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„Ga ze le Biz ne su” to nie tyl ko ran king sku pia ją cy naj bar dziej dy na -
micz nie roz wi ja ją ce się ma łe i śred nie przed się bior stwa. Je go czę -
ścią jest cykl 10 spo tkań w naj więk szych mia stach Pol ski, pod czas
któ rych zwy cięz com wrę cza ne są na gro dy oraz pro wa dzo ne są roz -
mo wy o wy zwa niach sto ją cych przed ni mi oraz na dzie jach na przy -
szłość. Ta kie spo tka nie przed się bior ców z re gio nu po mor skie go
i war miń sko -ma zur skie go uho no ro wa nych ty tu łem Ga ze li od by ło
się 5 mar ca w Eu ro pej skim Cen trum So li dar no ści w Gdań sku. 

„Ga ze la Biz ne su” to nie tyl ko pre sti żo wy ty tuł ale rów nież
świet na re ko men da cja ma ją ca nie ba ga tel ne zna cze nie w kon tak -
tach han dlo wych z do tych cza so wy mi i no wy mi part ne ra mi. Wy -
róż nie nie od zwier cie dla do brą re pu ta cję fir my oraz jej
wia ry god ność, dla te go cie szy my się z te go ty tu łu przy zna ne go
nam już po raz ko lej ny.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Wśród Gazel
Dziennik gospodarczy „Puls Biznesu” od 2000 roku publikuje ranking „Gazele Biznesu”. Celem tego opracowania jest
prezentacja dynamicznie rozwijających się firm. Największy wpływ na zajmowaną pozycję ma przyrost wartości obrotów firmy
w ciągu trzech lat działalności. O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów,
osiągnięty w ciągu trzech badanych lat 2014, 2015 i 2016. Wśród „Gazel” znalazł się również RADMOR. 

Bezpłatne wydawnictwo InfoRadmor ukazuje się 2 razy w roku.
Wszystkie dotychczasowe numery można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.radmor.com.pl/pol/Biuletyn-informacyjny
Redakcja: Małgorzata Zeman; 58 76 55 651; malgorzata.zeman@radmor.com.pl
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Wyróżnienie dla Radmoru odebrał pan Andrzej Synowiecki, 
prezes firmy.
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W kwiet niu b. r mie li śmy oka zję go ścić w na szej fir mie de le ga cję
z Ge ne ral nej Dy rek cji ds. Uzbro je nia fran cu skie go Mi ni ster stwa
Obro ny. Prze wod ni czył jej pan ge ne rał Jo aqu in Cu til las. Na si go ście
mie li oka zję za po znać się z naj now szy mi urzą dze nia mi Rad mo ru.
Z za cie ka wie niem oglą da li eks po zy cję przy go to wa ną w no wym Pa -
wi lo nie Wy sta wien ni czym, w któ rym znaj du je się ofer ta pro duk to -
wa firm z Gru py WB.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Wizyta gości 
z Ministerstwa Obrony Francji
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Usłu gi re ali zo wa ne w no wo cze snych sys te mach łącz no ści 
ra dio wej

Pod sta wo wy mi usłu ga mi za pew nia ny mi w sys te mach łącz no -
ści są usłu gi zwią za ne z trans mi sją gło su oraz da nych. 

W przy pad ku tych pierw szych po żą da nym jest za pew nie nie:
� cy fro wej trans mi sji gło su, naj czę ściej z wy ko rzy sta niem no wo -

cze sne go ko de ka mo wy np. MELPe 2400
� ana lo go wa trans mi sja mo wy AM, FM (za zwy czaj na po trze by

współ pra cy ze star szy mi sys te ma mi ra dio wy mi) 
� umoż li wie nie pra cy w hie rar chicz nej struk tu rze sie ci przy jed no -

cze snej re ali za cji do dat ko wych funk cji:
– ze sta wie nie po łą czeń gru po wych w opar ciu o ten sam plan czę -

sto tli wo ści
– wska zy wa nie użyt kow ni ków uprzy wi le jo wa nych, któ rzy są

w sta nie wy własz czyć ist nie ją ce po łą cze nia
– za pew nie nie jed no cze snej pra cy w sie ci ra dio wej (S/R) do wód -

cy plu to nu oraz dru ży ny np. przez wy ko rzy sta nie po dwój ne -
go/dwu funk cyj ne go PTT (ang. Push to Talk)

� re trans mi sji gło su w opar ciu o po je dyn czą ra dio sta cję w ce lu roz -
sze rze nia za się gu pra cy sie ci

� moż li wo ści pra cy w tra dy cyj nej pła skiej struk tu rze sie ci
W przy pad ku usług zwią za nych z trans mi sją da nych użyt kow ni -

cy wska zu ją na ko niecz ność za pew nie nia:
� trans mi sji da nych z pro to ko łem IP
� trans mi sji da nych tzw. sze re go wych
� za si la nie sys te mów kla sy BMS (ang. Bat tel field Ma na ge ment

Sys tem) w da ne ty pu
– SA (ang. Si tu ation Awar ness) oraz
– po zy cję GPS

� re trans mi sji da nych prze sy ła nych w sie ci przez po je dyn czą ra -
dio sta cję
Opty mal ne by ło by więc gdy by wszyst kie po wyż sze usłu gi by ły

re ali zo wa ne jed no cze śnie. Szcze gól nie w przy pad ku usług trans -
mi sji da nych ocze ku je się, że kil ka funk cjo nal no ści do stęp nych bę -
dzie w tym sa mym cza sie np. trans mi sja da nych IP rów no le gle
z prze sy ła niem da nych SA/GPS oraz prze ka zy wa niem in for ma cji
ze bra nych z sen so rów pod pię tych do ra dio sta cji.

Cha rak te ry sty ka pra cy re ali zo wa na w no wo cze snych sys te mach
łącz no ści ra dio wej

W za leż no ści od cha rak te ru wy ko ny wa nej mi sji, wy ma ga nia sta -
wia ne urzą dze niom mo gą znacz nie róż nić się. W przy pad ku re ali za -
cji w bez po śred nim są siedz twie wojsk ob cych, bli sko li nii fron tu lub
wręcz za nią, po żą da ną jest moż li wo ści pra cy w kom plet nej ci szy ra -
dio wej przy moż li wie dłu gim cza sie utrzy ma nia syn chro ni za cji sys -
te mu bez ze wnętrz nej re fe ren cji cza su. Ko mu ni ka cja po win na być
zaś pew na i jed no cze śnie mak sy mal nie bez piecz na. Ra dio sta cja

w tym wy pad ku mu si być urzą dze niem kla sy EPM (ang. Elec tro nic
Pro tec tiv Me asu res), z za im ple men to wa ny mi me cha ni zma mi LPD
(ang. Low Pro ba bi li ty of De tec tion), LPI (ang. Low Pro ba bi li ty of In -
ter cep tion) i AJ (An ti -Jam ming). Wy ma ga nia te zre ali zo wa ne zo sta -
ły w wa ve for mie W2FH opra co wa nym przez RADMOR i do stęp nym
w ra dio sta cjach z ro dzi ny COMP@N.

In nym czę sto spo ty ka nym przy pad kiem uży cia ra dio sta cji SDR
jest pra ca w or ga ni za cji sie cio cen trycz nej, z za pew nie niem peł nej
wie dzy o struk tu rze sie ci, au to ma ty ką do sto so wy wa nia się do pa -
nu ją cych wa run ków śro do wi sko wych i kon fi gu ra cji sie ci oraz za pew -
nie niem cią głość re ali za cji usług w zmie nia ją cej się dy na micz nie
to po lo gii sie ci. Po wyż sze wy mo gi speł nia urzą dze nie mo bil ne kla -
sy MANET (ang. Mo bi le Ad -hoc NETwork). Wy ma ga nia te zre ali zo -
wa ne zo sta ły w wa ve for mie BMS IP opra co wa nym przez RADMOR
i tak że do stęp nym w ra dio sta cjach COMP@N.

Ra dio sta cje COMP@N
RADMOR iden ty fi ku jąc kie ru nek, w któ rym zmie rza de fi ni cja

współ cze sne go środ ka łącz no ści ra dio wej na po lu wal ki, pod jął pra -
ce ma ją ce na ce lu stwo rze nie ra dio sta cji, któ ra bę dzie do sta tecz -
nie ela stycz na w swo jej kon fi gu ro wal no ści, by z po wo dze niem
po go dzić m.in. omó wio ne wcze śniej wy ma ga nia. Wy ni kiem prze -
pro wa dzo nych prac jest COMP@N – ra dio sta cja kla sy SDR (ang. 
So ftwa re De fi ned Ra dio).

Wła ści wo ści oraz cha rak ter pra cy Comp@na są de fi nio wa ne
przez opro gra mo wa nie czy li tzw. WF (ang. wa ve form), wy ko rzy sty -
wa ny w da nej mi sji. Funk cjo nal ność i usłu gi na po trze by pla no wa -
nych dzia łań okre śla ne są przez użyt kow ni ka, któ ry de cy du je o tym
czy bę dzie to urzą dze nie o pod sta wo wej funk cjo nal no ści (np. trans -
mi sja mo wy w try bie roz siew czym), czy też bę dzie pra co wać
w opar ciu o bar dziej zło żo ne me cha ni zmy (np. ra dio sta cja ty pu
MANET) lub umoż li wi wy ko rzy sta nie wszyst kich moż li wych, do -
stęp nych funk cji.

W pro ce sie pro jek to wa nia plat for my COMP@N po sta wio no
przed jej kon struk to ra mi sze reg wy ma gań. Do naj waż niej szych
z punk tu wi dze nia użyt kow ni ka na le ża ły:
� moż li wość wgra nia kil ku wa ve for mów na po je dyn czą ra dio sta cję
� moż li wość zmia ny wa ve for mu „w lo cie” tj. w trak cie pra cy ra dio -

sta cji
� pa smo pra cy: 20 – 520 MHz
� moc nada wa nia: kon fi gu ro wa na, max 5 W
� wbu do wa ny od bior nik sy gna łu GPS
� ka so wa nie awa ryj ne
� ob słu ga z po zio mu pa ne lu przed nie go
� po dwój ne PTT
� in ter fej sy: RS232, Ether net
� wspar cie pra cy w FH (ang. Fre qu en cy Hop ping)

Waveform BMS IP
Współczesne pole walki jest ogromnym wyzwaniem dla systemów łączności radiowej. Muszą one posiadać umiejętność
adaptacji w zakresie udostępnianych usług oraz charakterystyki działania w zależności od specyfiki misji, w której uczestniczą
wykorzystujący je żołnierze. Zazwyczaj lista oczekiwanych przez użytkownika serwisów, które ma zapewniać dane urządzenie
jest bardzo długa. Często wydaje się, że wymagania dotyczące funkcjonalności radiostacji, w zależności od realizowanego
zadania, wykluczają możliwość wykorzystania pojedynczego urządzenia.

R o d z i n a  r a d i o s t a c j i  C o m p @ n
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Po wyż sze wła ści wo ści ra dio sta cji COMP@N po wo du ją, że jest
ona urzą dze niem, któ re w bar dzo pro sty spo sób moż na do sto so -
wać do wy ma gań re ali zo wa ne go za da nia. Na to miast dzię ki moż li -
wo ściom prze łą cze nia mię dzy wa ve for ma mi (np. BMS IP, W2FH)
po sia da jąc jed no urzą dze nie, moż li we jest re ali zo wa nie za dań, któ -
rych wy ko na nie wy ma ga wie lu ra dio sta cji o cał ko wi cie od mien nych
wła ści wo ściach i cha rak te ry sty ce pra cy.

Wa ve form BMS IP
BMS IP jest no wo cze snym wą sko pa smo wym wa ve for mem

hop pin go wy (FH) ty pu MANET (ang. Mo bi le Ad -Hoc Ne twork),
umoż li wia ją cym trans mi sję cy fro wej mo wy, da nych IP i sze re go -
wych oraz prze ka zy wa nie in for ma cji o Si tu ation Awa re ness wraz
z po zy cją GPS i in nych in for ma cji wy ma ga nych w sys te mach kla -
sy BMS (ang. Bat tle field Ma na ge ment Sys tem). Ra dio sta cja
COMP@N z WF BMS IP za pew nia kom plek so we bez pie czeń stwo
w za kre sie me cha ni zmów TRANSEC, NETESEC oraz COMSEC
opar tych m.in. o al go ryt my AES-256 z moż li wym jed no cze snym
wy ko rzy sta niem tech no lo gii SCIP (STANAG 5068). Wa ve form
BMS IP po sia da sze reg me cha ni zmów za pro jek to wa nych na je -
go po trze by, któ re nie są bez po śred nio wi docz ne przez użyt kow -
ni ka sys te mu, a za pew nia ją sta bil ność sys te mu i pew ność
po łą cze nia. Na le żą do nich m.in. me cha ni zmy zwią za ne z pra cą
w mo bil nej sie ci sa mo or ga ni zu ją cej się (MANET). Po wo du ją one,
że ob słu ga sys te mu opar te go o BMS IP jest pro sta, a usłu gi re -
ali zo wa ne są w spo sób cią gły. Po ni żej przed sta wio no część cha -
rak te ry sty ki wa ve for mu BMS IP:
� wa ve form wą sko pa smo wy dla pa sma VHF/UHF
� od stęp mię dzy ka na ło wy 50 kHz
� de dy ko wa ny do roz wią zań BMS (ang. Bat tle field Ma na ge ment

Sys tem)
� zop ty ma li zo wa ny do pra cy na ob sza rze ok. 15 km x 15 km (ang.

Mul ti -hop re lay)
� za pro jek to wa ny do współ ist nie nia z ak tu al ny mi ra dio sta cja mi

VHF/UHF, co umoż li wia przy szłą/stop nio wą wy mia nę ak tu al nie
eks plo ato wa nych ra dio sta cji VHF/UHF (np. STANAG 4204)

� pra ca w sie ci do 32 wę złów w gru pie
� pręd kość po ru sza nia się wę zła do 130 km/h (pręd kość róż ni co -

wa 260 km/h)
� tryb do stę pu TDMA (ang. Ti me Di vi sion Mul ti ple Ac cess)
� syn chro ni za cja z i bez GNSS
� 3 po zio my mo cy w ste ro wa niu „ma nu al” lub „ada pti ve po wer”,
� przy go to wa ny do por to wa nia na PTF SDR zgod ne do SCA 2.2.2

Or ga ni za cja sie ci BMS IP
Sieć ba zu ją ca o BMS IP jest sa mo or ga ni zu ją cą się sie cią ty pu

MANET, któ ra mo że skła dać się z mak sy mal nie 32 ra dio sta cji. Me -
cha ni zmy we wnętrz ne wa ve for mu za pew nia ją, że każ dy wę zeł po -
sia da peł ną in for ma cję na te mat sta nu sie ci oraz jej to po lo gii, co
umoż li wia i uła twia funk cjo no wa nie m.in. me cha ni zmów La te En -
try, re trans mi sji czy pro pa go wa nie in for ma cji o obec no ści są sia dów.
Bez wzglę du na za ist nia łą sy tu ację wszyst kie wę zły w sie ci po sia -
da ją peł ną świa do mość o ak tu al nym jej sta nie.

Przy kła dem moż li wo ści wa ve for mu BMS IP jest zdol ność
do two rze nia od dziel nych, lo gicz nych grup użyt kow ni ków.
Wszyst kie gru py mo gą wy ko rzy sty wać ten sam za kres czę sto -
tli wo ści, a me cha ni zmy wa ve for mu za pew nią, że łącz ność mię -
dzy człon ka mi da nej gru py nie bę dzie za kłó ca na przez in ną
gru pę. Przy na leż ność użyt kow ni ków do od po wied niej dru ży ny
usta la na jest na eta pie przy go to wy wa nia kon fi gu ra cji sie ci
na mi sję. Przy na leż ność do gru py moż na zmie nić w pro sty spo -
sób przez zmia nę pro fi lu wgra ne go na ra dio sta cję.

Wspo mnia ne me cha ni zmy wspie ra ją moż li wość ko mu ni ka cji
w struk tu rze po zio mej (człon ko wie dru żyn) i pio no wej (do wód ca
dru żyn). Do wód ca dru ży ny mo że znaj do wać się jed no cze śnie w S/R
(sie ci ra dio wej) do wód cy oraz sie ci ra dio wej dru ży ny. Do stęp do da -
nej S/R re ali zo wa ny jest przez uży cie jed ne go z dwóch przy ci sków
PTT. 

Syn chro ni za cja w sys te mie BMS IP
Istot nym aspek tem no wo cze sne go cy fro we go sys te mu łącz no -

ści jest za pew nie nie, że wszyst kie wę zły pra cu ją ce w sie ci są wza -
jem nie zsyn chro ni zo wa ne cza so wo. W przy pad ku BMS IP do stęp ne
są dwie me to dy syn chro ni za cji:
� tryb GNSS: syn chro ni za cja z uży ciem re fe ren cji cza su ja ki sta no -

wi sy gna łu GPS
� tryb NO GNSS: syn chro ni za cja do wska za nej ra dio sta cji w sie ci

(tzw. wę zeł nad rzęd ny)

Rys. 1  Zmiana topologii sieci

Rys.2  Przykładowa struktura dowodzenia, na którą nałożono
system łączności składający się z radiostacji COMP@N 

z waveformem BMS IP

Usunięcie węzła

Węzeł 
nadrzędny

GPS

Dodanie nowych węzłów

5

Rys.3 Synchronizacja 
w trybie GNSS

Rys.4  Synchronizacja 
w trybie NO GNSS

uu
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Bar dzo waż ne z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia sie ci jest, aby
w przy pad ku utra ty do stę pu do sy gna łu GPS przez jed ną z ra dio -
sta cji by ła ona na dal w peł ni ope ra cyj na. Wa ve form BMS IP za pew -
nia tę funk cjo nal ność przez umoż li wie nie uzy ska nia syn chro ni za cji
do ra dio sta cji po sia da ją cej waż ny sy gnał GPS. 

Ana lo gicz ne me cha ni zmy zo sta ły opra co wa ne w przy pad ku pra -
cy bez GNSS. W ce lu za pew nie nia, syn chro ni za cji wszyst kich wę -
złów w sie ci opra co wa no i wpro wa dzo no zło żo ne me cha ni zmy
re trans mi sji znacz ni ka syn chro ni za cji (Rys. 6). War tym pod kre śle -
nia jest fakt, iż w przy pad ku utra ty wę zła nad rzęd ne go je go ro lę
au to ma tycz nie przej mie in ny naj le piej „wi docz ny” w sie ci wę zeł
(Rys. 7).

Za awan so wa ne usłu gi BMS IP
Na wet naj bar dziej za awan so wa ny sys tem bez me cha ni zmów za -

pew nia ją cych na le ży ty prze pływ in for ma cji na po lu wal ki mo że stać
się na rzę dziem bez u ży tecz nym. W BMS IP wpro wa dzo no me cha -
ni zmy, któ re unie moż li wia ją zblo ko wa nie pra cy sys te mu. Na le żą
do nich m.in. wy własz cza nie (Rys. 8).

W wa ve for mie wpro wa dzo no tak że me cha nizm za pew nia ją cy
au to ma tycz ne zwol nie nie ka na łu w przy pad ku je go za blo ko wa nia
przez zbyt dłu gi okres cza su. Ma to na ce lu uzy ska nie do stę pu
do ka na łu, a tym sa mym za pew nie nie łącz no ści in nym użyt kow -
ni kom na wet w przy pad ku gdy PTT jed nej z ra dio sta cji zo sta ło wci -
śnię te bez wied nie (Rys. 9)

Na po trze by przy pad ku, w któ rym w trak cie re ali za cji za da nia nie
ma moż li wo ści na wią za nia bez po śred niej łącz no ści mię dzy człon -
ka mi dru ży ny wpro wa dzo no au to ma tycz ną re trans mi sję in for ma -
cji za rów no gło so wej jak i za wie ra ją cej da ne. W przy pad ku
wa ve for mu BMS IP każ da z po je dyn czych ra dio sta cji mo że peł nić
ro lę au to ma tycz nej sta cji re trans mi syj nej, zaś pro pa go wa nie otrzy -
ma nej in for ma cji od by wa się au to ma tycz nie bez wie dzy użyt kow -
ni ka (rys. 10).

Bu do wa i opro gra mo wa nie ra dio sta cji COMP@N do dat ko wo
umoż li wia ją stwo rze nie w bar dzo krót kim cza sie sta cji re trans mi -
syj nej, za pew nia ją cej wy mia nę in for ma cji po mię dzy do stęp ny mi
na po lu wal ki, róż ny mi środ ka mi łącz no ści ra dio wej. Za sa dę dzia -
ła nia przed sta wio no na rys. 11, gdzie skraj ne ra dio sta cje mo gą swo -
bod nie wy mie niać się in for ma cja mi gło so wy mi i da ny mi.

uu

Rys.5  Synchronizacja w przypadku utraty dostępu do sygnału GPS

Rys.7  Synchronizacja w przypadku utraty węzła nadrzędnego

Rys.8  Realizacja usługi wywłaszczania

GPS
GPS

Węzeł 
nadrzędny

Retransmisja

synchronizacji

Stary Węzeł 
nadrzędny

Dowódca
drużyny

Dowódca
drużyny

Żołnierz 1

PTT1

PTT1

Żołnierz 2

1. Żołnierz 1 wciska przycisk PTT1
2. Żołnierz 1 rozpoczyna transmisję mowy

1. Dowódca wciska przycisk PTT1
2. Dowódca wywłaszcza kanł mimo zajętości

przez Żołnierza 1
3. Radiostacja Żołnierza 1 automatycznie

przełącza się w tryb odbioru

Żołnierz 1 Żołnierz 2

Nowy Węzeł 
nadrzędny

Rys.6 Retransmisja sygnału synchronizacyjnego 
przez pojedyncze radio

Rys.9  Realizacja usługi automatycznego zwolnienia kanału

PTT1

Żołnierz 1 Żołnierz 2 Żołnierz 1 Żołnierz 2

PTT1
po upływie 20s

Rys.10  Automatyczna retransmisja przez pojedyncze radio

Nadawca

Skok 1 Retransmisja, skok 2

Odbiorca

OdbiorcaOdbiorca,
Stacja

retransmitująca
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Trans mi sja da nych w BMS IP

BMS IP wspie ra trans mi sję da nych:
� IP (prze wód 064199/1)
� sze re go wą (prze wód 064193/1)
� SA/GPS

W przy pad ku trans mi sji da nych z wy ko rzy sta niem pro to ko łu IP
ra dio sta cja wi dzia na jest przez sieć ja ko ro uter. Dzię ki te mu mo że
ona wspie rać do wol ną usłu gę wy ma ga ją cą pro to ko łu IP np. pocz -
ta, czat, trans fer pli ków, ad re so wa nie od bior cy da nych.

W za kre sie trans fe ru in for ma cji SA/GPS moż li we jest okre śle nie
wę zła, na któ ry ma ją tra fiać wszyst kie da ne w sie ci. Ich od czyt mo -
że od być się bez po śred nio na wy świe tla czu ra dio sta cji od bie ra ją cej
lub mo gą być ob ra zo wa ne w sys te mie wspo ma ga ją cym za rzą dze -

nie po lem wal ki np. BMS TROP współ pra cu ją cym z ra dio sta cją.
COMP@N mo że za si lać sys tem w da ne SA/GPS po przez je den
z dwóch, wy bra nych in ter fej sów: Ether net i Se rial.

Przed sta wio ne po wy żej funk cjo nal no ści jed ne go z wie lu do stęp -
nych dla ra dio sta cji COMP@N wa ve fro mów, po ka zu ją jak uni wer -
sal nym i za awan so wa nym środ kiem łącz no ści ra dio wej jest nasz
pro dukt. Waż nym aspek tem, któ re go nie po win ni śmy po mi nąć opi -
su jąc funk cjo nal ność tej ra dio sta cji jest fakt, iż ist nie je moż li wość

jed no cze snej re ali za cji róż ne go ty pu trans mi sji, np. trans fe ru da -
nych IP, prze sy ła nie in for ma cji Si tu ation Awar ness oraz utrzy my -
wa nie łą cza gło so we go. Wa ve for my znaj du ją ce się w na szym
port fo lio pod da wa ne są cią głym mo dy fi ka cjom i udo sko na le niom
uwzględ nia ją cym ocze ki wa nia ko lej nych klien tów. 

Mar cin Za pad ka
Biu ro Roz wo ju

7

Rys.11  Retransmisja między systemami

Przewód 064199/1 z Adapterem 06134/1

Łączność między S/R F@STNET i COMP@N

Przewód 064193

COMP@N COMP@N F@STNET RRC9210 F@STNET RRC9210

PR4GBMS IP WF
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RADMOR to dzi siaj kra jo wy li der w dzie dzi nie
pro duk cji woj sko we go sprzę tu łącz no ści i je -
go głów ny do staw ca dla pol skiej ar mii. Si ły
Zbroj ne RP to naj waż niej szy od bior ca rad mo -
row skich sys te mów łącz no ści, ale nie je dy ny.
Od wie lu lat woj sko we ra dio sta cje do łącz no -
ści tak tycz nej są rów nież eks por to wa ne. Rad -
mo row skie ra dio sta cje woj sko we uży wa ne są
nie tyl ko przez ar mie są sied nich państw ta -
kich jak Cze chy, Sło wa cja, Li twa, Ło twa czy
Es to nia, ale i w tak eg zo tycz nych kra jach jak
Al gie ria, Ni ge ria, Ma le zja i In do ne zja. Co raz
wię cej żoł nie rzy, nie tyl ko w Pol sce, wy ko nu -
jąc swo je obo wiąz ki, po słu gu je się ra dio sta -
cja mi z Rad mo ru. 

Od 2011 ro ku RADMOR wcho dzi w skład
naj więk szej pry wat nej gru py ka pi ta ło wej
w pol skim prze my śle obron nym WB GROUP.
Wszyst kie fir my z gru py tj. WB Elec tro nics,
Rad mor, Arex, MindMade oraz Fly tro nic pro -
wa dzą dzia łal ność na po trze by obron no ści
i bez pie czeń stwa pań stwa. Pol skie woj sko
i sze ro ko po ję te służ by mun du ro we są na szy -
mi głów ny mi i naj waż niej szy mi klien ta mi. Ja -
ko Gru pa WB ofe ru je my naj no wo cze śniej sze
kom plek so we roz wią za nia dla sił zbroj nych
z ca łe go świa ta w ta kich ob sza rach jak: sys -
te my łącz no ści, do wo dze nia, roz po zna nia
i kie ro wa nia uzbro je niem; sys te my bez za ło -
go we róż nych klas; sys te my in for ma tycz ne
i cy ber bez pie czeń stwa; wy po sa że nie oraz mo -
der ni za cja sprzę tu woj sko we go. 

70-le cie na szej fir my świę to wa li śmy przez
ca ły 2017 rok. Z na szy mi klien ta mi spo tka li -
śmy się z tej oka zji np. na tar gach MSPO
w Kiel cach oraz pod czas kon fe ren cji
RadioExpo w War sza wie. Go ści li śmy wie le
osób, któ re gra tu lo wa ły nam tak pięk ne go ju -
bi le uszu. Przez ca ły rok przy cho dzi ły na nasz
ad res rów nież li sty gra tu la cyj ne z tej oka zji. 

Na szą dłu go let nią hi sto rię oraz obec ne suk -
ce sy do ce nił rów nież Pre zy dent RP An drzej
Du da, od któ re go otrzy ma li śmy gra tu la cje
i ży cze nia po myśl no ści. 

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Jubileusz
Rok 2017 był dla Radmoru rokiem jubileuszowym - firma obchodziła 70 rocznicę powstania. Niewielki zakład serwisowy z roku
1947 jest teraz największym polskim producentem urządzeń łączności radiowej. 

7 0  l a t  R a d m o r u
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Po stęp tech no lo gicz ny w dzie dzi nie łącz no ści ra dio wej oraz 
ro sną ce wy ma ga nia użyt kow ni ków spo wo do wa ły że ko niecz ne
sta ło się za stą pie nie te go sys te mu sys te mem cy fro wym.
Po ana li zie róż nych roz wią zań stan dar dów cy fro wych wy bra li -
śmy ja ko syn te zę funk cjo nal no ści i eko no mii stan dard ana lo go -
wo -cy fro wy DMR. Dzię ki te mu wy mia na sys te mu ana lo go we go
na cy fro wy od by wać się mo że płyn nie, bez cał ko wi te go wy łą -
cze nia star szych urzą dzeń. Po nad to sys tem pra cu je w do tych -
czas sto so wa nym za kre sie czę sto tli wo ści. W zna czą cy spo sób
uła twia to je go wdro że nie i eks plo ata cję. 

Bio rąc pod uwa gę do tych cza so we po trze by użyt kow ni ków
oraz wy ko rzy stu jąc no we wła ści wo ści funk cjo nal ne urzą dzeń cy -
fro wych Rad mor opra co wał zin te gro wa ny sys tem łącz no ści ra -
dio wej prze zna czo ny dla służ by wię zien nej. Sys tem opar ty jest
na przed sta wio nych po ni żej ele men tach skła do wych:
� Wie lo sta no wi sko wy Sys tem Dys po zy tor ski (WSD): 

• apli ka cja dys po zy tor ska do za rzą dza nia użyt kow ni ka mi ra dio -
te le fo nów

• apli ka cja lo ka li za cji we wnątrz i ze wnątrz -bu dyn ko wej.
• apli ka cja re je stra cji roz mów lub re je stra tor sprzę to wy

� Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn ko wej (SLW)
� Sta cja ba zo wa DMR
� Sys tem an te no wy

Pod sta wo wym ele men tem sys te mu jest Wie lo sta no wi sko wy
Sys tem Dys po zy tor ski (WSD) skła da ją cy się z apli ka cji za in sta -
lo wa nych na kom pu te rach AIO (All In One) z ekra na mi do ty ko -
wy mi. Sys tem jest ela stycz nym na rzę dziem za rzą dza nia
do wol ną gru pą użyt kow ni ków ra dio te le fo nów, któ ry po przez
mo du ło wą bu do wę umoż li wia do sto so wa nie każ de go sta no wi -
ska dys po zy tor skie go do po trzeb użyt kow ni ka.

Głów nym za da niem sys te mu jest za pew nie nie nie za wod nej
ko mu ni ka cji gło so wej, któ ra zgod nie z wy ma ga nia mi bez pie -
czeń stwa mu si umoż li wiać jed no cze sny od biór sy gna łów
z dwóch to rów (ka na łu ro bo cze go i alar mo we go) oraz ich pod -
słuch w gło śni ku. Wy ko rzy stać do te go moż na za rów no do tych -
cza so we ka na ły ana lo go we jak i ka na ły cy fro we. Za cho wa ne
zo sta ły do tych cza so we ce chy sys te mów ana lo go wych tj. łącz -
ność in dy wi du al na, gru po wa, ogól na, ci che za py ta nie, ogłu sza -
nie i oży wia nie ra dio te le fo nu. Na ka na łach cy fro wych moż na
wy wo ły wać ra dio te le fon z li sty użyt kow ni ków lub grup. Sys tem
wspie ra tak że do stęp do cen tral nej i lo kal nych baz da nych użyt -
kow ni ka.

Zintegrowany system 
łączności radiowej
Od kilkunastu lat funkcjonuje w jednostkach penitencjarnych służby więziennej analogowy system łączności radiowej oparty
o stacje bazowe, radiotelefony  i systemy antenowe wyprodukowane przez firmę RADMOR S.A. z Gdyni. System przez te lata
z powodzeniem spełniał  swoje zadania, realizując niezawodną łączność na terenie zakładów karnych w całym kraju. Dał się
poznać jako użyteczne i trwałe narzędzie łączności radiowej, potrzebne w codziennej pracy funkcjonariuszy służby więziennej.

D l a  s ł u ż b y  w i ę z i e n n e j

Aplikacja dyspozytorska

Schemat systemu wykorzystujący znaczniki SLW 
oraz sygnał GPS do lokalizacji wewnątrz i na zewnątrz

Sygnał GPS
Znacznik SLW

Radiotelefon 
z czytnikiem

Stacja bazowa
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Waż nym ele men tem po pra wia ją cym bez pie czeń stwo użyt -
kow ni ków jest Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn ko wej (SLW)
zin te gro wa ny z sys te mem lo ka li za cji GPS. Umoż li wia on do kład -
ne okre śle nie po zy cji użyt kow ni ka ra dio te le fo nu po przez za sto -
so wa nie sie ci znacz ni ków (be acon) lo ka li zu ją cych miej sce po by tu
użyt kow ni ka ter mi na la oraz czyt ni ków (be acon re ader), za in sta -
lo wa nych w ra dio te le fo nie i od bie ra ją cych sy gnał ze znacz ni ka.
Sy gnał okre śla ją cy miej sce jest prze sy ła ny dro gą ra dio wą

do apli ka cji SLW. Tam ob ra zo wa ny jest na ma pie lub pla nie bu -
dyn ku. Po wyj ściu na ze wnątrz bu dyn ku ra dio te le fon au to ma -
tycz nie prze łą cza ny jest na od biór sy gna łu GPS. Do apli ka cji
lo ka li za cyj nej wy ko rzy stać moż na do wol ne ma py, ogól no do stęp -
ne lub spe cjal ne, oraz do dat ko we war stwy wek to ro we (bu dyn -
ki, pię tra, tu ne le), na któ rych do ko ny wa na jest wi zu ali za cja
lo ka li za cji z funk cja mi tra sy, ogra ni cze nia stref po by tu, alar mo -
wa nia wej ścia i wyj ścia ze stre fy.

Sys tem WSD po sia da tak że sze reg do dat ko wych funk cjo nal no -
ści moż li wych do wy ko rzy sta nia w bie żą cej dzia łal no ści:
� po łą cze nie z ze wnętrz ny mi sys te ma mi te le ko mu ni ka cyj ny mi 
� trans mi sja ko mu ni ka tów tek sto wych SDS/Sta tu sy/Da ne
� in ter com po mię dzy sta no wi ska mi 
� peł na re je stra cja ko re spon den cji gło so wej ra dio wej i te le fo -

nicz nej lub moż li wość za pi su na re je stra to rze cen tral nym
Sta cja ba zo wa re ali zo wa na jest na ra dio te le fo nach prze woź -

nych DMR Hy te ra, za si la czach sie cio wych z za si la niem awa ryj -
nym i ste row ni kach kom pu te ro wych w po sta ci pa ne li moż li wych
do za mon to wa nia w sza fie 19”.

Ja ko ra dio te le fo ny no szo ne i prze woź ne pro po nu je my rów nież
ra dio te le fo ny DMR fir my Hy te ra z de dy ko wa ny mi ak ce so ria mi
au dio, ochron ni ka mi słu chu, ze sta wa mi ka mu flo wa ny mi. Do -
dat ko wo moż li we jest wy ko rzy sta nie ka mer na sob nych zin te -
gro wa nych z ra dio te le fo nem no szo nym ja ko mi kro fo no gło śnik
lub au to no micz nych (ja ko osob ne urzą dze nie). 

W sys te mach an te no wych sta cjo nar nych oraz na po jaz dach
wy ko rzy sty wa ne są zna ne ze swo jej nie za wod no ści an te ny Rad -
mor w wer sji jaw nej oraz ka mu flo wa nej.

Pre zen to wa ny sys tem jest uni wer sal nym na rzę dziem pra cy
dla pra cow ni ków służ by wię zien nej wspo ma ga ją cym dzia ła nia
za bez pie cza ją ce, kon tro l ne a tak że alar mo we i in ter wen cyj ne,
w sy tu acjach za gro że nia.

An drzej Wy soc ki
Biuro Obsługi Klienta

M A J  2 0 1 8
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Autonomiczny znacznik SLW (z prawej) zasilany własnymi
bateriami oraz czytnik SLW, zainstalowany wewnątrz terminala

PD785G firmy Hytera
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Współ cze sne wy ma ga nia użyt kow ni ków spo wo do wa ły ko niecz -
ność za sto so wa nia do dat ko wej trans mi sji sze ro ko pa smo wej
w urzą dze niach wą sko pa smo wych. In no wa cyj nym roz wią za niem
speł nia ją cym po wyż sze po trze by jest ter mi nal Mul ti -mo de fir my
Hy te ra. Ten wie lo sys te mo wy ter mi nal łą czy ze so bą za le ty trans -
mi sji gło so wej w stan dar dzie DMR (PDC760) lub TETRA (PTC760)
z szyb ką trans mi sją da nych w stan dar dach GSM, CDMA, WCDMA
i LTE.

Głów ne wła ści wo ści ter mi na li Mul ti -mo de
� Trans mi sja sze ro ko i wą sko pa smo wa

Sys tem trans mi sji wą sko pa smo wej w stan dar dzie DMR umoż -
li wia prze łą cza nie po mię dzy try bem cy fro wym i ana lo go wym,
a w stan dar dzie TETRA – pra cę w try bie cy fro wym DMO i TMO. Sys -
tem trans mi sji sze ro ko pa smo wej po zwa la ko rzy stać z mo bil nych
sie ci ko mór ko wych (kar ta SIM). Oby dwa sys te my współ dzia ła ją ze
so bą, za pew nia jąc płyn ną ko mu ni ka cję.

� Zna ko mi ta ja kość dźwię ku
Ter mi nal wy ko rzy stu je za awan so wa ne tech no lo gie, ta kie jak

wie lo mi kro fo no we tłu mie nie ha ła su, re duk cja echa aku stycz ne go
oraz tłu mie nie ha ła su wy wo ły wa ne go przez wiatr. Dzię ki te mu za -
rów no trans mi to wa ny jak i od bie ra ny dźwięk jest wy raź ny i czy sty
na wet w miej scach o du żym na tę że niu ha ła su.
� Bez pie czeń stwo trans mi sji

Ter mi nal po sia da funk cję uwie rzy tel nia nia oraz szy fro wa nia da -
nych w try bie sprzę to wym i pro gra mo wym. W przy pad ku za sto so -
wa nia apli ka cji za rzą dza ją cej moż na mo ni to ro wać ter mi nal w cza sie
rze czy wi stym. Jest też moż li wość usu nię cia da nych z urzą dze nia
lub je go ogłu sze nie lub cał ko wi te go wy łą cze nia.
� Szyb kie ła do wa nie

Naj now sza tech no lo gia „smart bat te ry” umoż li wia trzy krot nie
szyb sze ła do wa nie aku mu la to ra, niż w przy pad ku aku mu la to rów
tra dy cyj nych. Na ła do wa nie aku mu la to ra do 80% po jem no ści zaj -
mu je za le d wie 30 mi nut, a do cał ko wi te go na ła do wa nia po trzeb -
na jest 1 go dzi na.

Wielosystemowy terminal
transmisji radiowej Multi-mode
Systemy wąskopasmowe DMR i TETRA znakomicie sprawdzają się w realizacji niezawodnej komunikacji radiowej, w
szczególności gdy do ich obsługi wykorzystywane są  rozbudowane aplikacje dyspozytorskie. Zapewnia to bardzo dobrą
transmisję głosu,  przy jednoczesnym  dokładnym określaniu lokalizacji abonenta na zewnątrz i wewnątrz budynków. Wąskie
pasmo pracy tych urządzeń nie zapewnia jednak dostatecznej jakości i prędkości transmisji danych, zwłaszcza zdjęć i plików
wideo. 
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� In ter fejs użyt kow ni ka
• dwa ekra ny (gór ny in for ma cyj ny 1” i dol ny in for ma cyj no -do ty -

ko wy 4”)
• apli ka cja opar ta na sys te mie An dro id (wła sne app)
• sys tem ikon 
• moż li wość ob słu gi jed ną rę ką
• przy cisk szyb kie go do stę pu do istot nych in for ma cji po przez

per so na li za cję funk cji „ulu bio ne”
• pro gra mo wal ne 3 przy ci ski na obu do wie
• port ak ce so riów, ła do wa nia i pro gra mo wa nia USB2

� MDM Hy te ra – sys tem za rzą dza nia ter mi na la mi Mul ti -mo de
W ce lu uspraw nie nia pro ce su za rzą dza nia urzą dze nia mi moż na

za sto so wać in te li gent ny sys tem za rzą dza nia MDM (Mo bi le De vi ce
Ma na ge ment), któ ry wy ko rzy stu je peł ne moż li wo ści sys te mu sze -
ro ko pa smo we go. Dzię ki ob słu dze róż nych sie ci sze ro ko pa smo wych
(Wi -Fi, 4G oraz LTE) sys tem po sia da moż li wość pro gra mo wa nia grup
urzą dzeń, ak tu ali za cji, kon tro li upraw nień oraz two rze nia ko pii za -
pa so wych da nych. Sys tem MDM Hy te ra umoż li wia rów nież za rzą -
dza nie ak ce so ria mi (np. wi de omi kro fo na mi Hy te ra RVM), ak ty wa cję
lub wy łą cze nie róż nych usta wień (GPS, BT, Wi -Fi oraz NFC) oraz
prze pro wa dze nia pro gra mo wa nia OTAP (Over The Air Pro gram ming)
ter mi na la z wy ko rzy sta niem trans mi sji sze ro ko pa smo wej.

Jest on tak że kom pa ty bil ny z ra dio te le fo na mi wą sko pa smo wy -
mi Hy te ra (DMR, TETRA), co po zwa la na za rzą dza nie sie cia mi wy -
po sa żo ny mi w róż ne stan dar dy łącz no ści.

Pa ra me try tech nicz ne
• pra ca w stan dar dzie DMR lub TETRA oraz LTE, CDMA,

WCDMA.
• sys tem lo ka li za cji GSM, BDS, GLONASS,
• sys te my ko mu ni ka cji bez prze wo do wej WiFi, NFC, Du al

BlueTooth
• czuj ni ki: zbli że nio wy, świa tła oto cze nia, 6-osio wy kom pas

elek tro nicz ny, ba ro metr, ży ro skop, ak ce le ro metr
• ka me ra przed nia i tyl na 13MP (z au to fo cu sem)
• aku mu la tor li to wo -po li me ro wy 2900mAh (opcja 4000mAh)
• wi deo: 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM

(.webm), Win dows Me dia (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm),
MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (. ts), AVI (.avi), Ma tro ska
(.mkv)

• zdję cia: JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp)
• au dio: MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4,

.m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI
(.mi di, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota),
iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Ma tro ska (.mka), QCELP (.qcp),
RealMedia (.ra), Win dows Me dia (.wma), AC3 (.ac3)

• IP67 
• MIL STD 810 C, D, E, F, G

Ak ce so ria do dat ko we
W za sto so wa niach pro fe sjo nal nych pro du cent re ko men du je uży -

cie sze re gu ak ce so riów zwięk sza ją cych funk cjo nal ność ter mi na li
w za kre sie ob słu gi trans mi sji au dio oraz wi deo.

Do wy bo ru jest ze staw mi kro fo no gło śni ków, słu cha wek prze wo -
do wych, bez prze wo do wych BT oraz ze sta wów ka mu flo wa nych. 

Szcze gól nie przy dat nym urzą dze niem do ar chi wi zo wa nia prze -
bie gu zda rzeń jest ka me ra RVM VM680 z funk cją mi kro fo no gło -
śni ka, ste ro wa na prze wo do wo (przez złą cze ak ce so riów) lub
bez prze wo do wo (przez BT4.0 lub Wi -Fi).

Wie lo sys te mo wy ter mi nal trans mi sji ra dio wej Hy te ra sta no wi
cał ko wi cie zin te gro wa ne roz wią za nie ko mu ni ka cyj ne. Roz bu do wa -
ne apli ka cje oraz wy so ki sto pień bez pie czeń stwa da nych spra wia -
ją, że ra dzi on so bie bez pro ble mu w każ dej sy tu acji, uspraw nia jąc
współ pra cę oraz za pew nia jąc cią głość prze pły wu in for ma cji i da -
nych. Er go no micz ny kształt w po łą cze niu z od por ną obu do wą i wy -
trzy ma łym ekra nem do ty ko wym spra wia ją, że urzą dze nie jest
in tu icyj nym i wy god nym na rzę dziem ko mu ni ka cji gło so wej i wi zu -
al nej. Ter mi nal Mul ti -mo de fir my Hy te ra za pew nia bez piecz ną ob -
słu gę i prze sył da nych, a dzię ki lep sze mu ob ra zo wi sy tu acji po zwa la
na szyb sze po dej mo wa nie de cy zji i bar dziej sku tecz ne re ago wa nie
w sy tu acjach za gro że nia bez pie czeń stwa.

An drzej Wy soc ki
Biuro Obsługi Klienta
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Zmia na zwią za na jest z roz wo jem za kła du i kon ty nu acją dzia -
łań ma ją cych na ce lu umoc nie nie po zy cji fir my oraz ujed no li ce -
nie ko mu ni ka cji. Pro fil dzia łal no ści no wej spół ki po zo stał bez
zmian. Jest ona pro du cen tem sys te mo wych roz wią zań kon -
struk cji me cha nicz nych opar tych głów nie na sys te mie 19” oraz
spe cja li stycz nych kon struk cji me cha nicz nych.

Fir ma ma wszech stron ne do świad cze nie w tech no lo giach me -
cha nicz nych oraz dys po nu je no wo cze snym par kiem ma szy no -
wym, opar tym na cen trach ob rób czych CNC. Dzię ki te mu mo że
za ofe ro wać roz wią za nia kon struk cyj ne de dy ko wa ne do kon kret -
nych pro jek tów.

Ofer ta Me cha ni ki -Rad mor skie ro wa na jest do firm sze ro ko ro -
zu mia nej elek tro ni ki, au to ma ty ki, sys te mów oka blo wań struk -
tu ral nych, ośrod ków ba daw czo roz wo jo wych oraz uczel ni
tech nicz nych.

Za pra sza my Pań stwa do za po zna nia się z ofer tą i roz po czę -
cia współ pra cy.

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu

Mechanika na swoim

Od 1 stycznia 2018 roku z Radmoru wydzielił się odrębny podmiot gospodarczy wpisany do rejestru KRS pod numerem
9581682068. Nowa firma przyjęła nazwę MECHANIKA-RADMOR sp. z o.o., a 100% udziałów w nowej spółce ma RADMOR S.A.

Biuro Handlu i Logistyki:

Marek Labudda
Specjalista ds. obsługi klientów
Obsługa firm związanych z przemysłem kolejowym, zbrojeniowym itp.
Tel. 58 76 55 573
marek.labudda@mechanikaradmor.pl

Bartosz Borski
Specjalista ds. obsługi klientów
Obsługa firm związanych z telekomunikacją, elektroniką itp.
Tel. 58 76 55 584
bartosz.borski@mechanikaradmor.pl

Maria Olszewska
Specjalista ds. kooperacji i obsługi klientów
Oferta wyrobów katalogowych systemu 19”
Tel. 58 76 55 575
maryla.olszewska@mechanikaradmor.pl

Ariadna Jankowska
Specjalista ds. obsługi klientów
Klienci zagraniczni – kontakt w języku angielskim
Tel. 58 76 55 598
ariadna.jankowska@mechanikaradmor.pl

Kinga Mroczkowska
Asystent ds. obsługi klientów
Klienci zagraniczni – kontakt w języku angielskim
Tel. 58 76 55 615
kinga.mroczkowska@mechanikaradmor.pl

MECHANIKA-RADMOR  sp. z o.o.
ul Hutnicza 3
81-212 Gdynia

www.mechanikaradmor.pl 
Tel.: +48 58 76 55 571÷575
e-mail: biuro@mechanikaradmor.pl 
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Laboratorium Badawcze 
– widok obecny oraz projekt nowego budynku

RADMOR S. A., ja ko do staw ca wy po sa że nia ra dio ko mu ni ka cyj ne -
go dla sił zbroj nych róż nych kra jów, zo bo wią za ny jest do star czyć
wy rób, któ ry mo że być uży wa ny na wet w naj bar dziej skraj nych wa -
run kach kli ma tycz nych. Mu si być też od por ny na dzia ła nie czyn ni -
ków me cha nicz nych ta kich jak np. wi bra cje po cho dzą ce od plat form
mo bil nych, na któ rych wy po sa że nie jest za in sta lo wa ne. Rów nie
waż ną ce chą jest do star cze nie urzą dze nia, któ re bę dzie mo gło swo -
bod nie pra co wać w oto cze niu in nych urzą dzeń elek tro nicz nych. 

Ba da nia urzą dzeń elek trycz nych, elek tro nicz nych i te le ko mu ni -
ka cyj nych są nie zwy kle skom pli ko wa nym i cza so chłon nym pro ce -
sem. Kom plek so wa oce na urzą dza nia i moż li wo ści je go sto so wa nia
w naj róż niej szych śro do wi skach pra cy wy ma ga uży cia spe cja li stycz -
nej apa ra tu ry ba daw czej, ob słu gi wa nej przez wy kwa li fi ko wa ny per -
so nel la bo ra to ryj ny. 

Przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej w 2004 ro ku, oprócz
wie lu in nych ko rzy ści, da ło pol skim przed się bior com szan sę sko -
rzy sta nia z unij nych fun du szy na roz bu do wę in fra struk tu ry. Na wiel -
ką ska lę roz po czę to pro ces mo der ni za cji dróg, au to strad czy li nii
ko le jo wych. W wie lu miej sco wo ściach moż na za leźć ta bli ce in for -
mu ją ce o in we sty cjach re gio nal nych współ fi nan so wa nych ze środ -
ków unij nych. Od 2018 ro ku ta ka in for ma cja jest rów nież
umiesz czo na w Rad mo rze.

W 2017 ro ku Mi ni ster stwo In we sty cji i Roz wo ju uru cho mi ło pro -
ce du ry skła da nia wnio sków o do fi nan so wa nie w ra mach tzw. Dzia -
ła nia 2.1 o na zwie „Wspar cie in we sty cji w in fra struk tu rę B+R
przed się biorstw, In te li gent ny Roz wój”. Wspar cie to by ło głów nie

skie ro wa ne do ma łych i śred nich przed się biorstw. Po nie waż pro ce -
du ry nie wy klu cza ły jed nak udzia łu du żych firm, do któ rych za li cza
się RADMOR, po sta no wi li śmy po wal czyć o środ ki na uno wo cze -
śnie nie na szej in fra struk tu ry ba daw czej. Po wstał w fir mie ze spół
pro jek to wy, któ ry za jął się przy go to wa niem do ku men ta cji. Zo sta -
ła przy go to wa na agen da ba daw cza, uwzględ nia ją ca wy ma ga ne dla
przed się wzię cia pra ce roz wo jo we oraz ba daw cze. Na wią za li śmy też
współ pra cę z fir mą Eu ro pe an Pro jects Gro up z Gdań ska, któ ra mia -
ła sta no wić wspar cie na sze go fir mo we go ze spo łu w przy go to wa -
niu wszyst kich nie zbęd nych do ku men tów do zło że nia wnio sku
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo ju.

Po wstęp nej ana li zie zło żo nych do ku men tów otrzy ma li śmy z mi -
ni ster stwa in for ma cję, że nasz pro jekt speł nił wy ma ga nia for mal -
ne i zo stał prze ka za ny do oce ny me ry to rycz nej. Wią za ło się to
mię dzy in ny mi z udzia łem przed sta wi cie li Rad mo ru w pa ne lu eks -
perc kim z urzęd ni ka mi mi ni ster stwa. Pod czas spo tka nia za pre zen -
to wa li śmy za ło że nia na sze go pro jekt i od po wie dzie li śmy na sze reg
py tań, do ty czą cych aspek tów tech nicz nych, fi nan so wych i or ga ni -
za cyj nych. 

W paź dzier ni ku 2017 ro ku Mi ni ster stwo In we sty cji i Roz wo ju
ogło si ło wy ni ki kon kur su – RADMOR zna lazł się wśród be ne fi cjen -
tów na bo ru. Przy zna no nam do fi nan so wa nie o war to -
ści 1.470.000,00 PLN net to na za kup in fra struk tu ry ba daw czej
i roz wój wła sne go cen trum ba daw czo –roz wo jo we go. Po zo sta łą
część in we sty cji RADMOR S.A. po kry je z wła snych środ ków. Ca łość
bu dże tu in we sty cji wy no si 4.200.000,00 PLN net to. 

Unijne środki na 
rozbudowę laboratorium

Każda firma produkująca urządzenia przeznaczone dla określonego klienta musi udowodnić kontrahentowi, że wyrób który
chce kupić będzie spełniał jego potrzeby i wymagania. Mogą to być najróżniejsze oczekiwania – od koloru obudowy, wielkości
wyświetlacza czy czasu pracy baterii, aż po bardziej wyrafinowane sugestie. Najważniejsze jednak dla klienta jest to, czy
urządzenie będzie zachowywało swoje parametry podczas użytkowania w docelowym środowisku. Aby ocenić urządzenia
należy zatem wykonać szereg  badań w profesjonalnym laboratorium testującym.          
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Dla ra dio sta cji COMP@N
Pro jekt uno wo cze śnie nia wła sne go la bo ra to rium ba daw cze go

jest czę ścią więk sze go pro jek tu, do ty czą ce go roz wo ju i udo sko na -
le nia ra dio sta cji, wcho dzą cych w skład ro dzi ny pro gra mo wal nych
ra dio sta cji z ro dzi ny COMP@N. No we wy po sa że nie po mo że prze -
pro wa dzić sze reg nie zbęd nych dla roz wo ju ra dio sta cji ba dań, w tym
ta kich, któ re do tej po ry mu sie li śmy zle cać ze wnętrz nym fir mom.

Agen da ba daw cza 
Agen da ba daw cza zo sta ła roz pi sa na na pięć lat. W cią gu te go

okre su ku pio na apa ra tu ra bę dzie wy ko rzy sty wa na do prac ba daw -
czych oraz kon tro li urzą dzeń zwią za nych z ro dzi ną ra dio sta cji
COMP@N oraz do in nych in no wa cyj nych pro jek tów re ali zo wa nych
w na szej fir mie.

Za pla no wa no stwo rze nie dwóch cał ko wi cie no wych sta no wisk
po mia ro wych w la bo ra to rium ba daw czym: ko mo ry do ba dań emi -
syj no ści elek tro ma gne tycz nej EMC oraz sta no wi ska do prób od por -
no ści i wy trzy ma ło ści wi bra cyj no –kli ma tycz nej.

W ra mach pro jek tu zo sta nie zbu do wa na peł no wy mia ro wa ko -
mo ra bez od bi cio wa ty pu Se mi Ane cho ic Cham ber (SAC) z po lem
po mia ro wym 3m. Zo sta nie też za in sta lo wa ny kom plet ny ze staw
an te no wy do po mia rów emi syj no ści. Ko mo ra bę dzie w peł ni zgod -
na z mię dzy na ro do wym stan dar dem kom pa ty bil no ści elek tro ma -
gne tycz nej CISPR 16, jak rów nież, co jest szcze gól nie waż ne
w kon tek ście ba dań wy po sa że nia woj sko we go, zgod na z ame ry -
kań skim stan dar dem ba dań kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz -
nej MIL-STD 461. 

Sta no wi sko do prób od por no ści i wy trzy ma ło ści na łącz ne dzia -
ła nie czyn ni ków me cha nicz nych i tem pe ra tu ro wych skła dać się bę -
dzie z wstrzą sar ki wi bra cyj nej oraz ko mo ry kli ma tycz nej. Bę dzie ono
tak skon fi gu ro wa ne, aby umoż li wić łącz ną pra cę obu urzą dzeń tj.
stół wi bra cyj ny mo że być umiesz czo ny w ko mo rze tem pe ra tu ro -
wej. Tech ni ka ba dań łą czo nych jest sze ro ko sto so wa na w prze my -
śle sa mo cho do wym oraz, co ma istot ne zna cze nie dla nas,
w za sto so wa niach mi li tar nych. Ta kie ba da nie po zwa la wy kryć więk -

szą ilość wad urzą dzeń, przy skró ce niu cza su od dzia ły wa nia czyn -
ni ków śro do wi sko wych.

Obie te in we sty cje są uni kal ne w ska li Kra ju – w Pol sce funk cjo -
nu je tyl ko kil ka la bo ra to riów, mo gą cych po chwa lić się ta ki mi sta -
no wi ska mi ba daw czy mi. In no wa cyj ność tych sta no wisk
ba daw czych spo wo du je, że la bo ra to rium Rad mo ru sta nie się do -
staw cą po szu ki wa ne go ro dza ju usług nie tyl ko dla swo ich dzia łów
pro jek to wych, ale rów nież dla klien tów z oto cze nia biz ne so we go.
Już na eta pie roz po czę cia pro jek tu, la bo ra to rium od no to wa ło pierw -
sze za py ta nia klien tów, do ty czą ce moż li wo ści sko rzy sta nia w przy -
szło ści z in fra struk tu ry ba daw czej Rad mo ru.

Za in sta lo wa nie za ku pio ne go wy po sa że nia ba daw cze go oraz uru -
cho mie nie no wych sta no wisk ba daw czych o znacz nych ga ba ry tach
bę dzie wy ma ga ło prze zna cze nia dla nich spe cjal nie przy go to wa ne -
go miej sca. Po wstał pro jekt mo der ni za cji bu dyn ku, w któ rym znaj -
du je się la bo ra to rium. Zo sta nie on nie tyl ko po więk szo ny.
Zmie nio ne zo sta ną rów nież trak ty ko mu ni ka cyj ne we wnątrz la bo -
ra to rium, co umoż li wi bar dziej er go no micz ne po ru sza nie się po pra -
cow niach. Zo sta nie za in sta lo wa na win da, któ ra uła twi trans port
do la bo ra to rium więk szych obiek tów. Bu dy nek bę dzie cha rak te ry -
zo wał się no wo cze snym wy glą dem i funk cjo nal no ścią.

Per spek ty wy
Pro jekt in we sty cji w in fra struk tu rę ba daw czą la bo ra to rium, nie

jest pro jek tem za mknię tym. Kon fi gu ra cja ko mo ry bez od bi cio wej
EMC zo sta ła tak przy go to wa na, aby w przy szło ści moż na by ło roz -
sze rzyć moż li wo ści la bo ra to rium o ba da nia od por no ści na po le elek -
tro ma gne tycz ne, zgod nie z stan dar da mi cy wil ny mi i woj sko wy mi.
To jesz cze bar dziej wzbo ga ci ofer tę la bo ra to rium, czy niąc ja atrak -
cyj niej szą dla na szych klien tów.

Andrzej Piwowarski
Laboratorium Badawcze Fo
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Obecne wyposażenie laboratorium 
– wytrząsarka wibracyjz ( zdj. z prawej) 
oraz komory klimatyczne (zdj. powyżej)



M A J  2 0 1 8

16

Wszyst kie fir my z gru py tj. WB Elec tro nics, Rad mor, Arex,
MindMade oraz Fly tro nic pro wa dzą dzia łal ność na po trze by
obron no ści i bez pie czeń stwa pań stwa. Pol skie woj sko i sze ro ko
po ję te służ by mun du ro we są na szy mi głów ny mi i naj waż niej -
szy mi klien ta mi. Ja ko Gru pa WB ofe ru je my naj no wo cze śniej sze
kom plek so we roz wią za nia dla sił zbroj nych z ca łe go świa ta
w ta kich ob sza rach jak: sys te my łącz no ści, do wo dze nia, roz po -
zna nia i kie ro wa nia uzbro je niem; sys te my bez za ło go we róż nych
klas; sys te my in for ma tycz ne i cy ber bez pie czeń stwa; wy po sa że -
nie oraz mo der ni za cja sprzę tu woj sko we go. 

Je sie nią 2017 ro ku dla wszyst kich firm wcho dzą cych w skład
Gru py zo stał opra co wa ny wspól ny, jed no li ty sys tem iden ty fi ka -
cji wi zu al nej. Każ da z firm, za cho wu jąc swo ją in dy wi du al ną na -
zwę, bę dzie po słu gi wać się no wym lo go ty pem z ujed no li co nym
her bem. Przy ję ta też zo sta ła wspól na stra te gia mar ke tin go wa,
pro mu ją ca ca łą Gru pę WB. Nasz wspól ny wi ze ru nek po raz
pierw szy zo sta ł za pre zen to wa ny na kie lec kim sa lo nie MSPO.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Razem możemy więcej

Od 2011 roku Radmor wchodzi w skład największej prywatnej grupy kapitałowej w polskim przemyśle obronnym Grupy WB,
skupionej wokół firmy WB Electronics. 
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Stoisko Grupy WB na targach MSPO 2017



Pod czas XXIV MSPO, RADMOR tak jak w po przed nich la tach
pre zen to wał swo je pro duk ty na wspól nym sto isku Gru py WB.
W tym ro ku pod czas tar gów mia ła miej sce in au gu ra cję no wej
iden ty fi ka cji wi zu al nej Gru py oraz wszyst kich przed się biorstw
w niej sku pio nych – WB Elec tro nics, Rad mor, Arex, MindMade
oraz Fly tro nic. Fir my wy stą pi ły w no wych bar wach, z ujed no li -
co nym dla wszyst kich lo go ty pem a pro duk ty pre zen to wa ne by -
ły w jed no rod nych ob sza rach te ma tycz nych. Sprzęt do star cza ny
przez RADMOR moż na by ło od na leźć wśród urzą dzeń pre zen -
to wa nych w ra mach:
� Com mand and Con trol Sys tem
� Emer gen cy Re spon se Sys tems

Com mand and Con trol Sys tem re pre zen to wa ny był m.in.
przez ra dio sta cje COMP@N, z wa ve for ma mi BMS IP oraz W2FH.
By ły one zin te gro wa ne w przy kła do wy sys tem do wo dze nia
skła da ją cy się z wo zu do wód cy, wo zu bo jo we go oraz żoł nie rzy
spie szo nych. Przy go to wa na pre zen ta cja by ła w peł ni dzia ła ją -
ca, co umoż li wi ło zwie dza ją cym za po zna nie się z ob słu gą pre -
zen to wa nych urzą dzeń. War to pod kre ślić, że eks po zy cja
zbu do wa na by ła wy łącz nie w opar ciu o pro duk ty Gru py WB. 

W ob sza rze Emer gen cy Re spon se Sys tems po ka zy wa ne by ły
na sze naj now sze pro duk ty prze zna czo ne dla klien tów cy wil -
nych – Wie lo sta no wi sko wy Sys tem Dys po zy tor ski WSD oraz
Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn ko wej SLW.

Rok 2017 był dla Rad mo ru ro kiem ob cho dów ju bi le uszu 75-le -
cia ist nie nia fir my. Nie mo gli śmy ta kiej rocz ni cy nie uczcić z na -
szy mi klien ta mi. Kie lec ki Sa lon był do sko na łą oka zją
do spo tka nia z oso ba mi współ pra cu ją cy mi na co dzień z na szą
fir mą w swo bod niej szej at mos fe rze ju bi le uszu i przy mu zy ce ze -
spo łu De Mo no.

Marcin Zapadka
Biuro Rozwoju

Grupa WB w Kielcach

Podczas kieleckiego Salonu Przemysłu Obronnego prezentowany jest sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty
produkcji wojskowej: sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania
oraz sprzęt logistyczny. Do tego najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT, ratownictwa medycznego oraz obrony przed
bronią masowego rażenia dla Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej czy Obrony Cywilnej Kraju. 
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Urodzinowy tort Radmoru
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Profesjonalnie o komunikacji
radiowej
Od 2014 roku odbywa się w Warszawie Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioExpo, organizowana przez portal
Radiotech.pl. Jest to miejsce prezentacji produktów, systemów, technologii, usług i kompleksowych rozwiązań z zakresu
profesjonalnej łączności radiowej. Spotykają się na niej dostawcy produktów, technologii i usług, z ich odbiorcami – firmami i
organizacjami, których funkcjonowanie zależy od sprawnej i niezawodnej łączności radiowej. Wystawa połączona z konferencją
to świetna okazja do wymiany doświadczeń we wdrażaniu nowoczesnych systemów łączności radiowej.

Fir my z Gru py WB, Rad mor oraz MindMade, przed sta wi ły pod -
czas kon fe ren cji oraz na sto isku wła sne roz wią za nia: Wie lo sta -
no wi sko wy Sys tem Dys po zy tor ski (WSD), Sys tem Lo ka li za cji
We wnątrz bu dyn ko wej (SLW) oraz Plat for mę In te gra cji Ko mu ni -
ka cji (PIK). Roz wią za nia te zo sta ły wy ko rzy sta ne do bu do wy Zin -
te gro wa ne go Sys te mu Łącz no ści Ra dio wej (ZSŁR). Za pew nia on
łącz ność gło so wą, prze sy ła nie zdjęć i pli ków wi deo oraz okre śle -
nie lo ka li za cji abo nen tów ra dio wych na te re nie ca łe go kra ju. Idea
dzia ła nia Zin te gro wa ne go Sys te mu Łącz no ści Ra dio wej zo sta ła
przed sta wio na uczest ni kom kon fe ren cji pod czas pre zen ta cji.
Na sto isku na to miast za pre zen to wa no ak ce so ria do róż ne go ty -
pu ra dio te le fo nów w tym urzą dze nia ka mu flo wa ne, ochron ni ki
słu chu oraz ka me ry na sob ne.

Du że za in te re so wa nie uczest ni ków kon fe ren cji wzbu dzi ła ra dio -
sta cja C@mpan wy ko rzy stu ją ca fi lo zo fię So ftwa re De fi ned Ra dio
(SDR). Wy ko rzy sta nie de dy ko wa ne go opro gra mo wa nia (wa ve -
form) umoż li wia du żą ela stycz ność za sto so wań urzą dze nia po -
przez dy na micz ną zmia nę funk cjo nal no ści w za leż no ści
od wy ma gań użyt kow ni ka. Te wła ści wo ści moż na wy ko rzy stać
do in te gra cji łącz no ści służb współ pra cu ją cych w sy tu acjach kry -
zy so wych. 

Na sto isku fir mo wym oraz w ku lu arach oby li śmy sze reg spo -
tkań i roz mów z użyt kow ni ka mi sys te mów łącz no ści ra dio wej
z sek to ra bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Wy mie ni li śmy po glą dy
na te mat eks plo ato wa nych obec nie urzą dzeń oraz per spek tyw
roz wo jo wych w bran ży ra dio ko mu ni ka cyj nej, a tak że naj bliż szych
po trze bach w za kre sie bez prze wo do wej łącz no ści ra dio wej. Istot -
nym ele men tem kon fe ren cji by ła moż li wość za po zna nia się z pro -
po zy cja mi roz wią zań sys te mów łącz no ści ofe ro wa ny mi przez
kon ku ren tów.

An drzej Wy soc ki
Biuro Obsługi Klienta
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K o n f e r e n c j a  R a d i o E x p o
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ArmHiTec w Erewaniu

Targi ArmHiTec−2018, które w marcu b.r. odbyły się w Armenii, to druga edycja tej imprezy wystawienniczej poświęconej
sprzętowi wojskowemu i militarnym technologiom. Armenia mimo, że to niewielki 3-milionowy kraj, dysponuje stosunkowo
dużą armią liczącą ok. 50 tys. żołnierzy zawodowych. Ponadto obecnie Ministerstwo Obrony Armenii rozpoczyna realizację
programu modernizacji technicznej sił zbrojnych. 

Pod czas tych tar gów Pol ska Izba Pro du cen tów na Rzecz Obron -
no ści Kra ju pod pi sa ła Pro to kół Współ pra cy z Mi ni ster stwem
Obro ny Re pu bli ki Ar me nii w la tach 2018-2019, w tym o udzia le
pol skich firm zbro je nio wych w pro gra mie mo der ni za cji. W związ -
ku z tym obec ność Rad mo ru na tych tar gach by ła nie odzow na
zwłasz cza, że jed nym z te ma tów tej mo der ni za cji jest wy mia na
ra dio sta cji ana lo go wych na cy fro we.

Na wy sta wie ArmHiTec re pre zen to wa ne by ły rów nież pol skie
fir my, w tym Rad mor, sku pio ne na sto isku zor ga ni zo wa nym przez
PIPnaROK. Choć im pre za nie jest jesz cze tak spek ta ku lar na jak
np. MSPO w Kiel cach to jed nak cie szy ła się du żym za in te re so wa -
niem zwie dza ją cych sto iska po nad 50 firm z wie lu państw m.in.
z Bel gii, Nie miec czy na wet USA. Wy sta wę od wie dzi li też pre zy -
dent re pu bli ki Ar me nii, mi ni ster i wi ce mi ni ster Obro ny Na ro do -
wej. Na na szym sto isku po za otrzy ma niem nie zbęd nych
in for ma cji na si go ście mo gli obej rzeć naj now szą rad mo row ską ra -
dio sta cję pro gra mo wal ną SDR z ro dzi ny Comp@n. Po ka zy wa li śmy
rów nież ra dio sta cję oso bi stą R35010 i nasz naj po pu lar niej szy mo -
del ra dio sta cji do ręcz nej – 3501. 

Przy oka zji udzia łu w tar gach mie li śmy rów nież oka zję zło żyć
wi zy tę w mi ni ster stwie obro ny na ro do wej i tam przed sta wić na -
szą ofer tę no wo cze sne go sprzę tu dla sił zbroj nych Ar me nii. 

Wi zy ta w Ar me nii po zwo li ła uświa do mić na szym po ten cjal nym
klien tom fakt, że na sza fir ma ma sil ną po zy cję w Pol sce i na świe -
cie w za kre sie do staw no wo cze snej łącz no ści dla woj ska. 

Marek Cichowski
Biuro Obsługi Klienta

Z a  g r a n i c ą



Udział w tym wy da rze niu był ko lej ną oka zją do za po zna nia stu -
den tów i ab sol wen tów ze spe cy fi ką dzia łal no ści na szej fir my
oraz jej moc ny mi stro na mi, wy róż nia ją cy mi RADMOR na lo kal -
nym ryn ku pra cy. Pre zen to wa li śmy ak tu al nie re ali zo wa ne pro -
jek ty, ofe ro wa ne pro duk ty, in no wa cyj ne roz wią za nia oraz
kie run ki pro wa dzo nych prac roz wo jo wych. Od wie dza ją cy na sze
sto isko mo gli za po znać się ze spe cy ficz nym śro do wi skiem pra -
cy zwią za nym z re ali za cją za mó wień woj sko wych, za ple czem
tech nicz nym i co dzien ny mi za da nia mi. 

Był to czas in ten syw nych roz mów z po ten cjal ny mi pra cow ni -
ka mi, za po zna nia ich ze szcze gó ła mi licz nych ofert pra cy, po li -
ty ką per so nal ną fir my, wa run ka mi za trud nie nia, sta wia ny mi
wy ma ga nia mi oraz moż li wo ścia mi roz wo ju i licz ny mi be ne fi ta -
mi, ja kie ofe ru je my. Szcze gól nie waż na, z punk tu wi dze nia kan -
dy da tów, oka za ła się moż li wość pra cy w ze spo łach pod okiem
spe cja li stów w swo jej dzie dzi nie, wpły wa ją ca na roz wój umie -
jęt no ści i zdo by wa nie prak tycz ne go do świad cze nia, któ re go stu -
den tom w du żej mie rze bra ku je. Za in te re so wa niem cie szy ły się
też pro po zy cje pra cy na część eta tu, umoż li wia ją ce po łą cze nie
za jęć na ucze ni z roz po czę ciem ka rie ry za wo do wej jesz cze pod -
czas stu diów. 

RADMOR był jed nym z 65 wy staw ców, któ rzy wzię li udział
w tar gach. Or ga ni za to rzy sza cu ją, że w trak cie dwu dnio we go
wy da rze nia sto iska firm od wie dzi ło łącz nie oko ło 10 tys. stu -
den tów po szu ku ją cych pra cy, sta ży lub prak tyk. Ma my na dzie -
ję, że udział w ITP przy czy ni się do po zy ska nia no wych
pra cow ni ków oraz wzmoc nie nia do bre go wi ze run ku na szej fir -
my. 

Ka ta rzy na Mi chal ska
Biu ro Roz wo ju

Pracuj z nami – z najlepszymi!

Pod takim hasłem Radmor S.A. prezentuje się jako pracodawca na targach pracy.  Zatrudnieni w naszej firmie konstruktorzy,
programiści czy testerzy, to najczęściej absolwenci Politechniki Gdańskiej. Dlatego też w jej murach szukamy kolejnych
kandydatów do pracy. W marcu b.r. uczestniczyliśmy w IX Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Gdańskiej,
organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST. 
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Dłu go trwa ły i zbyt in ten syw ny stres ma nie wąt pli wie ne ga tyw -
ny wpływ na czło wie ka. Kie dy na to miast je go na tę że nie jest
umiar ko wa ne, a po wy sił ku czło wiek otrzy mu je na gro dę, np.
w po sta ci gra ty fi ka cji pie nięż nej od sze fa, stres mo że mieć cha -
rak ter po zy tyw ny i mo bi li zu je do dal szej pra cy. Wie le osób lu bi
dresz czyk emo cji to wa rzy szą cy róż nym wy zwa niom. 

Dłu go trwa ły stres a cho ro by…
Po waż ne zmia ny w sta nie zdro wia wy wo ła ne stre sem nie po -

ja wia ją się od ra zu. Jest to pro ces dłu go fa lo wy. Cią głe na pię cie
mo że pro wa dzić do wy czer pa nia fi zycz ne go i psy chicz ne go. Po -
wo du je tak że do le gli wo ści, któ re mo gą prze ro dzić się w wie le
po waż nych cho rób: ból mię śni i kar ku, cho ro by ukła du po kar mo -
we go, nad ci śnie nie, za wał ser ca, de pre sje i cho ro by no wo two -
ro we. Ob ja wy stre su to m. in.: prze zię bie nia i in fek cje, pal pi ta cje
ser ca, kło po ty z od dy cha niem, bez sen ność, skłon ność
do omdleń, mi gre ny, bó le gło wy, nie straw no ści, bie gun ki i za -
par cia, pro ble my skór ne, ast ma, wzmo żo ne po ce nie się, za bu -
rze nia w mie siącz ko wa niu, szyb ka utra ta wa gi. Dłu go fa lo wa
pre sja na pra cow ni ka z ca ła pew no ścią mo że spo wo do wać ob -
ni żo ną wy daj ność i efek tyw ność. Chro nicz ny stres w pra cy jest
przy czy ną strat i po wo dem zwięk sze nia kosz tów funk cjo no wa -
nia przed się bior stwa. 

Jak zmniej szyć stres ….
Umie jęt ność ra dze nia so bie z prze ciw no ścia mi lo su sta no wi

wy pad ko wą do świad czeń ży cio wych, cech oso bo wo ści, sys te mu
war to ści czy spo so bu my śle nia. Od każ de go z nas za le ży, czy po -
zwo li my przy tło czyć się stre so wi. War to za cho wać zdro wy dy -
stans do wy da rzeń. Na nie któ re sy tu acje ma się wpływ, a in nych
nie da się kon tro lo wać. Trze ba wte dy za ak cep to wać rze czy wi sto -
ści ta ką, ja ka jest. Za mar twia nie się czy uciecz ka od pro ble mu
nie roz wią że trud no ści. Naj le piej jest skon fron to wać się z pro ble -
mem. Po czu cie kon tro li nad wła snym ży ciem chro ni czło wie ka
przed za ła ma niem psy chicz nym w sy tu acji stre su. Do wal ki z co -
dzien ny mi trud no ścia mi w ży ciu i w pra cy moż na wy ko rzy stać
róż ne go ro dza ju tech ni ki od de cho we, wi zu ali za cyj ne i re lak sa cyj -
ne. Mo że war to też zmie nić styl ży cia – za dbać o od po wied nią
die tę, bo ga tą w mi ne ra ły, i ak tyw ność fi zycz ną, po być z sa mym
so bą i za sta no wić się nad prio ry te ta mi w ży ciu. 

Pra co daw ca rów nież ma obo wią zek chro nić zdro wie fi zycz ne
i psy chicz ne osób za trud nio nych w przed się bior stwie. Po wi nien
to ro bić po przez od po wied nią or ga ni za cje pra cy, ale mo że też
wspo móc re ge ne ra cję sił fi zycz nych i psy chicz nych w cza sie go -
dzin pra cy. Rad mor np. zor ga ni zo wał dla pra cow ni ków po kój re -
lak sa cyj ny, w któ rym każ dy mo że zła pać chwi lę od de chu
przed dal szą pra cą. 

Kac per No wa czyk
Spe cja li sta ds. BHP

Stressssss 
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Stres można nazwać chorobą cywilizacyjną XXI wieku. W mediach, prasie, literaturze fachowej zwraca się uwagę przede
wszystkim na fakt, że długotrwały i intensywny stres ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie człowieka. Z reguły
kojarzymy stres z niepożądanymi skutkami jego oddziaływania. W psychologii jednak wymienia się stres destrukcyjny 
o wyraźnie negatywnym charakterze dla funkcjonowania człowieka i jego zdrowia, oraz stres konstruktywny, prowadzący do
pozytywnych zmian. 
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W za leż no ści od spe cy fi ki i po zio mu skom pli ko wa nia wy ko ny -
wa nych obo wiąz ków, sto su nek cza su pra cy do prze rwy mo że być
róż ny, naj waż niej sze jed nak, by o prze rwach nie za po mi nać. Dla -
te go wła śnie pra co daw cy co raz chęt niej or ga ni zu ją w swo ich fir -
mach prze strzeń za chę ca ją cą pra cow ni ków do chwi li ak tyw ne go
re lak su i ode rwa nia od za dań, aby mo gli wró cić do nich ze świe -
żym spoj rze niem i no wy mi po my sła mi.

Od lu te go b. r. tak że pra cow ni cy Rad mo ru mo gą ko rzy stać
z po ko ju wy po czyn ko we go. W po nad 60-me tro wym po miesz -
cze niu zna la zło się wie le róż nych sprzę tów – stół do ping -pon -
ga, bi lard, pił ka rzy ki oraz dart. Dra bin ka gim na stycz na, rę ka wi ce
bok ser skie i tar cze tre nin go we oraz róż ne ak ce so ria do ćwi czeń
po zwa la ją na wy si łek fi zycz ny. Z tych form ak tyw no ści szcze -
gól nie chęt nie z ko rzy sta ją pra cow ni cy spę dza ją cy więk szość
cza su przed mo ni to rem kom pu te ra. 

W po ko ju nie za bra kło tak że ze sta wu wy po czyn ko we go,
sprzę tu gra ją ce go oraz elek tro nicz ne go ide al ne go dla ama to rów
gier. Pra cow ni cy ma ją do dys po zy cji dwie kon so le So ny PS4 z 55”
TV, pro fe sjo nal ny sy mu la tor jaz dy oraz go gle VR, po zwa la ją ce
prze nieść się na chwi lę w wir tu al ną rze czy wi stość. 

Tak zor ga ni zo wa na prze strzeń po zy tyw nie wpły wa na in te -
gra cję osób pra cu ją cych w ra mach po szcze gól nych ko mó rek, po -
pra wia ko mu ni ka cję w ze spo łach, a tak że da je oka zję
do po zna nia pra cow ni ków z in nych dzia łów. Po kój oka zał się nie
tyl ko miej scem ide al nym na chwi lę roz ryw ki czy re lak su, ale tak -
że cie ka wą al ter na ty wą dla pra cy przy biur ku. Czas mniej sze go
ob lę że nia po ko ju moż na wy ko rzy stać na prze nie sie nie się tam
z lap to pem czy do ku men ta mi i, za miast przy biur ku, wy ko ny -
wać swo je za da nia na wy god nej pu fie lub ka na pie.

Jest to ko lej ny krok w do sko na le niu wspól nej prze strze ni i wy -
cho dze niu na prze ciw ocze ki wa niom oraz po trze bom pra cow ni -
ków.

Ka ta rzy na Mi chal ska
Biu ro Roz wo ju

Efektywnie i bez stresu

Kluczem do najwyższej wydajności pracownika jest zdolność do robienia efektywnych przerw. Potwierdzają to badania
przeprowadzone przez Draugiem Group w 2014 roku, w których wykorzystano aplikację śledzącą czas i wydajność pracowników.
Wyniki pokazały, że najbardziej wydajne osoby pracowały intensywnie przez 52 minuty realizując  w pełnym skupieniu
postawione cele, a następnie odrywały się od zadań na 17 minut.  
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P o k ó j  r e l a k s a c y j n y
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Głów ne ce le pro gra mu ESSOR to:
� zde fi nio wa nie stan dar du ar chi tek tu ry ko mu ni ka cji pro gra mo -

wej ESSOR (ESSOR Ar chi tec tu re), ba zu ją ce go na stan dar dzie
SCA (So ftwa re Com mu ni ca tions Ar chi tec tu re) wer sja 2.2.2,
opra co wa nym przez Sta ny Zjed no czo ne w ra mach pro gra mu
JTRS i ma ją ce go za cho wać z nim zgod ność. 

� opra co wa nie no we go, sze ro ko pa smo we go wa ve for mu sie cio -
we go o wy so kiej prze pływ no ści da nych, prze zna czo ne go
do ope ra cji ko ali cyj nych i za pew nia ją ce go bez pie czeń stwo in -
for ma cji. 

� la bo ra to ryj ne te sty in te ro pe ra cyj no ści z wy ko rzy sta niem wa -
ve for mu za por to wa ne go na he te ro ge nicz nych plat for mach
ra dio wych, do star czo nych przez sześć kra jów uczest ni czą cych
w Pro gra mie.
In ten cją Pro gra mu ESSOR jest okre śle nie eu ro pej skich re fe -

ren cji dla ra dio sta cji SDR za pew nia ją cych bez piecz ną trans mi -
sję in for ma cji. Ocze ku je się rów nież, że wy ni ki pro gra mu bę dą
pod sta wą mię dzy na ro do wych stan dar dów do ty czą cych po pra -
wy in te ro pe ra cyj no ści w dzia ła niach ko ali cyj nych, szcze gól nie
z USA i kra ja mi NATO.

W grud niu 2014 ro ku pro gram ESSOR wkro czył w ostat nią fa -
zę dzia łań. Po pierw szej se rii kwa li fi ka cyj nych te stów in te ro pe -
ra cyj no ści, któ re od by ły się w grud niu 2014 ro ku przy szła ko lej
na dru gą, koń co wą se rię tych prac. Po dob nie jak te sty se rii
pierw szej, od by ły się one w na szej fir mie. Dru ga se ria te stów
zo sta ła po dzie lo na na dwie run dy: run da pierw sza od by ła się
w dniach 26-28 ma ja br. z udzia łem plat form SDR z trzech kra -
jów (Fin lan dia, Fran cja i Pol ska), na to miast run da dru ga od by ła
się mie siąc póź niej, w dniach 23-25 czerw ca br. i wzię ły w niej
udział plat for my z pię ciu kra jów (Fin lan dia, Fran cja, Wło chy,
Hisz pa nia i Pol ska). 

Dru ga se ria te stów mia ła na ce lu we ry fi ka cję i wa li da cję in te -
ro pe ra cyj no ści trzech, a póź niej czte rech, na ro do wych plat form
SDR (Fran cja, Fin lan dia, Wło chy, Pol ska) z za por to wa nym wa -
ve for mem ESSOR HDR. Jej ce lem by ło spraw dze nie peł ne go za -
kre su funk cjo nal no ści wa ve for mu. Funk cjo nal ność
za de mon stro wa ną pod czas pierw szej se rii te stów w grud -
niu 2014 tj. ce chy sie ci MANET (Mo bi le Ad hoc Ne twork), sa mo -
or ga ni za cję i syn chro ni za cję sie ci z i bez GNSS (Glo bal Na vi ga tion
Sa tel li te Sys tem), vi deo stre aming, po łą cze nia z sie cia mi ze -
wnętrz ny mi, uzu peł nio no o ko lej ne funk cje ta kie jak m.in. po -
łą cze nia VoIP, za rzą dza nie QoS (Qu ali ty of Se rvi ce), ope ra cje
OTAD/R/Z (Over The Air Di stri bu tion/Re key ing/Ze ro ize), ada -
pta cję mo cy i po zio mu prze pływ no ści da nych. Wszyst kie funk -
cje wa ve for mu zo sta ły prze te sto wa ne przy włą czo nych
me cha ni zmach bez pie czeń stwa da nych (COMSEC, TRANSEC
i NETSEC). 

Wszyst kie te sty za koń czy ły sie po myśl nie. W wa run kach la -
bo ra to ryj nych zo sta ła po ka za na in te ro pe ra cyj ność 4 na ro do -
wych plat form SDR z za por to wa nym wa ve for mem ESSOR HDR
z peł ną, za pla no wa ną na po cząt ku pro gra mu funk cjo nal no ścią.
Pod czas dru giej se rii te stów prze pro wa dzo no rów nież te sty in -
te ro pe ra cyj no ści mię dzy plat for ma mi hisz pań ski mi i pol ski mi.
Ze wzglę du na ogra ni cze nia plat form hisz pań skich za wę żo no je
do pod sta wo wej funk cjo nal no ści wa ve for mu ESSOR HDR. Rów -
nież te te sty prze bie gły po zy tyw nie. 

Rad mor S.A. w ca łym pro gra mie od po wia dał m.in. za wy two -
rze nie śro do wi ska te sto we go (Test Bed) i od po wied nią je go do -
ku men ta cję na pod sta wie któ rej, każ da z uczest ni czą cych firm
wy two rzy ła po dob ny sys tem te sto wy w sie dzie bie swo jej fir my
na po trze by dzia łań nie wspól nych. Na sza fir ma by ła go spo da -
rzem te stów kwa li fi ka cyj nych. Wszy scy uczest ni cy zgod nie
stwier dzi li, że pod czas pierw szej se sji wy wią za li śmy się z tej ro li
bar dzo do brze, li de ru jąc wszyst kim pra com i za pew nia jąc nie -
zbęd ne wspar cie w uzy ska niu na le ży tych wy ni ków. Na tu ral nym
kro kiem by ła więc de cy zja o prze pro wa dze niu u nas tak że te -
stów koń co wych. Każ dą ofi cjal ną se sję te sto wą po prze dza ły kil -
ku ty go dnio we pra ce przy gto waw cze, w któ rych uczest ni czy li
spe cja li ści z każ dej z przy stę pu ją cych do te stów firm. Ze spo ły
tech nicz ne wy ka za ły się ogrom nym za an ga żo wa niem i wy ko -
na ły ol brzy mią pra cę, aby te sty a tym sa mym ca ły pro gram za -
koń czy ły się z suk ce sem. 

For mal ne in te ro pe ra cyj ne te sty kwa li fi ka cyj ne prze pro wa dzo -
ne w Gdy ni wy czer pa ły za kres prac tech nicz nych prze wi dzia nych
w pro gra mie ESSOR. Po kil ku let niej współ pra cy sze ściu firm
(Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni -
ca tions & Se cu ri ty) zo stał opra co wa ny i prze te sto wa ny w wa -
run kach la bo ra to ryj nych bar dzo za awan so wa ny wa ve form
o du żej prze pływ no ści da nych po sa do wio ny na ra dio sta cjach
z za im ple men to wa ną ar chi tek tu rą pro gra mo wą (ESSOR SCA)
bę dą cą od po wie dzią Eu ro py na stan dard ame ry kań ski i w peł ni
z nim zgod ną. Zna czą cy wkład w ten suk ces wnio sła na sza fir -
ma i jest to po wód do du my dla nas wszyst kich. 

To masz Gil
Biu ro Pro jek tów Biz ne so wych

Gra cjan Ja ku bow ski
Biu ro Sys te mów i Opro gra mo wa nia

Jakiś tytuł tutaj

Od stycz nia 2009 ro ku a4ES SOR SAS, spół ka ty pu jo int ven tu re utwo rzo na przez 6 głów nych eu ro pej skich do staw ców sprzę -
tu łącz no ści (Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni ca tions & Se cu ri ty) w ra mach kon trak tu przy zna -
ne go jej przez or ga ni za cję OCCAR dzia ła ją cą w imie niu rzą dów Fi naln dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol ski, Szwe cji i Włoch, re ali zu je
pro gram ESSOR (Eu ro pe an Se cu re SOftware de fiend Ra dio).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tomasz Onak 
Menedżer Rozwoju Eksportu
tel.: 58 76 55 625
tomasz.onak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

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

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

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
www.radmor.com.pl



� Będzin, TELMI, tel.: 32 261 24 09

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

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

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

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

� Dobczyce, ERDEX, tel.: 12 636 97 90 

� Gdynia, RADKOM, tel.: 58 765 56 93 

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

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

� Koszalin, ERTEL, tel.: 94 341 65 96 

� Kraków, TELESFOR, tel.: 12 423 34 11 

� 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, RADTEL, tel.: 81 743 40 50 

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

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

� Olsztyn, PROFKOM, tel.: 89 527 22 78

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

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

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

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

� Radom, ELNEX, tel.: 48 367 13 13

� Rzeszów, ELDRO, tel.: 17 854 07 59

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

� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: 56 6219449 

� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: 54 413 32 32

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

� Wrocław, N.S.E., tel.: 601 72 20 79

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

www.radmor.com.pl


