jak pustynie i góry, w oderwaniu od w∏asnych baz realizo-
wa∏y zadania patrolowe, konwojowe, ale równie˝ prowadzi∏y operacje
bojowe polegajàce na likwidacji sk∏adów broni i amunicji, czy te˝ obo-
zów rebeliantów. Cz´sto ci´˝kie walki prowadzone by∏y w zasadzce, po
u˝yciu przez przeciwnika Improwizowanych ¸adunków Wybucho-
wych. Prowadzenie akcji w takich warunkach wymaga∏o zastosowa-
nia odpowiedniego sprz´tu i wyposa˝enia, wymusza∏o na ˝o∏nierzach
profesjonalne dzia∏ania, odpowiednià kondycj´ fizycznà i psychicznà,
a tak˝e umiej´tnoÊci natychmiastowego podejmowania decyzji. ˚eby

zagwarantowaç sobie wsparcie bojowe, tzn. u˝ycie artylerii czy lotnic-
twa, a tak˝e zabezpieczenie logistyczne, g∏ównie medyczne, oraz to, co
najwa˝niejsze w tego typu dzia∏aniach, pozyskanie niezb´dnych infor-
macji do podejmowania decyzji, ˝o∏nierze musieli pos∏ugiwaç si´ no-
woczesnym sprz´tem, w tym urzàdzeniami ∏àcznoÊci. 

DoÊwiadczenia wyniesione z misji wskazujà jednoznacznie na
koniecznoÊç posiadania dobrze wyszkolonych zarówno pojedynczych
˝o∏nierzy jak i pododdzia∏ów szczebla pluton/ kompania do wykony-
wania bardzo ró˝nych zadaƒ oraz sztabów batalionów do prowadzenia
i kierowania tymi dzia∏aniami. Ich sukces w znacznej mierze b´dzie
zale˝a∏ równie˝ od wyposa˝enia, jakim b´dà dysponowali. Z racji ró˝-
norodnoÊci warunków operacji, sposobów ich prowadzenia, a tak˝e
mi´dzynarodowego otoczenia powinno ono byç na odpowiednim pozio-
mie. Niezb´dne sà nie tylko skuteczne Êrodki walki o du˝ej niezawod-
noÊci, ale równie˝ systemy ∏àcznoÊci, odporne na ró˝nego rodzaju
zak∏ócenia, z mo˝liwoÊcià selektywnego dost´pu do szerokiej gamy
informacji, umo˝liwiajàce dowodzenie z pomini´ciem zb´dnych w da-
nym momencie szczebli dowodzenia. Powinny one tak˝e umo˝liwiaç
przekazywanie do sztabów (oÊrodków dowodzenia i zespo∏ów anality-
cznych) informacji z pola walki w czasie rzeczywistym, Indywidualne
wyposa˝enie powinno zapewniaç autonomiczne przebywanie ˝o∏nie-
rzy w ró˝nych warunkach przez d∏u˝szy okres, a w sytuacjach skraj-
nych, wykorzystujàc nowoczesne odpowiednio zaprogramowane Êrod-
ki ∏àcznoÊci, przekazywaç sygna∏y do oÊrodków monitorujàcych stan 
i gotowoÊç wojsk. 

˚o∏nierz, aby dzia∏aç skutecznie musi mieç zagwarantowany:
■ sta∏y kontakt z prze∏o˝onymi i kolegami, nawet w najtrudniejszych

momentach walki;
■ logistyczne zabezpieczenie; 
■ pomoc medycznà, otrzymanà w ka˝dej sytuacji.

Spe∏niç te wymagania mo˝na jedynie przez utrzymanie ∏àcznoÊci,
a to oznacza posiadanie odpowiedniego sprz´tu – radiostacji najno-
wszej generacji, kompatybilnych z radiostacjami paƒstw uczestniczà-
cych w operacji.

W stron´ nowoczesnoÊci
KilkanaÊcie ostatnich lat to czas udzia∏u SZ RP w najwi´kszych 

w tym okresie operacjach militarnych w Êwiecie. To czas okreÊlania
potrzeb zarówno w wyposa˝eniu wojsk, jak i ich szkoleniu. W zdecy-
dowanej wi´kszoÊci pojawi∏y si´ one nagle z terminem realizcji „na
wczoraj”. W wyniku ich zaspokajania na wyposa˝eniu SZ RP pojawi∏y
si´ ró˝ne, cz´sto nowoczesne, jednostki sprz´towe, ale niestety w Êla-
dowych iloÊciach. Intensywne u˝ytkowanie w trudnych warunkach
pozwoli∏o na pe∏ne przetestowanie urzàdzeƒ, ale spowodowa∏o rów-
nie˝ znaczne ich wyeksploatowanie. Nowoczesnego sprz´tu jest wi´c
ma∏o i jest on doÊç mocno zu˝yty.

Majàc na uwadze prognozy rozwoju sytuacji w Êwiecie na naj-
bli˝sze dziesi´ciolecia mo˝na przyjàç, ˝e takie formy militarnego
zaanga˝owania paƒstw, jakie zastosowano w Iraku i Afganistanie,
b´dà kontynuowane. W zwiàzku z tym w ramach najbli˝szej modern-
izacji SZ RP celowym jest wyposa˝yç nasze SZ  w nowy, przysz∏oÊ-
ciowy, zdolny do modernizacji, a tym samym do eksploatacji przez
d∏ugie lata, sprz´t.

Analizy z pewnoÊcià wyka˝à potrzeb´ utworzenia wielu programów
modernizacji uzbrojenia i pozyskiwania sprz´tu dla Si∏ Zbrojnych. 
W zdecydowanej wi´kszoÊci nowe wyposa˝enie armii powinno byç
rezultatem prowadzonych w Polsce prac badawczych i rozwojowych.
Planowane programy modernizacji Si∏ Zbrojnych, wymaga∏y b´dà
zastosowania nowoczesnych systemów ∏àcznoÊci i informatyki, które
zapewnià gromadzenie, selekcj´, analiz´, dystrybucj´ i ochron´ bar-
dzo du˝ej iloÊci informacji, niezb´dnych do podejmowania w krótkim
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czasie w∏aÊciwych decyzji. Systemy te powinny integrowaç szerokà
gam´ Êrodków, które w zale˝noÊci od misji i konkretnych zadaƒ b´dà
si´ zmienia∏y. To znaczy powinny byç one na tyle elastyczne, aby
adaptowaç si´ na bie˝àco do aktualnych wymagaƒ. Systemy te cz´sto
b´dà organizowane ad-hoc a u˝ytkownicy sieci (systemów dowodze-
nia i ∏àcznoÊci) b´dà planowi i nieplanowi. Oprócz tego ka˝dy ˝o∏nierz
powinien byç swoistym w´z∏em ∏àcznoÊci – zapewniç zbieranie da-
nych (integracja Êrodków rozpoznania i dowodzenia), byç minibazà
danych, routerem; powinien posiadaç pe∏nà ÊwiadomoÊç najbli˝szego
otoczenia, które wp∏ywa na wykonanie misji.

Sprz´t ∏àcznoÊci i informatyki b´dàcy aktualnie na wyposa˝eniu Si∏
Zbrojnych w ograniczonym zakresie spe∏nia powy˝sze wymagania, 
a urzàdzenia nowej generacji po˝yczaliÊmy lub kupowaliÊmy w nie-
wielkich iloÊciach.

Pora podjàç decyzj´
Nad nowymi generacjami podsystemów ∏àcznoÊci radiowej (SDR)

pracuje ju˝ wiele krajów na Êwiecie. Paƒstwa europejskie w swoich
Programach Narodowych korzystajà z rezultatów mi´dzynarodowego
projektu ESSOR (European Secured Software Define Radio), w którym
uczestniczy równie˝ Polska. Projekt ten realizowany jest przez 6 kra-
jów: Francj´, Finlandi´, Hiszpani´, Polsk´, Szwecj´ i W∏ochy. Jego
zadaniem jest opracowanie europejskiej architektury radiostacji pro-
gramowalnej SDR oraz koalicyjnego, sieciowego waveformu o du˝ej
przep∏ywnoÊci High Data Rate Waveform. Efektem koƒcowym projek-
tu ESSOR b´dzie zademonstrowanie interoperacyjnoÊci waveformu
HDR WF, zainstalowanego na narodowych platformach (demonstra-
torach technologii), które zosta∏y opracowane w ramach innych naro-
dowych projektów. 

Przyszed∏ czas ˝eby rozpoczàç wyposa˝anie SZ RP w sprz´t nowej
generacji. Bioràc pod uwag´ liczb´ Êrodków ∏àcznoÊci i informatyki,
jakie b´dà potrzebne do zaspokojenia potrzeb ca∏ej armii, konieczne
b´dzie podj´cie ich produkcji w kraju. Decyzja o rozpocz´ciu prac ba-
dawczych i produkcji radiostacji SDR pozwoli niewielkimi nak∏adami
stworzyç baz´ dla dalszych intensywnych prac nad rozwojem tych
technologii. Staniemy si´ nie tylko partnerem technologicznym dla
naszych sojuszników, ale zapewnimy przez kilkadziesiàt lat nap∏yw
nowych technologii do Si∏ Zbrojnych. 

Podj´cie prac badawczo-rozwojowych nad nowà generacjà systemu
∏àcznoÊci przyniesie nast´pujàce korzyÊci Si∏om Zbrojnym RP przez
okres wielu lat:
■ spe∏nienie wymagaƒ wspó∏czesnego pola walki i zmniejszenie iloÊç

typów u˝ywanych radiostacji;
■ zwi´kszenie mo˝liwoÊci unowoczeÊniania;
■ u∏atwienie szkolenia ˝o∏nierzy (radiostacje SDR pod wzgl´dem

funkcjonalnoÊci b´dà odpowiadaç smartfonom); 
■ mo˝liwoÊç implementowania ró˝nych aplikacji;
■ znaczne poprawienie wspó∏czynnika ekonomicznoÊci ;
■ mo˝liwoÊç korzystania z baz danych, softwaru i aplikacji jako us∏ugi

(cloud computing)
■ zapewnienie interoperacyjnoÊci, podstawowego warunku sojuszni-

czego wspó∏dzia∏ania  
■ stworzenie bazy do prac nad nast´pnà generacjà radiostacji (cogni-

tive radio);
■ zapewnienie wspó∏dzia∏ania z instytucjami rzàdowymi i pozarzà-

dowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeƒstwo publiczne.
Innym rozwiàzaniem jest zakup sprz´tu za granicà. Wtedy jednak

b´dziemy musieli zadaç sobie pytanie „CZY NASZA BRO¡ JEST
NASZA?”. JeÊli powa˝nie chcemy podejÊç do sprawy modernizacji Si∏
Zbrojnych bez odpowiedzi na to pytanie  nie ma sensu realizowanie
pozosta∏ych programów modernizacyjnych.

Nie ma odwrotu od wprowadzenia radiostacji  typu SDR do naszych
SZ. Jest tylko pytanie, którà drog´ wybierzemy? Czas p∏ynie i ka˝de
opóênienie spowoduje powi´kszenie luki technologicznej pomi´dzy
naszymi sojusznikami z NATO a nami. Czas zatem podjàç decyzj´!

gen. bryg. (w stanie spoczynku) Witold CieÊlewski
W Si∏ach Zbrojnych RP pe∏ni∏ funkcje od d-cy nadajnika

radiostacji, poprzez d-c´ pu∏ku ∏àcznoÊci i Komendanta WSOW¸iI 
do Szefa Zarzàdu Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki MON. 

Przez ostatnie 2,5 roku by∏ Asystentem Szefa Sztabu, Szefem J-6 
w AFNORTH w NATO.
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szerokopasmowej, opracowany przez Radmor 

w ramach europejskiego programu ESSOR 
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Radiostacja R3507 jest urzàdzeniem klasy SDR (Software Defined
Radio). Jest to nowoczesny wielosystemowy Êrodek ∏àcznoÊci,
którego cechy zdefiniowane sà poprzez oprogramowanie (wave-
form). Radiostacja jest w stanie zapewniç pe∏nà interoperacyjnoÊç
pomi´dzy ró˝nymi rodzajami wojsk (si∏y làdowe, morskie, lotnict-
wo) oraz s∏u˝bami cywilnymi (policja, stra˝ po˝arna, itp.

Podstawowa idea rekonfigurowania radia w szerokim zakresie
poprzez zmian´ oprogramowania umo˝liwia jego prac´ w istniejàcych
systemach radiowych oraz w nowych (opracowanych w przysz∏oÊci)
systemach bez potrzeby zmian konstrukcyjnych i technologicznych
urzàdzenia. 

Radiostacja zapewnia:
■ ∏àcznoÊç taktycznà bliskiego zasi´gu w zakresie VHF i UHF;
■ interoperacyjnoÊç pomi´dzy ró˝nymi rodzajami wojsk (si∏y làdowe,

morskie, lotnictwo) oraz pomi´dzy s∏u˝bami cywilnymi (policja, stra˝
po˝arna, kontrola lotów) oraz w paÊmie morskim.
Radiostacja umo˝liwia transmisj´ mowy w ró˝nych trybach:

■ analogowà na ustalonej cz´stotliwoÊci
■ cyfrowà na ustalonej cz´stotliwoÊci
■ cyfrowà z hoppingiem cz´stotliwoÊci 100 skoków/s w zakresie 

30-80 MHz.
Radiostacja dodatkowo posiada mo˝liwoÊci:

■ szyfrowania mowy
■ odczytu pozycji GPS (dzi´ki wbudowanemu odbiornikowi GPS)
■ wspó∏pracy z urzàdzeniami zewn´trznymi poprzez interfejsy:

Audio z PTT, RS232, USB, Ethernet 10/100
■ tworzenia zestawów retransmisyjnych.

Podstawowà zaletà radiostacji jest mo˝liwoÊç zastàpienia przez
jedno urzàdzenie o zwartej konstrukcji ca∏ego szeregu klasycznych
radiostacji i radiotelefonów b´dàcych na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych 
i s∏u˝b cywilnych, a przeznaczonych do pracy w pojedynczym paÊmie
cz´stotliwoÊci i przystosowanych zazwyczaj do jednego rodzaju trans-
misji. Dzi´ki temu mo˝liwe b´dà w przysz∏oÊci znaczne oszcz´dnoÊci
finansowe u u˝ytkowników uzyskane poprzez:
■ obni˝enie kosztów utrzymania sprz´tu (koszty serwisu, magazyno-

wania cz´Êci zamiennych, koszty szkolenia);
■ zmniejszenie ró˝norodnoÊci i iloÊci typów u˝ytkowanych Êrodków

∏àcznoÊci;
■ mo˝liwoÊç elastycznego (bo uzyskiwanego na drodze progra-

mowej) dopasowania w∏aÊciwoÊci Êrodków ∏àcznoÊci do wykony-
wanych zadaƒ. 
Radiostacja 3507 wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy

NO-58-A213 dla urzàdzeƒ grupy N14 przeznaczonych do eksploatacji
na obszarze o klimacie umiarkowanym (NO-06-A103).

Zbigniew Furman
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

R3507
Radiostacja

szerokopasmowa, klasy SDR
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Podstawowe parametry techniczne radiostacji R3507:
masa radiostacji (z zasilaczem): < 1000g;
wymiary (bez anteny): 220 x 86 x 44mm;
akumulator zasilajàcy Li-Ion 7.2V / 6.8Ah;
pasmo pracy: 20 ÷ 520 MHz:

20 ÷ 30 MHz   ∏àcznoÊç taktyczna làdowa, AM,FM;
30 ÷ 108 MHz  ∏àcznoÊç taktyczna làdowa, FM;
108÷ 156 MHz ∏àcznoÊç cywilna lotnicza, AM-ATC;
136 ÷ 174 MHz ∏àcznoÊç làdowa, FM;
156÷ 162 MHz kana∏y morskie, FM;
225 ÷ 400 MHz ∏àcznoÊç taktyczna i lotnicza wojskowa, AM, FM;
400 ÷ 520 MHz ∏àcznoÊç làdowa, FM;

odst´p kana∏owy: FM: 25 kHz , AM: 8.33 kHz, 25kHz
hopping cz´stotliwoÊci 100 skoków/s 
stabilnoÊç cz´stotliwoÊci: ±1.0 ppm;
moc w.cz.: programowana, od 0.1 do 5W (FM/AM-PEP);
rodzaje modulacji: AM, FM, DQPSK;
czu∏oÊç odbiornika: ≤ 0,5μV (FM);
selektywnoÊç: ≥ 50 dB @ 25 kHz;
intermodulacje: ≥ 60 dB @ 100/200 kHz;
t∏umienie poÊredniej: ≥ 70 dB;
warunki Êrodowiskowe: zgodnie z Normà Obronnà NO-58-A213, 

NO-06-A103, NO-06-A107 dla urzàdzeƒ grupy N14 
oraz MIL-STD-810F;

kompatybilnoÊç elektromagnetyczna: zgodnie z normà NO-06-A200 oraz MIL-STD-461E

Radmorowska radiostacja R3507 b´dzie wspó∏pracowaç 
m.in. z radiostacjà plecakowà TR6000 
firmy Reutech z RPA (dawniej Grintek).
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W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku odby∏a si´ w Sieradzu IV Kon-
ferencja ¸àcznoÊci, której organizatorem jest 15. Sieradzka Brygada
Wsparcia Dowodzenia. Coroczna dwudniowa konferencja poÊwi´-
cona jest szeroko rozumianej ∏àcznoÊci, a tegorycznym jej tematem
by∏a „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz
Lessons Learned w Êwietle misji pokojowych i stabilizacyjnych”.

Konferencj´ rozpoczà∏ Szef Zarzàdu Planowania Systemów Dowo-
dzenia i ¸àcznoÊci Sztabu Generalnego Wojska Polski pan genera∏ 
brygady Józef Nasiadka. W swoim wystàpieniu zwróci∏ uwag´ na 
dynamiczne osiàgnanie sieciocentrycznoÊçi w zakresie systemów
wsparcia dowodzenia i ∏àcznoÊci Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W trakcie dwudniowego spotkania referaty zaprezentowali 
nie tylko przedstawiciele Polskiego Wojska ale równie˝ przemys∏u
obronnego.

RADMOR na konferencji zaprezentowa∏ referat „Taktyczny System
Radiokomunikacyjny Software Defined Radio (TSR SDR)” na temat
innowacyjnego opracowania, umo˝liwiajàcego realizacj´ Êrodków 
radiowych w oparciu o platformy sprz´towo-programowe wykonane 
w technologii Software Defined Radio (SDR). Przedstawiono w nim
koncepcj´ TSR SDR na bazie opracowanych przez RADMOR platform
sprz´towych i oprogramowania.

TSR SDR to propozycja kompleksowego rozwiàzania, poczàwszy 
od radiostacji dla pojedynczego ˝o∏nierza, dedykowanej dla programu
TYTAN, poprzez ca∏à gam´ radiostacji pok∏adowych dla ró˝nych
rodzajów wojsk i s∏u˝b paƒstwowych

Henryk Wolszlegier
Biuro Systemów i Oprogramowania

IV.Konferencja

¸àcznoÊci

RADMOR od wielu lat prowadzi aktywne
dzia∏ania marketingowe na rynkach Azji
Po∏udniowo-Wschodniej. Zaowocowa∏y one
w poprzednich latach sprzeda˝à sprz´tu
∏àcznoÊci do Malezji i Indonezji. Ostatnio do
krajów zainteresowanych naszymi radio-
stacjami do∏àczy∏ równie˝ Bangladesz.

Bangladesz to najm∏odsze paƒstwo na sub-
kontynencie indyjskim. Media przedstawiajà
ten kraj jako niestabilny politycznie, z proble-
mami gospodarczymi, socjalnymi oraz tar-
gany kl´skami ˝ywio∏owymi. To egzotyczne
paƒstwo, po∏o˝one nad Zatokà Bengalskà,
pomi´dzy Indiami a Myanmarem (Birmà),
jest jednym z najg´Êciej zaludnionych krajów
Êwiata. WielkoÊç populacji Bangladeszu i jego
niestabilnoÊç polityczna ma swoje odzwier-
ciedlenie w liczebnoÊci si∏ zbrojnych tego

kraju. W s∏u˝bie czynnej pozostaje tam ponad 164 000 ˝o∏nierzy.
Przek∏ada si´ to na potrzeby armii, która co roku og∏asza wiele prze-
targów na zakup uzbrojenia i ró˝nego rodzaju wyposa˝enia. IloÊç
post´powaƒ przetargowych, konkurujàcych firm i agentów handlo-
wych sprawia, ˝e jest to niezwykle trudny rynek, wymagajàcy bardzo
dobrego rozeznania oraz w∏aÊciwego doboru partnerów lokalnych. 

Kilkuletnia praca Radmoru na tym rynku pozwoli∏a na zdobycie
doÊwiadczeƒ, niekiedy trudnych, które ostatecznie uda∏o si´ przekuç 
w sukces. Og∏oszony w kwietniu tego roku przetarg na dostaw´ Êrod-
ków ∏àcznoÊci zakoƒczy∏ si´ naszym zwyci´stwem. Dyrektoriat Gene-
ralny Zakupów Wojskowych Ministerstwa Obrony Ludowej Republiki
Bangladeszu, spoÊród oferowanych rozwiàzaƒ, wybra∏ radiostacj´
osobistà R35010. B´dzie ona jednym z elementów podstawowego wy-
posa˝enia ˝o∏nierzy, uczestniczàcych w misjach pokojowych prowa-
dzonych pod egidà Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Opiewajàcy na ponad milion euro kontrakt podpisaliÊmy 30 czerwca
tego roku w Dhace, stolicy Bangladeszu.

Tomasz Onak
Mened˝er Projektów Eksportowych

8 • W R Z E S I E ¡  2 0 1 3

Radiostacja R35010 w Azji

Kontrakt
z Bangladeszem
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Historia lotnictwa w Gdyni si´ga po∏owy lat trzydziestych – w 1935
roku w Rumi uruchomiono lotnisko cywilne dla Gdyni. Obs∏ugiwa∏o
ono po∏àczenia z Warszawà oraz z Kopenhagà i Wenecjà. Lotnis-
kiem zapasowym dla niego by∏o làdowisko w majàtku Nowe Ob∏u˝e,
obecnie Gdynia Babie Do∏y i dzisiejszy Port lotniczy Gdynia-Kosakowo.
W czasie okupacji z lotniska startowa∏y samoloty Luftwaffe, prze-
prowadzajàce próby zwiàzane z torpedami lotniczymi. Po wojnie
tereny te zosta∏y przej´te przez Marynark´ Wojennà, a od 1962 roku
stacjonowa∏ tu pu∏k Lotnictwa MyÊliwskiego Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej Kraju. W 1991 roku jednostka wróci∏a w struk-
tury Marynarki Wojennej i obecnie stacjonuje tu Baza Lotnictwa
Morskiego.

W 2005 roku, po prawie 70-ciu latach, pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç
powrotu na lotnisko w Babich Do∏ach/Kosakowie lotnictwa cywilnego.
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz w∏adze Województwa Pomor-
skiego podpisa∏y list intencyjny w sprawie wykorzystania cz´Êci lot-
niska wojskowego na Babich Do∏ach do celów cywilnych. Pomys∏ ten
pojawi∏ si´ z powodu potrzeby stworzenia w TrójmieÊcie pomorskiego
w´z∏a lotniczego, mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcej infrastruktury –
w tym powierzchni lotniska i urzàdzeƒ nawigacyjnych. Korzystna lo-
kalizacja obiektu i rozpocz´ta ju˝ budowa Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej pozwalajà ∏atwo skomunikowaç port lotniczy z ca∏à trójmiejskà
aglomeracjà.

W lipcu 2007 do ˝ycia zosta∏a powo∏ana spó∏ka „Port Lotniczy Gdy-
nia-Kosakowo”, której g∏ównym celem, na poczàtkowym etapie, by∏o
dostosowanie lotniska wojskowego dla potrzeb cywilnych i jego moder-
nizacja. Docelowo spó∏ka ma zajmowaç si´ eksploatacjà lotniska, ob-

s∏ugà ruchu pasa˝erskiego i towarowego. Planuje si´, ˝e przez pier-
wsze lata istnienia lotnisko b´dzie przyjmowaç niewielkie samoloty biz-
nesowe, loty cargo i czarterowe.

Przed rozpocz´ciem dzia∏ania obiektu lotnisko nale˝y wyposa˝yç 
w niezb´dne systemy i urzàdzenia. W zwiàzku z tym Zarzàd Portu
podjà∏ procedury przetargowe. W marcu tego roku og∏oszony zosta∏
przetarg na „Dostaw´, monta˝ i uruchomienie cyfrowego systemu
radiowego standardu TETRA”. Przedmiot zamówienia obejmowa∏
uzyskanie niezb´dnych pozwoleƒ radiowych, przygotowanie wszelkiej
dokumentacji, dostaw´ urzàdzeƒ cyfrowego systemu radiowego, szko-
lenia a tak˝e serwis oraz wsparcie techniczne (SLA). Z trzech przedsta-
wionych propozycji Zarzàd gdyƒskiego portu lotniczego wybra∏ ofert´
zaproponowanà przez RADMOR. Umowa na realizacj´ tego zlecenia
zosta∏a podpisana 25.03.2013 r. Nasza firma dostarczy∏a infrastruktur´
radiowà Damm TetraFlex sk∏adajàcà si´ – zgodnie z wymogami Specy-
fikacji Istotnych Warunków Zamówienia – z 2 modu∏ów nadawczo od-
biorczych oraz 2 sterowników. Dostawa obejmowa∏a ponadto radiotele-
fony dor´czne, samochodowe i stacjonarne firmy Cassidian wraz z wy-
maganym osprz´tem.

Pomimo tego, ˝e lotnisko w Gdyni jest ma∏ym obiektem, posiada
nowoczesny sprz´t i infrastruktur´, których nie powstydzi∏yby si´ du˝e
porty lotnicze. Ma dwie drogi startowe oraz system làdowania wed∏ug
przyrzàdów ILS (z ang. instrument landing system), czyli radiowy sys-
tem nawigacyjny wspomagajàcy làdowanie samolotu w warunkach
ograniczonej widocznoÊci. System ten dzia∏a na 11 lotniskach w kraju
m.in. w Gdyni. Wie˝a kontroli lotów jest jednym z najnowoczeÊniej-
szych obiektów tego typu w Polsce. S∏u˝b´ pe∏nià tam kontrolerzy lot-
niska, kontrolerzy zbli˝ania i precyzyjnego podejÊcia oraz znajduje si´
stacja meteorologiczna. Teraz do zestawu nowoczesnej infrastruktury

w Kosakowie
Dla lotniska

Kolejna realizacja systemu TETRA

Tak nied∏ugo b´dzie wyglàdaç terminal pasa˝erski 
na lotnisku w Kosakowie.
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dodaç mo˝na system cyfrowej ∏àcznoÊci radiowej sygnowany przez
RADMOR. Jest to kolejna, po Ba∏tyckim Terminalu Kontenerowym 
w Gdyni, wykonana przez nas instalacja systemu TETRA.

Po Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin jest to kolejne
wdro˝enie naszej firmy w bran˝y lotniskowej. Dzi´ki temu byliÊmy 
w stanie zasugerowaç w∏asne rozwiàzania niektórych kwestii i zapro-
jektowaç rozwiàzanie idealnie skrojone do potrzeb i wymagaƒ klienta. 

Zaproponowany przez nas system to sprawdzony ju˝ w innych
wdro˝eniach TetraFlex duƒskiej firmy Damm a tak˝e zbierajàce Êwiet-
ne recenzje radiotelefony Cassidiana: dor´czne THR9i oraz TMRR80i 
w wersji przewoênej i stacjonarnej. Wdro˝enie obejmowa∏o te˝ przygo-
towanie dokumentacji niezb´dnej do pozyskania pozwolenia radiowego,
monta˝ i uruchomienie wszystkich urzàdzeƒ oraz przeprowadzenie
szkoleƒ dla u˝ytkowników i administratorów systemu. Dodatkowo za-
mawiajàcy wymaga∏ zapewnienia serwisu oraz wsparcia technicznego
w okresie udzielonej gwarancji. 

System TetraFlex zosta∏ dostarczony w wersji outdoor tj. mogàcej
pracowaç w warunkach zewn´trznych dzi´ki stopniowi ochrony IP65
wszystkich jej elementów. Dla zapewnienia pe∏nego bezpieczeƒstwa
u˝ytkowników wyposa˝ono go w redundantny sterownik, który przej-
muje kontrol´ w przypadku jakiejkolwiek awarii sterownika g∏ównego.

Dwa modu∏y nadawczo-odbiorcze umo˝liwiajà u˝ytkownikom realiza-
cj´ nawet 7 równoleg∏ych po∏àczeƒ grupowych. W sk∏ad systemu
wchodzi tak˝e zaawansowany rejestrator korespondencji, który prze-
chowuje wszystkie wykonane po∏àczenia grupowe, indywidualne, 
a tak˝e wiadomoÊci SDS. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wszystkie ele-
menty systemu zosta∏y wyposa˝one w awaryjny system zasilania,
dzi´ki czemu ∏àcznoÊç zostanie zachowana nawet w przypadku awarii
systemu podstawowego.

Dostawa obejmowa∏a tak˝e kilkadziesiàt sztuk terminali THR9i
wyposa˝onych w bardzo wa˝ne dla zapewnie bezpieczeƒstwa u˝yt-
kownika funkcje, takie jak „Man Down”*, „Lone Worker”**. Niezwyk-
le przydatna w sytuacjach zagro˝enia jest unikalna dla radiotelefonów
Cassidian funkcja „Gdzie jesteÊ?” polegajàca na wskazywaniu kierunku
i odleg∏oÊci do nadawcy korespondencji.  Sprawdza si´ ona szczególnie
w sytuacjach, w których w skutek wypadku u˝ytkownika zostanie wy-
wo∏ane automatyczne po∏àczenie alarmowe. Dzi´ki temu pomoc mo˝e
dotrzeç do poszkodowanego nawet gdy ten nie jest w stanie wskazaç
swojego po∏o˝enia. W pojazdach oraz w pomieszczeniach biurowych
zainstalowano radiotelefony TMR880i w wersjach dostosowanych do
potrzeb indywidualnych u˝ytkowników.

Przy wspó∏pracy z firmà Siemens Enterprise dostarczony przez nas
system zintegrowany zosta∏ z posiadanà przez zamawiajàcego centralà
Siemens HiPath 4000. Dzi´ki temu mo˝liwe jest wykonywanie po∏à-
czeƒ telefonicznych zarówno z systemu radiowego, jak równie˝ ka˝dy
z abonentów systemu Tetra mo˝e zostaç wywo∏any przez abonenta
sieci telefonicznej.

Dzi´ki du˝ej elastycznoÊci wdro˝ony przez Radmor system mo˝e
byç przysz∏oÊci rozbudowywany o nowe us∏ugi, kolejne modu∏y na-
dawczo-odbiorcze, stacje bazowe. Dzi´ki interfejsowi API mo˝liwa jest
tak˝e integracja z systemami bezpieczeƒstwa funkcjonujàcymi na lot-
nisku przyczyniajàc si´ do zwi´kszenia ∏atwoÊci zarzàdzania i kontroli
tak z∏o˝onego obiektu, a przede wszystkim do zwi´kszenia bezpie-
czeƒstwa s∏u˝b i pasa˝erów, które w porcie lotniczym jest sprawà kry-
tycznà.

Jowita Gotówko
Biuro Obs∏ugi Klienta

Arkadiusz Bàczek
Biuro Systemów i Oprogramowania

* kontrola upadku u˝ytkownika
** ochrona u˝ytkownika pracujàcego samotnie

Radiotelefon przewoêny 
TMR880i
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Instalacja antenowa 
systemu ∏àcznoÊci

Stacje bazowe i sterowniki systemu TetraFlex
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W maju tego roku podczas targów CRITICAL COMMUNICATIONS
WORLD 2013 w Pary˝u dystrybuowany by∏ specjalny numer mag-
azynu „Tetra Today”2. G∏ównym tematem tego wydania jest rozwój
systemów standardu Tetra w Polsce.

Redaktor naczelny wydawnictwa Richard Lambley podczas kilku-
dniowej wizyty w Polsce przyjrza∏ si´ pracy u˝ytkowników takich sys-
temów w kilku firmach. Jednà z nich by∏ gdyƒski terminal kontene-
rowy BCT (Baltic Container Terminal), w którym wdro˝enie systemu
wykona∏ RADMOR (pisaliÊmy o tym w Biuletynie nr 1/2011). W 2010
roku dostarczyliÊmy do BCT system TetraFlex duƒskiej firmy Damm
w wersji outdoor wyposa˝ony w 2 kana∏y cz´stotliwoÊciowe (1 szczeli-
na czasowa dla kana∏u kontrolnego oraz 7 szczelin roboczych). Dla za-
pewnienia wi´kszej niezawodnoÊci systemu wykorzystany zosta∏ re-
dundantny sterownik, który przejmuje kontrol´ nad systemem w przy-
padku awarii sterownika podstawowego. Pojazdy, takie jak ciàgniki,
wózki wid∏owe, suwnice nabrze˝owe i placowe, zosta∏y wyposa˝one 
w radiotelefony przewoêne Cassidian TMR880i. Dyspozytorzy otrzy-
mali te same radia w wersji biurkowej. Pozostali u˝ytkownicy wyko-
rzystujà radiotelefony Cassidian THR9. Administratorzy systemu
otrzymali dost´p do aplikacji Network Management, która umo˝liwia
im pe∏nà konfiguracj´ sieci, podglàd jej bie˝àcego stanu oraz dost´p do
wszystkich statystyk.

Dzi´ki uprzejmoÊci przedstawicieli BCT pan Lambley mia∏ mo˝li-
woÊç obserwowania u˝ytkowników przy ich codziennej pracy. Operac-
je roz∏adowywania kontenerów ze statków oraz ich za∏adunku sà
bardzo trudnym logistycznie dzia∏aniem, wymagajàcym koordynacji
pracy wielu osób. Dlatego te˝, niezwykle istotnym czynnikiem jest za-
pewnienie szybkiej, zrozumia∏ej i niezawodnej komunikacji. Sprz´t
wykorzystywany w takich warunkach (terminal pracuje przez 24
godziny na dob´) musi spe∏niaç bardzo wyÊrubowane wymagania.
Dlatego bardzo cieszy nas fakt, ˝e przedstawiciele BCT wyrazili swoje
zadowolenie ze wspó∏pracy z Radmorem oraz podkreÊlili ch´ç dalszej
rozbudowy systemu o nowe stacje bazowe i radiotelefony. 

Arkadiusz Bàczek
Biuro Systemów i Oprogramowania

1 Jest to dwumiesi´cznik poÊwi´cony wy∏àcznie cyfrowej ∏àcznoÊci standardu
TETRA. Na swoich ∏amach publikuje informacje i komentarze specjalistów
obejmujàce wszystkie obszary dot. sieci TETRA, w tym rozwój sieci, szkole-
nia, wyposa˝enie i opisy przypadków pokazujàce jak TETRA jest wdra˝ana
w rzeczywistych organizacji bezpieczeƒstwa na ca∏ym Êwiecie.

2 Magazyn w wersji elektronicznej dost´pny jest pod adresem:
http://content.yudu.com/A26i2b/TetraTodayIssue14/

TETRAw Polsce
na ∏amach „Tetra Today”1

Zdj´cie pracownika firmy BCT znalaz∏o si´ na ok∏adce 
magazynu „Tetra Today”
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W sytuacjach kryzysowych wa˝nym elementem wspomagajàcym
dzia∏ania ratownicze i zabezpieczajàce jest system ∏àcznoÊci radio-
wej. W wi´kszoÊci przypadków jest on jedynym Êrodkiem wymiany
informacji na obszarze zdarzenia oraz  pomi´dzy centrum zarzàdza-
nia sytuacjà kryzysowa a miejscem akcji ratowniczej. W zwiàzku 
z rozwojem komunikacji radiowej i wprowadzeniem standardów
cyfrowych poszerzy∏ si´ tak˝e zakres mo˝liwoÊci wykorzystania
radiotelefonów w tych sytuacjach. Systemy cyfrowe wykorzystujà
nie tylko mo˝liwoÊç komunikowania si´ za pomocà g∏osu, ale wpro-
wadzajà nowe funkcjonalnoÊci jak np. okreÊlanie dok∏adnego miejs-
ca w jakim znajduje si´ osoba wyposa˝ona w radiotelefon, stan jej
kondycji fizycznej (man down) oraz wysy∏anie informacji SMS.
Cyfryzacja radiokomunikacji i wprowadzenie protoko∏ów TCP/IP
umo˝liwi∏o rozwój oprogramowania do zarzàdzania komunikacjà
radiowà a co za tym idzie do sprawnego kierowania akcjà ratowniczà.

Radmor od wielu lat jest dostawcà radiotelefonów i systemów radio-
wych wykorzystywanych przez s∏u˝by obrony cywilnej i zarzàdzania
kryzysowego. Oferowane urzàdzenia skutecznie wspierajà akcje w sy-
tuacjach zagro˝enia w systemie zarzàdzania kryzysowego na terenie
m.in. województw pomorskiego i Êlàskiego. Wykorzystujàc cyfrowe
radiotelefony i osiàgni´cia w komunikacji internetowej oferujemy
kompleksowe rozwiàzanie nowoczesnego systemu ∏àcznoÊci radiowej
obejmujàcego swoim zasi´giem obszar co najmniej województwa.

W celu ∏agodnego przejÊcia z dotychczasowej technologii analogo-
wej VHF do cyfrowej proponujemy analogowo-cyfrowe radiotelefony
standardu DMR. Z dost´pnych na rynku propozycji ∏àcznoÊci cyfrowej
jest to najbardziej ekonomiczne rozwiàzanie, które nie wymaga jedno-
razowej wymiany wykorzystywanej infrastruktury. Standard DMR
dzi´ki wykorzystaniu znanej z Tetry modulacji TDMA dwukrotnie
zwi´ksza pojemnoÊç licencjonowanego kana∏u 12,5 kHz.

System sk∏ada si´ z konsol dyspozytorskich, na których zainsta-
lowana jest aplikacja OpenRDS zarzàdzajàca systemem, stacji bazo-
wych (RadioBox) wyposa˝onych w wersji standardowej w radiotele-
fony Hytera MD 785, stacji retransmisyjnych Hytera RD985 oraz
radiotelefonów przewoênych MD785 i noszonych PD785. Wszystkie
urzàdzenia pracujà w paÊmie 136-174 MHz. Aplikacja OpenRDS jest
zainstalowana na kolorowym 22” ekranie dotykowym. Umo˝liwia ona
sterowanie ka˝dà stacja bazowà, co najmniej w zakresie jaki udost´p-
nia panel danego radia oraz dodaje wiele dodatkowych funkcji:
■ pe∏ni rol´ cyfrowej centrali telekomunikacyjnej;
■ ∏àczy abonentów ró˝nych stacji bazowych zarówno analogowych

jak i cyfrowych np. Hytera, Mototrbo, IDAS, NextEdge, konwencjo-
nalnych, TETRA, GSM oraz CB;

■ abonent sieci stacjonarnej mo˝e rozmawiaç ze „zwyk∏ego” telefonu
z abonentem sieci radiowej; funkcj´ PTT w telefonie stacjonarnym
pe∏ni ka˝dy przycisk z DTMF;

■ graficzny interfejs u˝ytkownika przygotowywany jest pod wyma-
gania u˝ytkownika.

∏àcznoÊci dyspozytorskiej
dla zarzàdzania dzia∏aniami w sytuacjach
kryzysowych i ich monitorowania

Zintegrowany system

Konsola 1 RadioBox
Agent 1

DMR Hytera

DMR Mototrbo

TETRA

Site 1

Site 2

Site N

RadioBox
Agent 2

RadioBox
Agent N

Radio channel

Internet / Ethernet

Internet / Ethernet

Internet / Ethernet

Analog

Konsola 2

Konsola N

Architektura systemu ∏àcznoÊci dyspozytorskiej



U˝ytkownik ma bezpoÊredni dost´p do nast´pujàcych us∏ug:
■ telekonferencje;
■ kolejkowanie po∏àczeƒ i mo˝liwoÊç wyboru abonenta z kolejki;
■ wywo∏ania indywidualne / wywo∏ania grupowe; 
■ monitorowanie stanu abonentów systemu;
■ elektroniczna ksià˝ka telefoniczna lokalna i centralna synchronizo-

wana w sieci;
■ interkom; 
■ rozsy∏anie wiadomoÊci - indywidualne i grupowe;
■ rozg∏aszanie informacji i alarmowanie;
■ nadzór i monitoring wskazanych pomieszczeƒ lub obszarów;
■ wszystkie us∏ugi telekomunikacyjne, podstawowe i dodatkowe: 

np. integracja z portalami spo∏ecznoÊciowymi i komunikatorami
sieciowymi.
Aplikacja OpenRDS zawiera dodatkowo podsystem mapowy GPS,

który odbiera, wizualizuje i archiwizuje parametry GPS oraz inne dane
telemetryczne. Aplikacja jest kompatybilna ze standardem OpenDMTP
zintegrowana z systemami mapowymi OpenLayers/OpenStreetMap,
Google Maps, Microsoft Virtual Earth oraz Mapstraction. W podsyste-
mie istnieje mo˝liwoÊç generowania raportów, okreÊlania geostref 
z systemem powiadomieƒ o zdarzeniach (np. wejÊcie, wyjÊcie ze strefy).
Ponadto podsystem mo˝na zintegrowaç z systemami GIS (np. Archi-
pelag.NET/GeoInvent).

Aplikacja OpenRSD zawiera tak˝e podsystem rejestracji rozmów do
nagrywania wszystkich rozmów prowadzonych z konsoli dyspozy-
torskiej zarówno z abonentami sieci radiowej jak i sieci telefonicznej
stacjonarnej oraz sieci komórkowych.

W celu pokrycia ∏àcznoÊcià radiowà jak najwi´kszego obszaru
wykorzystywane sà stacje retransmisyjne (przemienniki) Hytera RD985
po∏àczone w sieç przy u˝yciu ∏àczy IP. Mogà one dzia∏aç w ró˝nych
trybach pracy np.: IP Multi-site, roaming lub simulcast. Jest to nowo-
czesna modu∏owa konstrukcja o mocy do 50W przeznaczona do insta-
lowania w szafach 19”. Du˝y kolorowy wyÊwietlacz oraz progra-
mowane przyciski umo˝liwiajà ∏atwe zarzàdzanie i kontrol´ prze-

➤➤
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Ekran z aplikacjà dyspozytora

Ekran z aplikacjà GPS
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Radiotelefony systemu DMR firmy Hytera

PD785G - radia dor´czne MD785G - radio przewoêne
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miennika. W kompaktowej obudowie mo˝na umieÊciç filtr dupleksowy,
a podwójne wyjÊcie audio wykorzystywane jest do p∏ynnej rejestracji 
i monitoringu korespondencji. Urzàdzenie cechuje wyjàtkowa zdolnoÊç
odprowadzania ciep∏a – unikalna konstrukcja uk∏adu ch∏odzenia za-
pewnia szybkie odprowadzanie jego nadmiaru, umo˝liwiajàc normal-
nà prac´ przemiennika nawet w warunkach pe∏nego obcià˝enia. Opro-
gramowanie do zarzàdzania RDAC, umo˝liwia zdalne monitorowanie
i diagnostyk´ przemienników.

BezpoÊrednio na miejscu dzia∏aƒ s∏u˝by kryzysowe mogà korzys-
taç z radiotelefonów noszonych Hytera PD785G oraz przewoênych
Hytera MD785G. Sà to nowoczesne i niezawodne urzàdzenia wyposa-
˝one w kolorowy wyÊwietlacz umo˝liwiajàcy ∏atwy dost´p do ˝àda-
nych informacji, posiadajàce du˝e ergonomiczne przyciski zapewnia-
jàce komfort i wygod´ u˝ytkowania. Radiotelefony noszone (klasa
odpornoÊci IP 67) posiadajà szereg funkcji wspomagajàcych bezpie-
czeƒstwo u˝ytkowników:
■ informacje za pomocà wibracji
■ funkcja „man down” (ustawiany kàt reakcji: 30º, 45º, 60º)
■ detekcja ruchu.
■ funkcja „lone worker”.

Do specjalnych zastosowaƒ oraz dla u˝ytkowników funkcyjnych
proponujemy ultra ma∏e i lekkie radiotelefony standardu X1e i X1p.
Mimo niewielkich rozmiarów oferujà one takie same funkcje jak
radiotelefony standardowe. 

Radiotelefony przewoêne Hytera MD785G dost´pne sà w wersji
kompaktowej oraz z wydzielonà manipulacjà. To ergonomiczne urzà-
dzenia mo˝e byç zastosowane w dowolnym pojeêdzie lub, po integracji
radiotelefonu z zasilaczem, jako podstawowa stacja bazowa.

W przypadku koniecznoÊci zapewnienia poufnoÊci korespondencji
radiotelefony mogà byç wyposa˝one w uk∏ady szyfrowania korespon-
dencji. Standardowo w ka˝dym radiotelefonie mo˝na wykorzystaç 
podstawowy algorytm z kluczem 40-bitowym. Dla specjalnych zas-
tosowaƒ wykorzystywany jest algorytm ARC4 z kluczem 40-bitowym
lub algorytm AES z kluczami 128- i 246-bitowymi.

Prezentowany system ∏àcznoÊci radiowej VHF standardu DMR
umo˝liwia realizacj´ po∏àczeƒ teleinformatycznych oraz radiowych,
pomi´dzy s∏u˝bami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeƒ-
stwo publiczne, na du˝ym obszarze. Mo˝liwe jest to dzi´ki oferowanej
przez system OpenRDS pe∏nej integracji ró˝nych systemów ∏àcznoÊci
wykorzystywanych przez poszczególne s∏u˝by. JednoczeÊnie dzi´ki
elastycznej architekturze w prosty sposób mo˝liwa jest stopniowa
migracja z systemu analogowego do systemu w pe∏ni cyfrowego.

Andrzej Wysocki
Biuro Obs∏ugi Klienta

➤➤

Ma∏e i lekkie 
radiotelefony X1e i X1p

systemu DMR 
firmy Hytera
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na motocyklachRatownicy
Radmor do pomocy

W kwietniu 2013 roku w niemieckiej miejscowoÊci Salzgitter Bad
odby∏ si´ kongres Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Motocyklowego
Ratownictwa Medycznego (International Fire and EMS Motorcycle
Response Unit Association). By∏a to ju˝ 3 edycja kongresu który
odbywa si´ co dwa lata.

Jego historia rozpocz´∏a si´ w 2009 roku na W´grzech w mieÊcie
Pecz. Tam w∏aÊnie zosta∏o zorganizowane pierwsze spotkanie, które
zapoczàtkowa∏o cykliczne konferencje. W 2011 roku ratowników goÊ-
cili S∏oweƒcy w portowym mieÊcie Koper. W 2015 roku spotkanie
odb´dzie si´ w Holandii. Rok 2017 b´dzie szczególny dla trójmiej-
skiego ratownictwa, gdy˝ to gdaƒscy ratownicy b´dà gospodarzami V
Konferencji Motocyklowego Ratownictwa Medycznego. Przy tej okazji
warto podkreÊliç, ˝e w ramach Paƒstwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego w sezonie letnim w Polsce jedynie w 4 miastach (w Leg-
nicy, w Gdaƒsku, Pruszczu Gdaƒskim i Olsztynie) je˝d˝à motocykle
ratunkowe. Dodatkowo w ramach wolontariatu, czyli poza systemem
P.S.R.M., pomoc niesie motocyklowa ekipa ratunkowa w Krakowie. 
W innych paƒstwach ekipy motocyklowe sà bardziej doceniane przez
paƒstwowe systemy ratownicze – w Turcji je˝d˝à a˝ 74 motocykle, 
w Wielkiej Brytanii tylko w samym Londynie sà 24 zespo∏y motocyk-
lowe.

W tegorocznej konferencji udzia∏ wzi´li przedstawiciele jednostek
ratowniczych posiadajàcych motocykle ratunkowe z kilkunastu
paƒstw m.in. z W´gier, S∏owenii, Holandii, Luxemburga, Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Turcji, USA czy Australii. Polsk´ reprezentowa∏y 2 zes-
po∏y ratownicze – z Pogotowia Ratunkowego z Gdaƒska i Legnicy.
Uczestnicy mieli okazj´ zapoznaç si´ mi´dzy innymi z rozwiàzaniami
systemów ratownictwa w poszczególnych krajach a w szczególnoÊci 

S.Wodnicki i T.Rogiƒski przy swoim motocyklu

Niemiecka miejscowoÊç Salzgitter Bad 
goÊci∏a w tym roku ratowników na motocyklach z ca∏ego Êwiata.

➤➤
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z rolà motocykla ratunkowego. Omawiane by∏y kwestie zwiàzane 
z bezpieczeƒstwem ratownika na motocyklu oraz zaawansowane pro-
cedury medyczne i sposoby ich wdra˝ania w przypadku pracy w poje-
dynk´. Prezentowano  nowoÊci w sprz´cie ratowniczym oraz omawia-
no jego przydatnoÊç w codziennej pracy ratownika na motocyklu. 

Ratownicy pojawili si´ na kongresie razem ze swoimi maszynami.
W systemach ratowniczych poszczególnych paƒstw u˝ywanych jest
wiele typów motocykli poczàwszy od lekkich enduro a skoƒczywszy
na pot´˝nych maszynach turystycznych. Ka˝dy taki motocykl, nieza-
le˝nie od marki, to ma∏a karetka reanimacyjna ze sprz´tem do rato-
wania ˝ycia na pok∏adzie. Ratownik na motocyklu ma do dyspozycji
leki, zestaw do zabezpieczenia dost´pu do ˝y∏, zestaw opatrunkowy,
ko∏nierze ortopedyczne i szyny stabilizujàce, zestaw do udro˝nienia
dróg oddechowych, butl´ tlenowà i defibrylator. Najwa˝niejsze zadanie
ratownika to szybko dotrzeç do poszkodowanego i udzieliç mu pierw-
szej pomocy. ˚eby by∏o to mo˝liwe niezb´dny jest bezpoÊredni kontakt
ratownika na motocyklu z dyspozytorem kierujàcym akcjà ratowniczà
i karetkà pogotowia jadàcà do zdarzenia. W razie potrzeby ratownik
musi mieç tak˝e mo˝liwoÊç wezwania innych ekip ratowniczych np.
policji czy stra˝y po˝arnej. Dlatego te˝ niezb´dnym elementem ka˝-

dego motocykla jest niezawodny system ∏àcznoÊci. Motocykl je˝d˝àcy
w gdaƒskim Pogotowiu Ratunkowym wyposa˝ony jest w system
∏àcznoÊci cz´Êciowo sponsorowany i przekazany ratownikom przez
RADMOR. Jest to system ∏àcznoÊci motocyklowej ZRK 3403. Uspraw-
nia on ∏àcznoÊç w pojeêdzie ratowniczym i w bliskiej odleg∏oÊci od
niego. Na motocyklu zainstalowana jest stacja retransmisyjna UR 3403
s∏u˝àca do ∏àcznoÊci z dyspozytorem. Ratownik natomiast wyposa-
˝ony jest w miniaturowà radiostacj´ 35010, dzi´ki której mo˝e prowa-
dziç rozmow´ b´dàc w odleg∏oÊci do 100 metrów od motocykla. Pod-
kaskowy zestaw nag∏owny  i bezprzewodowy w∏àcznik PTT umo˝li-
wiajà obs∏ugiwanie radiostacji bez koniecznoÊci trzymania jej w d∏oni.
Dzi´ki temu ratownik mo˝e swobodnie rozmawiaç prowadzàc moto-
cykl lub udzielajàc pomocy poszkodowanemu.    

W sezonie letnim wzmo˝ony ruch uliczny jest przyczynà wi´kszej
iloÊci wypadków, a zakorkowane ulice nie sprzyjajà szybkiemu dotar-
ciu pomocy do potrzebujàcych. Na Êwiecie od wielu ju˝ lat w zat∏oczo-
nych metropoliach do zadaƒ ratunkowych wykorzystywane sà moto-
cykle. Jest to znakomite wsparcie dla zespo∏ów reanimacyjnych.
˚adna karetka nie jest w stanie dotrzeç na miejsce wypadku tak szyb-
ko jak ratownicy na motocyklu.

Sebastian Wodnicki, Tomasz Rogiƒski
ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Gdaƒsku

W artykule wykorzystano fotografie 
ze zbiorów prywatnych 

S. Wodnickiego i T. Rogiƒskiego
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Na kongresie by∏ czas na pokazanie si´ na drodze oraz na wys∏uchanie wyk∏adów.

Udzia∏ w kongresie ratowników medycznych 
reprezentujàcych Pogotowie Ratunkowe w Gdaƒsku 

nie by∏by mo˝liwy bez zaanga˝owania 
Dyrekcji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdaƒsku 

oraz wsparcia Radmoru.



Co dwa lata w Warszawie odbywajà si´ targi wyposa˝enia dla policji
i innych s∏u˝b bezpieczeƒstwa EUROPOLTECH. To impreza o wysoce
specjalistycznym charakterze, która dost´pna jest jedynie dla profe-
sjonalistów. Zaproszenia do odwiedzenia ekspozycji targowej skiero-
wane by∏y do kadry kierowniczej, korpusu oficerskiego oraz eksper-
tów wszystkich s∏u˝b policyjnych i formacji bezpieczeƒstwa paƒstwa.
Wystawa wizytowana by∏a równie˝ przez polityków i urz´dników
administracji paƒstwowej, zajmujàcych si´ problematykà bezpie-
czeƒstwa. Targom towarzyszy∏a VI Mi´dzynarodowa Konferencja
Policyjna, poÊwi´cona bezpieczeƒstwu drogowemu.

Du˝à cz´Êç wystawy zagospodarowa∏y instytucje odpowiedzialne za
bezpieczeƒstwo obywateli: Policja, Stra˝ Graniczna, S∏u˝ba Celna,
˚andarmeria Wojskowa, G∏ówny Inspektorat Transportu Drogowego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna. Policjanci
pokazywali u˝ywany przez nich sprz´t, mi´dzy innymi motocykle 
z wideorejestratorami czy nowoczesne alkomaty. Wiele miejsca poÊ-
wi´conego by∏o najnowszym technologiom, jak drony do monitorowa-
nia t∏umu, roboty pirotechniczne, czy symulatory wozów stra˝ackich.

Radmor od 2001 roku uczestniczy we wszystkich edycjach targów
EUROPOLTECH. Na tegorocznej wystawie wyst´powaliÊmy na wspól-
nym stoisku razem z cz∏onkami Grupy WB – firmami WB Electronics
oraz MindMade. PokazywaliÊmy sprz´t ∏àcznoÊci radiowej do cyfro-
wych sieci DMR i TETRA. PrezentowaliÊmy najnowoczeÊniejsze na
rynku urzàdzenia systemu DMR produkowane przez firm´ Hytera –
terminale noszone, przewoêne oraz stacje retransmisyjne. Z urzàdzeƒ
przeznaczonych do pracy w systemie TETRA mo˝na by∏o obejrzeç ter-
minale dor´czne oraz przewoêne firm Cassidian oraz Hytera. Naj-
wi´kszym jednak zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszy∏ si´ system
∏àcznoÊci radiowej zainstalowany na motocyklu Honda. Tym razem
pokazywaliÊmy motocykl nale˝àcy do Stacji Pogotowia Ratunkowego

w Gdaƒsku, wyposa˝ony w system umo˝liwiajàcy ratownikom-moto-
cyklistom sta∏à ∏àcznoÊç z bazà podczas jazdy oraz po zejÊciu z moto-
cykla. System ZRK 3403 zosta∏ ju˝ zainstalowany na ponad 400 moto-
cyklach policyjnych, które przyczyniajà si´ do utrzymania bezpieczeƒ-
stwa na drogach na terenie ca∏ego kraju. System ∏àcznoÊci motocyk-
lowej mo˝e zatem byç u˝ywany przez ró˝ne s∏u˝by bezpieczeƒstwa
publicznego – w policji, pogotowiu ratunkowym czy stra˝y granicznej.
Firma MindMade prezentowa∏a Platform´ Integracji Komunikacji (PIK)
na przyk∏adzie integracji z systemem Fonet WB Electronics oraz
rodzin´ routerów InQL. WB Electronics natomiast pokazywa∏ FlyEye –
bezza∏ogowà platform´ latajàcà – którà s∏u˝by bezpieczeƒstwa mogà
wykorzystywaç m.in. do obserwacji granic paƒstwowych, zabezpie-
czenia imprez masowych czy monitorowania kl´sk ˝ywio∏owych i ich
skutków.

Europoltech 2013 zgromadzi∏ wszystkich liczàcych si´ dostawców
sprz´tu dla policji i innych s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Obecni byli najwi´k-
si polscy producenci broni strzeleckiej, umundurowania i wyposa˝enia
osobistego, dostawcy systemów optoelektronicznych, robotów inspek-
cyjno-saperskich, urzàdzeƒ ∏àcznoÊci i wymiany informacji i wielu
innych systemów i oprogramowania. NowoÊcià natomiast by∏y stoiska
z bezza∏ogowymi statkami latajàcymi. Targi charakteryzowa∏y si´
wi´kszym ni˝ w poprzednich latach udzia∏em przedstawicieli rzàdu.
Resorty spraw wewn´trznych i transportu reprezentowali wicemini-
strowie, imprez´ odwiedzi∏ te˝ wiceszef resortu obrony narodowej,
gen. Waldemar Skrzypczak. 

Europoltech, potwierdzi∏ swojà renom´ najwa˝niejszej imprezy dla
s∏u˝b ochrony porzàdku publicznego nie tylko w Polsce, ale równie˝
Êrodkowo-wschodniej Europie.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

Radiowozy,
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paralizatory,
Êrodki ∏àcznoÊci
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Europoltech 2013

Na naszym stoisku prezentowaliÊmy 
m.in. system ∏àcznoÊci zainstalowany na motocyklu 
Gdaƒskiego Pogotowia Ratunkowego 
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Na Edurze
Mi´dzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpo˝arowej 

Targi „EDURA 2013” odby∏y si´ w tym roku po raz dziewiàty.
Prezentowane sà tam urzàdzenia, sprz´t i technologie przeznaczone
dla s∏u˝b ratowniczych oraz ochrony przeciwpo˝arowej. Jak co roku
EDURA zorganizowana zosta∏a przez fundacj´ „Edukacja i Technika
Ratownictwa EDURA”, Komend´ G∏ównà Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej oraz Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych
Rzeczpospolitej Polskiej. Mo˝na by∏o zobaczyç najnowsze rozwiàza-
nia technologiczne, pokazy wozów stra˝ackich i sprz´tu wykorzysty-
wanego w ratownictwie. Odbywa∏y si´ te˝ konferencje tematyczne.

Jest to impreza, w której RADMOR uczestniczy regularnie od wielu
lat. W tym roku na kieleckich targach zaprezentowaliÊmy profesjo-
nalne radiotelefony noszone, przewoêne oraz stacjonarne dla s∏u˝b
po˝arniczych, a tak˝e urzàdzenia dla cyfrowych systemów DMR i TETRA,
stacje retransmisyjne oraz anteny i osprz´t. 

Tegoroczna edycja przyciàgn´∏a do Kielc oko∏o 150 wystawców,
stoiska odwiedzi∏o wielu goÊci z kilku krajów Europy m.in. Litwy,
Ukrainy, Czech, Niemiec, Bia∏orusi, Litwy oraz Gruzji. Patronatem ho-
norowym objà∏ targi Wicepremier, Minister Gospodarki i Minister
Spraw Wewn´trznych. EDURA to dla Radmoru nie tylko okazja do
promowania i prezentowania sprz´tu ∏àcznoÊci. Dzi´ki uczestnictwu 
w tego typu wydarzeniach firma dà˝y do umocnienia swojej pozycji na
rynku, a tak˝e wzbogacenia wiedzy o potrzebach swoich klientów.

Anna Zbucka
Dzia∏ Marketingu

Podczas targów mo˝na by∏o obejrzeç wiele wyst´pów m.in. ma˝oretek

Bezpieczeƒstwo ka˝dego stra˝aka zale˝y równie˝ od ubioruNa Edurze koniecznie trzeba obejrzeç wozy stra˝ackie
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Monta˝
kontraktowy

Tradycja, doÊwiadczenie, jakoÊç, innowacyjnoÊç

W 2012 roku RADMOR obchodzi∏ jubileusz 65 lat istnienia. Od po-
czàtku swojej dzia∏alnoÊci firma specjalizuje si´ w projektowaniu 
i wytwarzaniu szeroko poj´tego sprz´tu radiokomunikacji, stajàc si´
nie tylko uznanym producentem nowoczesnych urzàdzeƒ ∏àcznoÊci
militarnej, ale równie˝ dostawcà dla innych s∏u˝b mundurowych
oraz wielu odbiorców cywilnych w kraju i za granicà.

Od roku 2011 RADMOR wchodzi w sk∏ad polskiej grupy kapita∏owej
WB Group. Oprócz wprowadzania do sprzeda˝y nowych wyrobów
w∏asnych oraz produkcji opracowaƒ pozosta∏ych firm z Grupy WB,
spó∏ka przywiàzuje te˝ du˝à wag´ do rozwijania us∏ug, m.in. w zakre-
sie: produkcji elektronicznej, mechaniki, wykonywania pokryç galwa-
nicznych i lakierniczych oraz badaƒ laboratoryjnych.

Z punktu widzenia kontraktowej produkcji elektroniki RADMOR
mo˝e byç postrzegany jako doÊwiadczony partner przede wszystkim
dla podmiotów zainteresowanych wytwarzaniem krótkich i Êrednich
serii modu∏ów i wyrobów elektronicznych oraz monta˝em prototypów.
Specyfika produkcji w∏asnej (du˝y i zró˝nicowany asortyment, krótkie
serie, wiele nowych opracowaƒ) sprawi∏a, ˝e firma inwestuje w wy-
posa˝enie bioràc pod uwag´ jego wszechstronnoÊç i elastycznoÊç.
Urzàdzenia sà uniwersalne, ∏atwe w przezbrajaniu i dajàce mo˝liwoÊç
rozbudowy. Zastosowano gniazdowà organizacj´ parku maszynowego
i stanowisk roboczych oraz wymiennoÊç funkcji.

Potencja∏ wytwórczy firmy zapewnia:
■ nanoszenie pasty lutowniczej (2 sitodrukarki, w tym jedna z syste-

mem wizyjnym);
■ dozowanie kleju, pasty i innych substancji (dispensery sto∏owe, 

w manipulatorach oraz stacjonarny pó∏automatyczny, r´czne dozo-
wanie spray’owe);

■ automatyczne uk∏adanie elementów SMD (nowoczesny 2-modu-
∏owy automat MYDATA MY100SXe10/14, przeznaczony do niemal

➤➤

Kondensacyjny piec lutowniczy

Urzàdzenie do wizyjnej kontroli poprawnoÊci monta˝u elementów 
na p∏ytce drukowanej
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wszystkich typów komponentów od 0201 poczynajàc, ze stacjami
za∏adowczà i wy∏adowczà, a tak˝e ma∏y automat Mechatronika 
M-70 z optycznym bazowaniem elementów od 0402);

■ lutowanie rozp∏ywowe przy zastosowaniu trzech technik (w ma∏ym
piecu LIR z grzaniem podczerwienià, w piecu tunelowym QUANTIS
z wymuszonà konwekcjà oraz w parach nasyconych – w nowo-
czesnym piecu wsadowym ASSCON, zapewniajàcym jednolità tem-
peratur´ lutowania dla ca∏ej p∏ytki);

■ r´czny monta˝ elementów konwencjonalnych i powierzchniowych
(kilkanaÊcie stanowisk z nowoczesnymi stacjami lutowniczymi,
mikroskopy stereoskopowe, oprzyrzàdowanie do kszta∏towania
koƒcówek, dmuchawy na goràce powietrze);

■ mycie bloków metodà natryskowà, bez u˝ycia ultradêwi´ków 
(4-modu∏owe automatyczne urzàdzenie myjàce ModulClean);

■ automatycznà kontrol´ optycznà (sto∏owy tester AOI);
■ testowanie i diagnostyk´ (tester ICT Teradyne Spektrum z dedy-

kowanà fixturà ig∏owà, JTAG Technologies – interfejs do testowania
kraw´dziowego);

■ inne procesy dotyczàce pakietów (monta˝ modeli i prototypów na
manipulatorach r´cznych, naprawy modu∏ów, serwisowanie uk∏a-
dów BGA, modelowanie profili temperaturowych, zabezpieczanie
komponentów klejami zalewami, lakierowanie i procesy chemiczne
pod dygestorium);

■ monitorowanie Êrodowiska pracy i nadzór nad materia∏ami (wy-
posa˝enie ESD, klimatyzacja pomieszczeƒ, rejestratory temperatu-
ry i wilgotnoÊci, przechowywanie i rebaking komponentów MSD);

■ wykonywanie i testowanie przewodów oraz wiàzek kabli (automat
Komax Kappa, tester WEETECH);

■ monta˝ finalny wyrobów (narz´dzia r´czne i pneumatyczne);
■ strojenie i testowanie urzàdzeƒ (uniwersalne stanowiska pomia-

rowe, testy funkcjonalne, zintegrowane testery dedykowane);
■ nara˝enia temperaturowe urzàdzeƒ (komory klimatyczne, testery

zintegrowane);
■ badania techno-klimatyczne (akredytowane laboratorium z szerokà

gamà wyposa˝enia do nara˝eƒ i pomiarów, np. wstrzàsarki i ko-
mory klimatyczne);

■ us∏ugi logistyczne (zaopatrzenie materia∏owe, kompletacja i pako-
wanie, spedycja).

W monta˝u elektronicznym stosujemy technologie lutowania o∏o-
wiowego i bezo∏owiowego. Urzàdzenia, które firma ma na wyposa˝e-
niu, umo˝liwiajà podawanie elementów niemal ze wszystkich rodza-
jów podajników. RADMOR gotowy jest podjàç si´ monta˝u wi´kszoÊci
dost´pnych na rynku podzespo∏ów w∏àcznie z uk∏adami QFN, BGA,
Flip-Chip, Fine-Pitch oraz z∏o˝onymi gniazdami i z∏àczami na roz-
maitych typach PCB, tak˝e gi´tko-sztywnych. Przy realizacji d∏u˝-
szych serii oferujemy klientom kontrol´ pakietów testerem ICT ∏àcznie
z przygotowaniem fixtury i programu testowego, wykonaniem testu 
i naprawami. Klientów wspieramy te˝ doradztwem technicznym – po-
czynajàc od projektowania po pe∏nà „opiek´” technologicznà. 

Posiadane certyfikaty (ISO 9001, AQAP 2110, WSK), a tak˝e wyso-
kie kwalifikacje za∏ogi (monterzy, operatorzy i kontrolerzy posiadajà
indywidualne uprawnienia certyfikowanych specjalistów IPC z zakre-
su normy IPC-A-610) dajà gwarancj´ wysokiej jakoÊci oferowanych
us∏ug. Ponadto Laboratorium Badawcze firmy spe∏nia wymagania
normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zapraszamy wszystkich klientów do wspó∏pracy. Kilkudziesi´ciolet-
nie doÊwiadczenie kadry – w samym procesie SMT mamy ponad 20
lat praktyki – gwarantuje fachowà i terminowà realizacj´ zlecenia.
Razem mo˝emy osiàgnàç wi´cej!

Krzysztof Pawlak
Dzia∏ In˝ynierii Produkcji

Monta˝ elementów na automacie do SMD

➤➤

Akredytowane laboratorium Êwiadczy us∏ugi 
w zakresie badaƒ techno-klimatycznych 
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Znaczne Êrodki kierowane na rozwój infrastruktury kolejowej powo-
dujà zwi´kszone zapotrzebowanie na spawane konstrukcje noÊne,
obudowy oraz osprz´t wykorzystywany w budowie pojazdów szyno-
wych. Jest to obecnie szybko rozwijajàcy si´ segment rynku, na którym
nasz zak∏ad istnieje od kilku lat.

Wymagania naszych klientów wynikajàce z obowiàzujàcych w Unii
Europejskiej norm spowodowa∏y koniecznoÊç przeorganizowania
naszej produkcji na zgodnoÊç z nimi. Wymagania te to mi´dzy innymi
przestrzeganie rygorystycznych procedur przechowywania materia-
∏ów spawalniczych oraz materia∏ów spawanych, walidacja urzàdzeƒ
spawalniczych, koniecznoÊç badania spoin w akredytowanych labora-
toriach oraz opracowanie pe∏nej dokumentacji technologicznej okreÊla-
jàcej precyzyjnie parametry procesów spawania. Istotnym wymogiem
norm jest równie˝ profesjonalny nadzór techniczny. W zwiàzku z tym
w Zak∏adzie Mechanicznym nadzór nad procesami spawalniczymi
prowadzi dwóch in˝ynierów spawalników z uprawnieniami IWE
(International Welding Engineer) oraz osoby z uprawnieniami VT1 
i VT2. Nasi spawacze posiadajà aktualne uprawnienia, weryfikowane
okresowymi egzaminami.

W marcu 2013 roku Zak∏ad Mechaniczny naszej firmy przeszed∏
pozytywnie audyt certyfikujàcy i uzyska∏ certyfikat spawalniczy na
zgodnoÊç z normà EN ISO 3834 oraz certyfikat potwierdzajàcy
wdro˝enie normy EN 15085. Certyfikaty te zosta∏y nam przyznane
przez firmà TÜV NORD.

JesteÊmy przekonani, ˝e wysi∏ek zwiàzany z uzyskaniem certyfika-
tów przyniesie wymierny efekt w postaci zwi´kszonej iloÊci zamówieƒ.

Jacek Korytowski
Dyrektor Zak∏adu Mechanicznego

Jednym z zak∏adów Radmoru, niemal od poczàtków istnienia firmy,
by∏ Dzia∏ Galwanizerni. Od poczàtku lat ’90 ubieg∏ego wieku roku fun-
kcjonowa∏ jako Zak∏ad Galwanizerni i Lakierni wykonujàcy ró˝no-
rodne pow∏oki nie tylko dla Radmoru ale równie˝ Êwiadczàcy us∏ugi
firmom zewn´trznym. W zwiàzku ze zmianami organizacyjnymi 
w Radmorze od 1 wrzeÊnia 2013 roku powstaje odr´bny podmiot gos-
podarczy, wpisany do rejestru KRS pod numerem 0000468085. Nowa
firma przyj´∏a nazw´ „GALWANIZERNIA-RADMOR” sp. z o.o., a 100%
udzia∏ów w nowej spó∏ce ma RADMOR S.A.

Profil dzia∏alnoÊci nowej spó∏ki pozosta∏ bez zmian. Specjalizuje si´
ona w nak∏adaniu ró˝norodnych pow∏ok galwanicznych i lakierni-
czych na elementy metalowe. Pow∏oki te majà charakter zarówno
ochronny jak i dekoracyjny, dlatego mo˝na je znaleêç w wielu ró˝nych
miejscach: bankach, domach, ogrodach, wagonach kolejowych, na stat-
kach, sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

GALWANIZERNIA-RADMOR sp. z o.o.
ul Hutnicza 3
81-212 Gdynia
www.galwanizernia.radmor.com.pl
galwanizernia@radmor.com.pl

Nowe certyfikaty

GALWANIZERNIA-RADMOR
Samodzielna firma

Dla Zak∏adu Mechanicznego
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Ideà konkursu „Gdyƒski Biznesplan” jest umo˝liwienie wszystkim,
którzy posiadajà niewielkie doÊwiadczenie w prowadzeniu firmy,
realizacj´ pomys∏u na w∏asny biznes. W trakcie trwania konkursu
organizowane sà ró˝nego rodzaju szkolenia, spotkania z ekspertami
m.in. w dziedzinie marketingu, prawa i ksi´gowoÊci. Pomagajà one
w prowadzeniu przysz∏ej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tym samym
wspierajà znalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

3 czerwca 2013 roku RADMOR jako jeden ze sponsorów, reprezen-
towany przez Zbigniewa Furmana Dyrektora Ds. Handlu i Marketingu,
jak co roku mia∏ przyjemnoÊç uczestniczyç w Gali Fina∏owej Konkur-
su „Gdyƒski Biznesplan 2013”. UroczystoÊç, podczas której nastàpi∏o
og∏oszenie wyników na najlepszy biznesplan, odby∏a si´ w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

Do tegorocznego konkursu zg∏oszono rekordowà liczb´ 761 pomys-
∏ów na biznes. Do oceny z∏o˝ono 159 gotowych biznesplanów, nad
którymi Jury pracowa∏o blisko miesiàc. W finale znalaz∏o si´ 13 pro-

jektów, posiadajàcych wed∏ug jurorów najwi´ksze szanse na realiza-
cj´. G∏ównà nagrod´ otrzyma∏ Kamil Hajduk z Gdyni, autor projektu
firmy „Bahati Rail”. Jest to projekt majàcy na celu stworzenie systemu
niskich ekranów dêwi´koch∏onnych, pozwalajàcych obni˝yç ha∏as
wzd∏u˝ linii kolejowych nie ograniczajàc widocznoÊci. Drugie miejsce
zaj´∏a Natalia Strz´ciwilk z  projektem „MIÂ – mi∏oÊç i ÊwiadomoÊç”.
Celem pani Natalii jest projektowanie i produkowanie urzàdzeƒ reha-
bilitacyjnych dla osób niepe∏nosprawnych, g∏ównie dzieci z pora˝e-
niem mózgowym. Laureaci trzeciego miejsca: Aleksander Bielawski,
Robert Kowalczyk i Dominik S´dzicki, stworzyli biznesplan „AEON
FORM”, który zak∏ada dzia∏ania designerskie w bran˝y funeralnej
(nagrobki, trumny). Wyró˝nienie otrzyma∏a równie˝ Aleksandra Pilecka
za projekt „Faro sals – rejsy, szkolenia i czartery” majàcy na celu pro-
pagowanie wiedzy z zakresu ˝eglarstwa i bezpieczeƒstwa. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom i ˝yczymy powodze-
nia podczas realizacji projektów.

Anna Zbucka
Dzia∏ Marketingu

XI edycji konkursu
„Gdyƒski Biznesplan”

RADMOR sponsorem
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Laureatka II miejsca pani Natalia Strz´ciwilk odbiera nagrod´ z ràk prezydenta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka
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MieliÊmy przyjemnoÊç porozmawiaç z Panià Natalià Strz´ciwilk i bli-
˝ej przyjrzeç si´ jej projektowi. 

Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów o Pani pomyÊle na biznes. Czego
dotyczy projekt i co kryje si´ pod poj´ciem „MIÂ – mi∏oÊç i Êwiado-
moÊç”?

Pomys∏ na biznes wpisuje si´ w sektor medyczny po∏àczony z sek-
torem mechaniki i biomechaniki. Zak∏ada on projektowanie, konstru-
owanie oraz wykonanie urzàdzeƒ rehabilitacyjnych lub wspomagajà-
cych codzienne funkcjonowanie z przeznaczeniem dla dzieci z wada-
mi uk∏adu mi´Êniowo–szkieletowego na indywidualne zamówienie
klienta i odpowiadajàce w 100% jego potrzebom. Oferowane produkty
i us∏ugi obejmowaç b´dà tzw. konstruowanie od podstaw urzàdzenia 
i wykonywanie dostosowaƒ na ju˝ istniejàcym urzàdzeniu medycz-
nym. 

Co stanowi∏o inspiracj´ dla Pani pomys∏u?
Inspiracjà dla mojego pomys∏u sta∏y si´ przygotowania do pisania

pracy in˝ynierskiej, której temat dotyczy∏ reedukacji chodu u dzieci 
z pora˝eniem mózgowym. Odwiedzi∏am w tamtym czasie oddzia∏y re-
habilitacji dla dzieci i tak naprawd´ od tego si´ zacz´∏o. Odby∏am te˝
wiele rozmów z rodzicami dzieci niepe∏nosprawnych i to w∏aÊnie oni
zasygnalizowali mi, z jakimi problemami dotyczàcymi sprz´tu 
i urzàdzeƒ si´ zmagajà. 

Sàdz´, ˝e jeszcze jest za wczeÊnie, aby w pe∏ni oceniç
korzyÊci p∏ynàce z uczestnictwa w konkursie, ale prosz´
powiedzieç, co do tej pory da∏ Pani start w tym konkursie? 

Pe∏na ocena korzyÊci p∏ynàcych z uczestnictwa 
w konkursie mo˝liwa b´dzie w póêniejszym czasie. Dla
mnie najwa˝niejsze jest to, ˝e podczas rozmów
indywidualnych odbywajàcych si´ w ramach
etapu fina∏owego, Jury Gdyƒskiego Biznesplanu
2013 pokaza∏o mi nie tylko wiele mocnych stron
mojego pomys∏u, ale tak˝e wskaza∏o potencjalne
zagro˝enia, na które musz´ uwa˝aç przy tego typu dzia∏alnoÊci.
Tytu∏ laureata Gdyƒskiego Biznesplanu 2013 z pewnoÊcià
przyspieszy proces otwierania w∏asnej dzia∏alnoÊci. 

Wiem, ˝e nad pomys∏em pracuje Pani od dwóch lat. Czy trudno
by∏o go ubraç w form´ biznesplanu? 

Przelanie na papier mojego pomys∏u nie by∏o ju˝ takie trudne.
Najtrudniejszym etapem by∏o pouk∏adanie sobie w g∏owie zwartej
koncepcji, dok∏adne okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci, profilu klienta
oraz sposobów dotarcia do potencjalnych klientów. 

Korzysta∏a Pani z pomocy specjalistów, którzy wspierali swojà
wiedzà i doÊwiadczeniem uczestników konkursu w ró˝nych dzie-
dzinach tj. prawo, ksi´gowoÊç, marketing?

W ramach konkursu bra∏am udzia∏ w szkoleniu „Jak napisaç biz-
nesplan?”. Dzi´ki materia∏om szkoleniowym nie mia∏am proble-
mów z póêniejszym napisaniem swojego biznesplanu, a prze-
kazane podczas szkolenia informacje sprawi∏y, ˝e dok∏adnie
wiedzia∏am, jakie elementy struktury biznesplanu sà najwa˝-
niejsze. 

Co chcia∏aby Pani osiàgnàç wdra˝ajàc w ˝ycie w∏asny
biznesplan?

Tworzàc biznesplan mia∏am bardzo jasno sprecy-
zowany cel – ch´ç wykonywania tego, co sprawia mi
satysfakcj´. Jestem z wykszta∏cenia in˝ynierem

mechaniczno–medycznym i tym wi´ksza jest dla mnie
radoÊç, kiedy wiem, ˝e mam szans´ wykonywaç
prac´ w swoim zawodzie. Oprócz sfery zawodowej,
wa˝ny jest dla mnie aspekt spo∏eczny. Mam nadziej´,
˝e dzia∏alnoÊç mojej firmy b´dzie dowodem na to, ˝e
dzieci niepe∏nosprawne mogà bez przeszkód rozwijaç

si´ w grupie rówieÊniczej z dzieçmi w pe∏ni zdrowymi,
ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa w temacie niepe∏nosprawnoÊci
b´dzie co raz wi´ksza oraz tolerancji i zrozumienia dla
dzieci z ró˝nego rodzaju dysfunkcjami te˝ b´dzie wi´cej. 

Jakà rad´ mog∏aby Pani daç wszystkim osobà, chcàcym
wziàç udzia∏ w kolejnej edycji konkursu?

Przede wszystkim konkurs jest szansà, którà otrzymuje
ka˝dy z nas od organizatorów. Tylko od nas zale˝y, czy po
nià si´gniemy i b´dziemy chcieli w∏o˝yç w to troch´
wysi∏ku. Udzia∏ w konkursie pomaga zdobyç wiedz´ na
szkoleniach oraz bardzo du˝o nowych doÊwiadczeƒ.
Uwa˝am, ˝e miasto Gdynia, które jest organizatorem
konkursu, jest bardzo otwarte na m∏odych ludzi i ich
pomys∏y, wi´c nie pozostaje mi nic innego jak tylko zach´-
ciç do wzi´cia udzia∏u w konkursie tych, którzy jeszcze
nie sà zdecydowani.

Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´ i ˝ycz´ Pani powodze-
nia przy realizacji projektu „MIÂ – mi∏oÊç i Êwiado-
moÊç”.
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Podczas zesz∏orocznej, jubileuszowej, 
edycji konkursu Radmor zosta∏ uhonorowany 
statuetkà „Partner Konkursu”
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■ B´dzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09
■ Bia∏a Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-906-178
■ 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
■ Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 
■ 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, 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, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78
■ 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 
■ Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13
■ 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, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 
■ Tychy, MONRAD, tel.: (32) 326-43-57
■ Warszawa, DALES, tel.: (22) 643-96-81
■ Warszawa, KWANTOR SYSTEMY, 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.


