


Wygrany przetarg

Nawet najlepiej wyszkolony policjant niewiele potrafi∏by zdzia∏aç,
jeÊli pozbawi∏oby si´ go specjalistycznego sprz´tu np. Êrodków ∏àcz-
noÊci. Wi´kszoÊç niezb´dnych urzàdzeƒ Policja pozyskuje na dro-
dze przetargów, og∏aszanych wÊród producentów i dostawców spe∏-
niajàcych warunki postawione przez tak wymagajàcego klienta.

Po wielotygodniowych staraniach RADMOR wygra∏ znaczàcy prze-
targ na dostaw´ radiotelefonów i stacji retransmisyjnych dla Komendy
G∏ównej Policji. Przedmiotem „konkursu” by∏o 1000 radiotelefonów
przewoênych, 2600 radiotelefonów dor´cznych oraz 20 stacji retrans-
misyjnych. W walce z przest´pczoÊcià, w utrzymaniu porzàdku pub-
licznego oraz w zarzàdzaniu codziennymi dzia∏aniami policjantów
wspomagaç b´dà radmorowskie radiotelefony przewoêne 3805,
dor´czne 31030 oraz stacje retransmisyjne ZRK 3801. Wszystkie
urzàdzenia to najnowsze modele spe∏niajàce najwy˝sze wymagania
odbiorcy (wi´cej o ich mo˝liwoÊciach przeczytacie Paƒstwo wewnàtrz
numeru). Radiotelefony przystosowane sà do zainstalowania nowo-
czesnego cyfrowego skramblera 0187, produkcji RADMOR, do szyfro-
wania mowy. 

Dostawa sprz´tu w ca∏oÊci zostanie zrealizowana we wrzeÊniu
2008 roku, a obecnie w Radmorze odbywajà si´ szkolenia przysz∏ych
u˝ytkowników. Radiotelefony i stacje retransmisyjne trafià do komend
policji we wschodniej i pó∏nocnej Polsce.

Marek Cichowski

ESSOR - dla europejskiej radiostacji

Od ponad roku Radmor bierze udzia∏ w pracach przygotowujà-
cych uruchomienie programu o nazwie ESSOR. Nazwa ta pochodzi
od s∏ów European Secured Software defined Radio. Celem programu
jest opracowanie europejskiego standardu radiostacji definiowanych
programowo i zapewniajàcych bezpiecznà ∏àcznoÊç na ró˝nych
szczeblach dowodzenia. W przysz∏oÊci radiostacje produkowane 
w oparciu o ten standard b´dà wyznacznikiem nowej jakoÊci nie
tylko w ∏àcznoÊci wojskowej ale i w niektórych zastosowaniach cy-
wilnych (np. zarzàdzanie kryzysowe). 

Program zosta∏ zainicjowany pod koniec 2006 roku przez 5 krajów
europejskich. W po∏owie 2007 roku do∏àczy∏a do nich Polska. Finan-
sowanie programu zapewniajà rzàdy paƒstw bioràcych w nim udzia∏,
a jego realizacj´ powierzono szeÊciu firmom, po jednej z ka˝dego
kraju, wybranym przez odpowiednie ministerstwa obrony narodowej.
Polski MON wybra∏ RADMOR. W ten sposób obok Thalesa z Francji,
Selexa z W∏och, Ericssona ze Szwecji, Indry z Hiszpanii i Elektrobitu
z Finlandii, znaleêliÊmy si´ w gronie szeÊciu znanych europejskich
producentów, którzy w przysz∏oÊci b´dà wdra˝aç w ˝ycie za∏o˝enia
programu. 

Uczestnictwo w programie ESSOR jest dla Radmoru du˝ym wyz-
waniem technicznym. To dla nas nowa tematyka a zadania, które 
w ramach podzia∏u prac pomi´dzy szeÊcioma firmami, przypad∏y
nam w udziale sà z∏o˝one. JednoczeÊnie to olbrzymia szansa zdobycia
doÊwiadczenia i wiedzy, które w przysz∏oÊci powinny zaowocowaç
nowymi produktami na Êwiatowym poziomie.  

Tomasz Gil
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Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 058/69 96 660
fax.: 058/69 96 662
market@radmor.com.pl
Marek.Cichowski@radmor.com.pl

Sekretariat
tel.: 058/69 96 666
fax: 058/69 96 662
market@radmor.com.pl

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

Na ok∏adce: 
˚o∏nierz z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej wyje˝d˝ajàcy do Afganistanu
wyposa˝ony w radmorowskà radiostacj´

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Paƒstwa r´ce nast´pny numer naszego biuletynu. 

Wydawnictwo otrzyma∏o nowà szat´ graficznà - czytelniejszà 
i bardziej przejrzystà.Chcemy podzieliç si´ z Paƒstwem najnowszymi
wydarzeniami z ˝ycia naszej firmy. Oferta Radmoru wzbogaci∏a si´ 
o radiotelefony noszone 31030 przeznaczone do pracy w trudnych
warunkach. Dzi´ki temu mogà towarzyszyç w s∏u˝bie stra˝akom,
policjantom, pracownikom ochrony czy funkcjonariuszom Stra˝y
Granicznej. Oferujemy tak˝e nowoczesny radiotelefon przewoêny 3805.
Znajdziecie te˝ Paƒstwo przeglàd naszych wojskowych radiostacji –
ich krótkie opisy i dane techniczne. 

Jak w ka˝dym biuletynie mo˝ecie Paƒstwo przeczytaç relacje 
z wystaw i targów, krajowych i zagranicznych, w których bra∏ udzia∏
Radmor. Znajdziecie równie˝ informacje na temat udzia∏u naszej
firmy w modernizacji systemu ochrony polskich obszarów morskich 
i mi´dzynarodowym programie opracowania europejskiej radiostacji
wojskowej.   

NajÊwie˝sze informacje o Radmorze i nowych produktach znajdzie-
cie Paƒstwo na naszej witrynie internetowej www.radmor.com.pl. 
Zapraszamy do odwiedzania nas za jej poÊrednictwem.

Mamy równie˝ nadziej´, ˝e si´gniecie Paƒstwo po nasz kolejny biule-
tyn.

Redakcja



Od kilku lat realizowany jest w Polsce ogromny projekt moderni-
zacji systemu ochrony polskich obszarów morskich. Celem Zauto-
matyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) jest m.in.
przeciwdzia∏anie przest´pczoÊci granicznej, udzia∏ w akcjach
poszukiwawczo-ratowniczych, sprawowanie nadzoru nad bezpie-
czeƒstwem ˝eglugi i wiele innych zadaƒ. Wykonawcà ca∏ego 
projektu jest Konsorcjum firm: Selex, Computex Telecommunication
i Przemys∏owy Instytut Telekomunikacji z Warszawy. Jednà ze
sk∏adowych ZSRN jest system ∏àcznoÊci radiowej VHF niezb´dny do
realizacji statutowych celów Stra˝y Granicznej. Umo˝liwi on komu-
nikowanie si´ Stra˝y Granicznej m.in. ze statkami, za∏ogami
samolotów i Êmig∏owców. Realizacj´ tej cz´Êci systemu Konsorcjum
powierzy∏o m.in. Radmorowi.

System ∏àcznoÊci radiowej b´dzie si´ sk∏ada∏ z kilkunastu stacji
bazowych rozmieszczonych wzd∏u˝ polskiej granicy morskiej oraz
kilkunastu stanowisk operatora. B´dzie on umo˝liwi∏ transmisj´
g∏osu, danych i realizowa∏ funkcje morskiej ∏àcznoÊci ratunkowej
GMDSS (OgólnoÊwiatowy System Bezpieczeƒstwa i Alarmowania).
Stacje bazowe do systemu dostarcza RADMOR a Stanowiska Operato-
ra oraz serwery komunikacyjne – gdaƒska firma DGT. Rozwiàzania
bazujà na systemie ∏àcznoÊci MCS, który integruje cyfrowe oraz ana-
logowe Êrodki ∏àcznoÊci przewodowej ze Êrodkami ∏àcznoÊci radiowej,
opracowanym przez DGT. Jest to nowoczesne rozwiàzanie wykorzys-
tujàce klasyczne Êrodki ∏àcznoÊci radiowej tj. radiotelefony VHF. Ze
Stanowisk Operatorskich, poprzez sieç WAN i stacje bazowe, mo˝na
transmitowaç g∏os i dane do wybranego radiotelefonu znajdujàcego si´

w dowolnym miejscu wzd∏u˝ polskiej granicy
morskiej. Dzi´ki temu Stra˝ Graniczna b´dzie
mog∏a nawiàzaç ∏àcznoÊç radiowà, z ka˝dym
obiektem ruchomym wzd∏u˝ ca∏ego polskiego
wybrze˝a.

Zbigniew Furman
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El˝bieta Krysztofiak
tel.: 058/69 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.

Ewa Kadecka
tel.: 058/69 96 657
Ewa.Kadecka@radmor.com.pl
Pani Ewa zajmuje si´ sprzeda˝à
cz´Êci zamiennych, osprz´tu 
i instrukcji technicznych; obs∏uguje
równie˝ ma∏e firmy i klientów 
indywidualnych. U pani Ewy mo˝na
zasi´gnàç informacji na temat przed-
stawicieli handlowych naszej firmy.

Andrzej Wysocki
tel.: 058/69 96 668
Andrzej.Wysocki@radmor.com.pl
Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom 
z policji, stra˝y po˝arnej 
i granicznej, zarzàdzania
kryzysowego i obrony cywilnej,
administracji paƒstwowej, stra˝y
miejskich, zak∏adów karnych.

Jowita Gotówko
tel.: 058/69 96 669
Jowita.Gotowko@radmor.com.pl
Klienci pani Jowity to: firmy 
taksówkowe i transportowe, s∏u˝ba
zdrowia, ochrona mienia, poczta,
energetyka, gazownictwo, 
leÊnictwo, przedsi´biorstwa 
gospodarki komunalnej.

RADMORdla Stra˝y Granicznej

Radmorowska stacja bazowa 
montowana na posterunkach 

Stra˝y Granicznej polskiego wybrze˝a.

Stanowisko operatorskie gdaƒskiej firmy DGT



Wszystkie firmy, wszystkie organizacje dà˝à do osiàgni´cia
sukcesu w swojej bran˝y. Sukcesy jednak mogà osiàgaç tylko
najlepsi. Aby znaleêç si´ wÊród nich wiele s∏u˝b musi korzystaç ze
sprawdzonych i nowoczesnych rozwiàzaƒ w dziedzinie radio-
∏àcznoÊci. 

Z myÊlà o takich odbiorcach RADMOR wprowadzi∏ do sprzeda˝y
profesjonalny radiotelefon przewoêny 3805. Analiza potrzeb i uwag
u˝ytkowników zaowocowa∏a stworzeniem urzàdzenia o znakomitych
parametrach technicznych, niezawodnego i oferujàcego wszystkie
funkcje niezb´dne do sprawnej i pewnej komunikacji. Radiotelefon
3805 zosta∏ zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach,
wtedy kiedy ∏àcznoÊç ma niezwykle wa˝ne znaczenie. Dzi´ki odpo-
wiedniej konstrukcji mo˝e on byç zamontowany na desce rozdzielczej
samochodu. Gdy jednak miejsce na to nie pozwala, w kabinie mo˝na
zainstalowaç samà p∏yt´ czo∏owà radiotelefonu a zespó∏ nadawczo-
odbiorczy w odleg∏oÊci do 6 metrów np. w baga˝niku. Gniazdo, umie-
szczone z ty∏u radiotelefonu, pozwala na pod∏àczenie dodatkowego
mikrofonu, w∏àcznika alarmu, dodatkowego przycisku PTT, prze-
kaênika w∏àczajàcego zewn´trzne urzàdzenia sygnalizacyjne i wielu
innych akcesoriów. Wewn´trzny g∏oÊnik umieszczony jest na p∏ycie
czo∏owej radiotelefonu. Bardzo u∏atwia to instalacj´ urzàdzenia w ka-
binie samochodu i zapewnia dobrà s∏yszalnoÊç komunikatów. W razie
potrzeby mo˝na do tylnego gniazda pod∏àczyç dodatkowy zewn´trzny
g∏oÊnik o wi´kszej mocy. Niespotykana w tej klasie urzàdzeƒ liczba
kana∏ów (a˝ 1500), du˝y graficzny wyÊwietlacz i dodatkowe akceso-
ria sprawiajà, ˝e radiotelefon idealnie nadaje si´ do zastosowania 
w sektorze bezpieczeƒstwa publicznego, stra˝y miejskiej, pogotowiu
ratunkowym i komunikacji publicznej. Âwietnie sprawdza si´ te˝ 
w wojsku jako wyposa˝enie s∏u˝b pomocniczych, które nie muszà
u˝ywaç radiostacji taktycznych.

Dodatkowym atutem radiotelefonu 3805, wa˝nym zw∏aszcza dla
u˝ytkowników z sektora bezpieczeƒstwa, jest mo˝liwoÊç utajnienia
rozmów. Osiàga si´ to poprzez zainstalowanie cyfrowego skramblera.
RADMOR proponuje swoim odbiorcom rozwiàzania, w∏asnej kon-
strukcji i produkcji, oparte o cyfrowe skramblery 0187 lub 0188. 
Z punktu widzenia bezpieczeƒstwa komunikacji niezwykle wa˝nà
cechà radmorowskich skramblerów jest mo˝liwoÊç zmiany kluczy
kodowych drogà radiowà. Radiotelefony wyposa˝one w skramblery
nie tylko szyfrujà komunikaty g∏osowe ale równie˝ s∏u˝à do zarzàdza-
nia siecià. Poprzez skramblery sterowane radiowo mo˝liwe jest nie
tylko sprawdzanie obecnoÊci radiotelefonu w sieci ale równie˝
w∏àczenia pods∏uchu sytuacji w otoczeniu radiotelefonu.

Dla wielu naszych klientów osiàgni´cie sukcesu to zagwaran-
towanie bezpieczeƒstwa - innym i sobie. Radiotelefon 3805 pozwala
prowadziç korespondencj´ drogà radiowà w sposób prosty, pewny 
i bezpieczny. Zadowoleni z jego u˝ytkowania b´dà najbardziej wyma-
gajàcy u˝ytkownicy.

Marek Cichowski

Dost´pne funkcje:
■ selektywne wywo∏anie 
■ wywo∏anie alarmowe 
■ CTCSS / DCS 
■ DTMF
■ VOX 
■ skanowanie (przeszukiwanie) kana∏ów 
■ skanowanie z priorytetem 
■ voting (wybór kana∏u z najsilniejszym sygna∏em)
■ wysy∏anie i odbiór wiadomoÊci SDM 
■ wysy∏anie i odbiór statusów 

Podstawowy zestaw eksploatacyjny:
■ zespó∏ nadawczo-odbiorczy
■ mikrofon
■ kable zasilajàce
■ rama do mocowania

Dodatkowe akcesoria:
■ g∏oÊnik zewn´trzny
■ mikrofon z klawiaturà DTMF
■ zasilacz sieciowy
■ przetwornica
■ anteny
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Parametr 3805
Zakres cz´stotliwoÊci 66 ÷ 88 MHz

136 ÷ 174 MHz
400 ÷ 470 MHz

Moc nadajnika do 25 W
Liczba kana∏ów 1500
Czu∏oÊç odbiornika 0,28 μV
Odst´p sàsiedniokana∏owy 12,5 / 20 / 25 kHz
Stopieƒ ochrony IP54
Zakres temperatury pracy –30 ÷ +60°C
Wymiary 185 x 182 x 70 mm
Waga 1,4 kg

Lepszy, taƒszy,
Radiotelefon przewoêny 3801

dla wymagajàcych
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Wszystkie profesjonalne s∏u˝by zajmujàce si´ szeroko rozumia-
nym bezpieczeƒstwem, nie tylko ludzi ale i towarów, korzystajà 
z ∏àcznoÊci radiowej. W dzisiejszych czasach trudno wyobraziç
sobie policjanta, stra˝aka, wartownika czy pracownika firmy ochro-
niarskiej bez radiotelefonu. Dobra i pewna komunikacja niezb´dna
jest aby szybciej i lepiej spe∏niaç wymagania klientów. Pozwala te˝
zwi´kszyç wydajnoÊç pracy oraz bezpieczeƒstwo samego pracow-
nika oraz powierzonego mu mienia. Wykonujàc swoje zadania
funkcjonariusze muszà mieç pewnoÊç, ˝e Êrodek ∏àcznoÊci którym
si´ pos∏ugujà nie zawiedzie ich w trudnym momencie. 

To dla nich RADMOR przygotowa∏ nowà rodzin´ radiotelefonów
dor´cznych serii 31030. Ze wzgl´du na ró˝ne potrzeby klientów
dost´pne sà trzy ró˝ne modele tych radiotelefonów. Od razu po wyj´ciu
urzàdzenia z pude∏ka widaç, ˝e mamy do czynienia z narz´dziem
pracy dla profesjonalisty. Solidna obudowa, odporna na uszkodzenia
mechaniczne, oraz ∏atwo i pewnie zatrzaskujàcy si´ zasilacz akumu-
latorowy, trwa∏a antena - wszystkie te elementy to rozwiàzania na naj-
wy˝szym Êwiatowym poziomie.

Radiotelefon 31030B jest bardzo prosty w obs∏udze – ˝eby rozpoczàç
rozmow´ nale˝y jedynie nacisnàç przycisk nadawania. Dost´pne sà te˝
dwa pokr´t∏a – do ustawiania kana∏u i w∏àczenia i regulacji si∏y g∏osu.
Bardziej rozbudowany radiotelefon 31030U wyposa˝ony jest dodat-
kowo w wyÊwietlacz i cztery przyciski funkcyjne. Do dyspozycji u˝yt-
kownika jest te˝ wi´ksza iloÊç kana∏ów i szersza gama mo˝liwoÊci.
Pe∏ni´ wykorzystania dost´pnych funkcji zapewnia dopiero radiotelefon
31030P z pe∏nà klawiaturà alfanumerycznà. Radiotelefon jest niewiel-
ki, ∏atwo mieÊci si´ w d∏oni, i dzi´ki temu prosta jest jego obs∏uga. Po-
nadto mo˝na dowolnie zaprogramowaç przyciski, przypisaç im cz´sto
u˝ywane funkcje. Szybki dost´p do powtarzanych operacji zwi´ksza
efektywnoÊç ∏àcznoÊci i u∏atwia prac´.

Radiotelefon 31030 spe∏nia wymagania normy IP67 – jest to jedna 
z jego wa˝nych cech. Py∏oszczelnoÊç i wodoodpornoÊç umo˝liwiajà u˝y-
wanie go w bardzo trudnych warunkach, w∏aÊnie przez profesjonalistów. 

W dobie kiedy coraz powszechniej dost´pne sà urzàdzenia do
nieautoryzowanego pods∏uchu korespondencji radiowej, wa˝na staje
si´ mo˝liwoÊç zapewnienia bezpiecznej ∏àcznoÊci. Jest to szczególnie

istotne gdy przekazywane informacje sà skierowane tylko do ograni-
czonej grupy odbiorców. Aby zapewniç poufnoÊç korespondencji
radiotelefon 31030 mo˝e byç w wyposa˝ony w nowoczesny cyfrowy
skrambler do szyfrowania mowy. Daje on pewnoÊç, ˝e informacja
zostanie „odczytana” tylko przez konkretnego adresata. RADMOR
oferuje cyfrowe skramblery w∏asnej konstrukcji – 0187 i 0188.

Radiotelefon 31030 to doskona∏e narz´dzie dla profesjonalistów
dbajàcych o bezpieczeƒstwo publiczne, bezpieczeƒstwo swoich klien-
tów i powierzonego mienia. Niewiele innych urzàdzeƒ ∏àcznoÊci
radiowej daje taki komfort pracy i tyle mo˝liwoÊci co radiotelefon
31030 z Radmoru.

Marek Cichowski
Dost´pne funkcje:
■ selektywne wywo∏anie 
■ wywo∏anie alarmowe 
■ CTCSS / DCS 
■ DTMF 
■ skanowanie (przeszukiwanie) kana∏ów 
■ skanowanie z priorytetem voting 
■ voting (wybór kana∏u z najsilniejszym sygna∏em)
■ wysy∏anie i odbiór wiadomoÊci SDM 
■ wysy∏anie i odbiór statusów 
■ funkcja „samotny pracownik” 
■ mo˝liwoÊç zainstalowania skramblera

Podstawowy zestaw eksploatacyjny:
■ zespó∏ nadawczo-odbiorczy
■ zasilacz akumulatorowy
■ antena
■ zaczep do pasa
■ urzàdzenie ∏adujàce jednogniazdowe 

z zasilaczem

Dodatkowe akcesoria:
■ futera∏y
■ mikrofonog∏oÊniki
■ zestawy s∏uchawkowe
■ urzàdzenie ∏adujàce wielogniazdowe

Parametr 31030
konwencjonalny trankingowy

Zakres cz´stotliwoÊci 136 ÷ 174 MHz 400 ÷ 470 MHz 400 ÷ 470 MHz
Moc nadajnika 1-5 W 1-4 W 1-4 W
Liczba kana∏ów:
- bez klawiatury 16 100
- z klawiaturà uproszczonà 128 w tym 10 
- z pe∏nà klawiaturà 350 konwencjonalnych
Czu∏oÊç odbiornika 0,35 μV
Odst´p sàsiedniokana∏owy 12,5 / 20 / 25 kHz
Zakres temperatury pracy –30 ÷ +60°C
Stopieƒ ochrony IP67
Wymiary 62 x 130 x 40 mm
Waga 344 g
Zasilacz akumulatorowy Li-Ion 2000 mAh

Dlaprofesjonalistów
Radiotelefon dor´czny 31030
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Radiostacja 35010 jest przeznaczona do ∏àcznoÊci pomi´dzy
˝o∏nierzami dru˝yny czy zespo∏u bojowego w niewielkich sieciach
radiowych. Pracuje w paÊmie cz´stotliwoÊci od 2405 MHz do 2480
MHz, a u˝ytkownicy mogà nawiàzaç ∏àcznoÊç na 16-tu kana∏ach.
W terenie otwartym urzàdzenie umo˝liwia nawiàzanie ∏àcznoÊci
radiowej na odleg∏oÊç kilkuset metrów. To niewielkie i bardzo lekkie
urzàdzenie okreÊlane z ang. jako PRR (Personal Role Radio), przez-
naczone do wykorzystania jako osobiste wyposa˝enie ˝o∏nierza.

Radiostacja spe∏nia wymagania Êrodowiskowe wg normy 
MIL–STD 810F.

Parametry ogólne:
Zakres cz´stotliwoÊci 2405 ÷ 2480 MHz (pasmo ISM)
IloÊç kana∏ów 16
Odst´p mi´dzykana∏owy 5 MHz
System pracy DSSS
Rodzaj kodowania mowy CVSD 
Maks. szybkoÊç transmisji danych 19,2 kb/s; 56 kb/s
Moc w.cz. nadajnika 10 mW; 100 mW; 400 mW
Moc m.cz. odbiornika 250 mW
Napi´cie zasilania 2 ÷ 5,25 V
Rodzaj dost´pu w dupleksie TDMA
IloÊç u˝ytkowników w dupleksie 4
Âredni czas pracy mi´dzyawaryjnej 5000 godz.

Podstawowe parametry eksploatacyjne:
Zasi´g radiostacji w terenie otwartym 700 m
Zasi´g bezprzewodowego w∏àcznika nadawania 2 m
Czas pracy radiostacji (nad/odb/nas∏uch = 1/7/16) 15 h
Zasilanie 2 baterie alkaliczne R6 lub

2 akumulatory Ni-MH AA
Wymiary (bez anteny) 115 x 69 x 25/35 mm
Masa (bez baterii) 270 g
Zasilanie bezprzewodowego PTT bateria litowa CR2450
Wymiary bezprzewodowego PTT 50 x 38 x 17 mm
Masa bezprzewodowego PTT 40 g
Wymiary mikrotelefonu nag∏ownego 114 x 87 x 17 mm
Masa mikrotelefonu nag∏ownego 130 g

Radiostacja osobista

R35010
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Wielosystemowa radiostacja R3505 to nowoczesny Êrodek ∏àcz-
noÊci radiowej, pracujàcy w szerokim zakresie cz´stotliwoÊci
(20÷520 MHz). Ma ona techniczne mo˝liwoÊci wspó∏pracy z sys-
temami radiokomunikacyjnymi dzia∏ajàcymi w ró˝nych standar-
dach. Nale˝y do grupy tzw. urzàdzeƒ programowalnych SDR 
(z ang. Software Defined Radio). Niezwykle wa˝nà cechà radio-
stacji jest mo˝liwoÊç jej unowoczeÊniania i modyfikacji bez
koniecznoÊci wymiany bloków, a jedynie przez wymian´ opro-
gramowania. Zaletà radiostacji jest mo˝liwoÊç zastàpienia jednym
urzàdzeniem szeregu klasycznych radiostacji i radiotelefonów u˝y-
wanych w Si∏ach Zbrojnych oraz s∏u˝bach cywilnych. Radiostacja
3505 zapewnia pe∏nà interoperacyjnoÊç pomi´dzy si∏ami làdowymi,
morskimi i lotniczymi oraz ∏àcznoÊç ze s∏u˝bami cywilnymi takimi
jak policja, stra˝ po˝arna, ratownictwo medyczne, Centra Zarzà-
dzania Kryzysowego.

Parametry ogólne:
Zakres cz´stotliwoÊci   20 ÷ 520 MHz oraz odbiór sygna∏ów GPS
Odst´p kana∏owy 5.0, 6.25, 8.33, 10.0, 12.5, 25 kHz
IloÊç kana∏ów programowanych 100
Rodzaje modulacji   FM, AM, FFSK, GMSK, PSK, QAM
Transmisja mowy  analogowa, cyfrowa CVSD 16 kbit/s 
Transmisja danych do 64 kbit/s
Interfejsy danych RS232E, USB 
Napi´cie zasilania 7.2 V

Nadajnik:
Moc w.cz. nadajnika 0,1W - 5W (FM)
Poziom harmonicznych -50 dBc 

Odbiornik:
Czu∏oÊç odbiornika  < 0.5 μV FM (12 dB SINAD)
Blokada szumu szum, ton 150 Hz
Moc wyjÊciowa audio 400 mW

Parametry mechaniczne:
Wymiary*:    wysokoÊç 218 mm

szerokoÊç 86 mm
g∏´bokoÊç 44 mm

Masa (z zasilaczem) 900 g

Parametry Êrodowiskowe:
Zakres temperatur pracy -30°C ÷ +60°C  
Zakres temperatur skrajnych -40°C ÷ +70°C  
HermetycznoÊç 1m/2 godz.

Radiostacja programowalna

R3505
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Nowoczesna dor´czna radiostacja taktyczna VHF/FM. Zaawan-
sowane funkcje i ma∏e gabaryty czynià z niej doskona∏e wyposa˝e-
nie osobiste ˝o∏nierza w ka˝dej armii Êwiata. Radiostacja mo˝e byç
u˝ywana w dowolnym regionie Êwiata, w bardzo trudnych warunk-
ach Êrodowiskowych. Solidna obudowa z odlewu aluminiowego
zapewnia szczelnoÊç i odpornoÊç na kurz, piasek, wod´ i wilgoç.
Jest wytrzyma∏a na wstrzàsy, wibracje, zanurzenie, ciep∏o, zimno
oraz szoki termiczne. Radiostacja charakteryzuje si´ ∏atwoÊcià
obs∏ugi dzi´ki tylko dwóm prze∏àcznikom oraz dwóm przyciskom.
Zasilacze akumulatorowe Li-Ion zapewniajà prac´ urzàdzenia
nawet do 24 godzin. Dost´pnych jest kilka wersji radiostacji – np.
ze skramblerem analogowym bàdê cyfrowym,  z wbudowanym
odbiornikiem GPS i bez niego, oferujàce ró˝ne pr´dkoÊci transmisji
danych i ró˝ne mo˝liwoÊci funkcjonalne. Wszystkie wersje w
prosty sposób mo˝na zamontowaç w adapterze samochodowym i
u˝ywaç ich jako urzàdzenia przewoêne o du˝ym zasi´gu (przy zas-
tosowaniu wzmacniacza mocy).

*Wymiary z zasilaczem akumulatorowym NiCd, bez anteny i futera∏u.

Parametry ogólne:
Zakres cz´stotliwoÊci pracy 30,000 – 87,975 MHz
IloÊç kana∏ów pracy 2320
Odst´p sàsiedniokana∏owy 25 kHz
IloÊç kana∏ów programowanych 10
Rodzaje modulacji F3E, F2D
Pr´dkoÊci transmisji danych1,2/2,4/9,6/12,0/16,0/19,2/24,0 kb/s
Rodzaj pracy simpleks, duosimpleks
Znamionowe napi´cie zasilania 7,2 V
InteroperacyjnoÊç STANAG 4204
AutonomicznoÊç (1:1:8) >10 godz. dla zasilacza NiCd

>24 godz. dla zasilacza Li-Ion

Nadajnik:
Znamionowa moc wyjÊciowa 0,1W; 1,0W; 3,0W
StabilnoÊç cz´stotliwoÊci ± 5 ppm
Znamionowa impedancja anteny 50Ω

Odbiornik:
Czu∏oÊç:  dla F3E (SINAD 12 dB)  0,5 μV

dla F2D 0,7 μV (do 9,6 kb/s)
2,0 μV (powy˝ej 9,6 kb/s)

Znamionowa moc wyjÊciowa m.cz. wew. 400 mW/16Ω

zew. 200 mW/8Ω

Pasmo cz´stotliwoÊci akustycznych 400 – 2500 Hz
Zniekszta∏cenia nieliniowe ≤ 7%

Parametry mechaniczne:
Wymiary*:     wysokoÊç 212 mm

szerokoÊç 91/76 mm
g∏´bokoÊç 43 mm

Masa (z zasilaczem NiCd) 940 g

Parametry Êrodowiskowe
Zakres temperatur pracy –32°C ÷ +50°C
Zakres temperatur skrajnych –40°C ÷ +71°C
HermetycznoÊç 1 m/2 godz.

Radiostacja dor´czna

R3501
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Radiostacja R3501 mo˝e byç wykorzystywana nie tylko jako
urzàdzenie dor´czne, ale równie˝ przewoêne. W sk∏ad takiego
zestawu wchodzà nast´pujàce urzàdzenia: radiostacja 3501,
adapter samochodowy 0526, wzmacniacz mocy 0525 oraz aktywny
g∏oÊnik 0529. Dzi´ki zastosowaniu adaptera radiostacj´ w bardzo
prosty sposób mo˝na zamontowaç w pojazdach mechanicznych.
Przy jego pomocy radiostacja jest zasilana z sieci pok∏adowej 12V
lub 24V. Wzmacniacz mocy umo˝liwia natomiast wzmocnienie
nadawanego sygna∏u nawet do 50W (0,3W, 1W, 3W, 5W, 20W,
50W – w zale˝noÊci od konfiguracji). Dzi´ki obu tym elementom
mo˝liwe jest utworzenie zestawu przewoênego V3501 du˝ej mocy
zapewniajàcego utrzymanie ∏àcznoÊci na du˝ym obszarze. Umo˝li-
wia on realizacj´ wszystkich funkcji radiostacji R3501 przy jed-
noczesnym zwi´kszeniu zasi´gu dzia∏ania dru˝yny lub plutonu.
Zestaw mo˝na wzbogaciç o dodatkowy osprz´t u∏atwiajàcy korzys-
tanie z radiostacji np.: mikrotelefon COT 207 lub zestaw nag∏owny
01316. Dost´pna jest równie˝ antena przewoêna szerokopasmowa
30-88 MHz oraz podstawa mocujàca, której typ zale˝y od rodzaju
pojazdu. Przetwornica 0206/4 (12V/24V) umo˝liwia osiàgni´cie
pe∏nej mocy radiostacji tj. 50 W przy zasilaniu z sieci pok∏adowej
12V. Dost´pny jest równie˝ pulpit zdalnego sterowania umo˝liwia-
jàcy dogodny monta˝ i sterowanie radiostacjà z odleg∏oÊci do 12 m. 

Na bazie radiostacji R3501 mo˝na tworzyç sieci ∏àcznoÊci tak-
tycznej, wspó∏pracujàce z innymi systemami, np. PR4G. Dodatkowe
urzàdzenia, specjalistyczne akcesoria oraz ró˝norodne opro-
gramowanie znaczàco zwi´kszajà jej funkcjonalnoÊç i mo˝liwoÊci
u˝ytkowe. 

Zestaw
przewoêny radiostacji

V3501

Parametr Wzmacniacz 0525 Adapter 0526 G∏oÊnik 0529 Przetwornica 0206/4
Zakres cz´stotliwoÊci 30 ÷ 88 MHz - - -
Moc wyjÊciowa w.cz.:
- dla napi´cia zasilania 13,2V 5, 20 W - - -
- dla napiecia zsilania 27V 5, 20, 50 W - - -
Zakres mocy sterujàcej 1 ÷ 3 W - - -
Nominalna impedancja wej. i wyj. 50 Ω - -
Zakres temperatur pracy –30 ÷ +50°C –30 ÷ +50°C –30 ÷ +50°C –30 ÷ +50°C
Wymagania Êrodowiskowe MIL-STD 810E MIL-STD 810E - MIL-STD 810E
Wymiary 245 x 150 x 85/107 mm 190 x 100 x 58 mm 65 x 145 x 102 mm 245 x 150 x 85/107 mm

Ogólna charakterystyka:
■ moc do 50 W 
■ prosta instalacja w pojeêdzie 
■ wspó∏praca z g∏oÊnikiem aktywnym 
■ mo˝liwoÊç transmisji danych 
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Radiostacja RRC 9210 jest hoppingowà radiostacjà plecakowà
nowej generacji F@stnet z szybkà transmisjà danych i wysokim
stopniem ochrony przed przeciwdzia∏aniem radioelektrycznym
(ECCM). Odznacza si´ mniejszymi gabarytami i zwi´kszonà funk-
cjonalnoÊcià w porównaniu z radiostacjà RRC9200. Radiostacja jest
wyposa˝ona w kart´ IP (Internet Protocol) oraz wewn´trzny od-
biornik GPS. Nowy tryb pracy Multipleks umo˝liwia jednoczesnà 
i niezale˝nà transmisj´ mowy i danych mi´dzy u˝ytkownikami
sieci. Dzi´ki nowym w∏asnoÊciom radiostacja RRC 9210 mo˝e sta-
nowiç element taktycznej sieci internetowej. 

Mo˝liwe jest zdalne zarzàdzanie radiostacjà poprzez wbudo-
wanego agenta SNMP. Radiostacja RRC 9210 posiada wokoder 
o trzech pr´dkoÊciach kodowania oraz wyposa˝ona jest w tryb
TDMA. 

Radiostacja RRC 9210 jest interoperacyjna z radiostacjami
RRC9200/RRC9500 i mo˝e wspó∏pracowaç z wieloma dotychcza-
sowymi akcesoriami i urzàdzeniami peryferyjnymi.

Podstawowe parametry techniczne:
Zakres cz´stotliwoÊci 30 – 88 MHz
IloÊç kana∏ów 2320
Odst´pie mi´dzykana∏owy 25 kHz
Moc nadajnika 0,5W, 5W, 10W
Liczba kluczy kryptograficznych 14
StabilnoÊç cz´stotliwoÊci ± 2 ppm
Czu∏oÊç  0,5 μV
Tryby pracy analogowe (AFF, SCAN)

cyfrowe (FH, FCS, MIX, DEF)
Modulacja F3 STANAG 4204 (tryby analogowe)

SCR4 (tryby cyfrowe) 
8CMP (szybka transmisja cyfrowa)

Masa 3,4 kg
Wymiary (z uchwytami) 264 x 84 x 184

Taktyczna radiostacja 
plecakowa RRC 9210

Nowe funkcje:
■ szybka transmisja danych (do 42,66 kbit/s) 
■ pakietowa transmisja danych z pr´dkoÊcià do 19 kbit/s (PAS) 
■ karta IP 
■ wbudowany odbiornik GPS 
■ jednoczesna i bezkolizyjna transmisja mowy i danych (tryb

Multipleks) 
■ interfejs Ethernet TCP-IP z protoko∏em PPP, umo˝liwiajàcy

∏atwe po∏àczenie radiostacji z taktycznà siecià komputerowà 
■ zdalne zarzàdzanie radiostacjà poprzez wbudowanego agenta

SNMP 
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Radiostacja RRC 9310AP jest hoppingowà radiostacjà pok∏adowà
nowej generacji F@stnet z szybkà transmisjà danych i wysokim
stopniem ochrony przed przeciwdzia∏aniem radioelektrycznym
(ECCM). Jest to urzàdzenie modularne sk∏adajàce si´ z radiostacji
plecakowej RRC 9210 oraz wzmacniacza mocy WZM 126AP. Mo˝e
byç instalowana na wszystkich typach pojazdów a jej gabaryty sà
takie same jak radiostacji RRC9500. 

Radiostacja jest wyposa˝ona w kart´ IP (Sterownik Protoko∏u
Internetowego) oraz wewn´trzny odbiornik GPS. Nowy tryb pracy -
multipleks - umo˝liwia jednoczesnà i niezale˝nà transmisj´ mowy
i danych mi´dzy u˝ytkownikami sieci. Dzi´ki nowym w∏asnoÊciom
radiostacja RRC 9310AP mo˝e stanowiç element taktycznej sieci
internetowej. 

Radiostacja RRC 9310AP posiada wokoder o trzech pr´dkoÊciach
oraz wyposa˝ona jest w tryb TDMA. Mo˝liwe jest zdalne zarzàdza-
nie radiostacjà poprzez wbudowanego agenta SNMP. 

Radiostacja RRC 9310AP jest interoperacyjna z radiostacjami
RRC9200/RRC9500 i mo˝e wspó∏pracowaç z wieloma dotychczaso-
wymi akcesoriami i urzàdzeniami peryferyjnymi.

Podstawowe parametry techniczne:
Zakres cz´stotliwoÊci 30 – 88 MHz
IloÊç kana∏ów 2320
Odst´pie mi´dzykana∏owy 25 kHz
Moc nadajnika 5W, 10W, 50W
Liczba kluczy kryptograficznych 14
StabilnoÊç cz´stotliwoÊci ± 2 ppm
Czu∏oÊç  0,5 μV
Tryby pracy analogowe (AFF, SCAN)

cyfrowe (FH, FCS, MIX, DEF)
Modulacja F3 STANAG 4204 (tryby analogowe)

SCR4 (tryby cyfrowe) 
8CMP (szybka transmisja cyfrowa)

Masa 11,5 kg
Wymiary 290 x 139 x 360

Taktyczna radiostacja pok∏adowa

Nowe funkcje:
■ szybka transmisja danych (do 42,66 kbit/s) 
■ pakietowa transmisja danych z pr´dkoÊcià do 19 kbit/s (PAS) 
■ karta IP 
■ wbudowany odbiornik GPS 
■ jednoczesna i bezkolizyjna transmisja mowy i danych (tryb

Multipleks) 
■ interfejs Ethernet TCP-IP z protoko∏em PPP, umo˝liwiajàcy

∏atwe po∏àczenie radiostacji z taktycznà siecià komputerowà 
■ zdalne zarzàdzanie radiostacjà poprzez wbudowanego agenta

SNMP 

RRC 9310AP
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Ba∏tyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO oraz Targi
Ratownictwa i Bezpieczeƒstwa SAFETY organizowane sà od 1998
roku. W czerwcu b.r. odby∏a si´ dziesiàta - jubileuszowa - edycja tej
imprezy. Targi poÊwi´cone sà tematyce obrony granic morskich 
i bezpieczeƒstwa morskiego a tak˝e problemom ratownictwa na
morzu i wybrze˝u. Ponad 120 wystawców z 11 krajów zaprezen-
towa∏o najnowszej generacji uzbrojenie, sprz´t oraz wyposa˝enie
dla Marynarki Wojennej RP, jednostek specjalnych Wojska Pol-
skiego, Stra˝y Granicznej, Policji oraz Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

Podobnie jak w latach ubieg∏ych targom towarzyszy∏y liczne
prezentacje oraz konferencje. Dla publicznoÊci zorganizowano pokazy
dzia∏ania jednostek specjalnych Wojska Polskiego, zespo∏ów antyter-
rorystycznych oraz s∏u˝b ratowniczych. Swojà sprawnoÊç w dzia∏aniu
prezentowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Gdaƒsku oraz ratownicy ze Stowarzyszenia Zawodowego
Ratowników Medycznych oraz Fundacji Ratownictwa Bezpieczni Nad
Wodà.

RADMOR prezentowa∏ swojà ofert´ sprz´tu ∏àcznoÊci przeznaczo-
nego nie tylko dla si∏ zbrojnych - radiostacje PR4G F@stnet (pok∏a-
dowe i plecakowe), radiostacje R3501 w ró˝nych ukompletowaniach,
radiostacj´ programowalnà R3505 (Software Radio) oraz radiostacj´
osobistà R35010 (Personal Role Radio). Uzupe∏nieniem naszej ekspo-
zycji by∏y urzàdzenia oferowane wszystkim s∏u˝bom mundurowym
takim jak Stra˝ Graniczna, Policja czy Stra˝ Po˝arna czyli ró˝ne wer-
sje radiotelefonów. PokazywaliÊmy równie˝ cyfrowà ∏àcznoÊç radiowà
standardu TETRA. Ten bardzo elastyczny system umo˝liwia budo-
wanie jedno lub wielostrefowych sieci. Oprócz tego jest prosty pod
wzgl´dem pod∏àczenia i uruchomienia. Zainteresowaniem zwiedzajà-

cych cieszy∏y si´ zw∏aszcza niezawodne i proste w obs∏udze prze-
woêne i noszone radiotelefony firmy EADS. Pod wzgl´dem para-
metrów technicznych oraz wytrzyma∏oÊci spe∏nia∏y oczekiwania
naszych potencjalnych klientów.

Targowi goÊcie z zainteresowaniem dopytywali si´ te˝ o Morski
System Wykrywania i Poszukiwania SON-124P oraz Samolotowy
System Monitoringu SSM-730. Pierwszy z nich, montowany na stat-
kach i ∏odziach patrolowych, s∏u˝y m.in. do prowadzenia akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczych na morzu. Drugi przeznaczony do instalowa-
nia na statkach powietrznych ma mo˝liwoÊç wykrywania i wskazy-
wania po∏o˝enia obiektów zarówno na morzu jak i na làdzie.  

Prezentowanie oferty na targach odwiedzanych przez potencjalnych
klientów to doskona∏a okazja do pochwalenia si´ osiàgni´ciami, 
nawiàzania kolejnych kontaktów i poznania potrzeb u˝ytkowników. 

Ma∏gorzata Zeman
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Nadba∏tyckietargowanie

Prezes Radmoru A. Synowiecki (z prawej) prezentuje radiostacj´ R35010
wiceministrowi Obrony Narodowej Z. Kosiniak-Kamyszowi

Oprócz radiostacji i radiotelefonów pokazywaliÊmy 
g∏owice morskiego systemu wykrywania i poszukiwania 

oraz samolotowego systemu monitoringu



„Poznaƒ to ciekawe, ale i dziwne miasto. Z jednej strony to w∏aÊ-
nie tutaj rodzi∏o si´ paƒstwo polskie, a z drugiej bardzo silnie
widoczne sà niemal na ka˝dym kroku wp∏ywy niemieckie. Mówi si´
o zamkni´tej, ograniczonej fortami twierdzy, a równoczeÊnie przy-
wo∏uje rol´ okna na zachodni Êwiat, które przez lata otwiera∏y
targi.” – jak pisze Ewa Obr´bowska-Piasecka, autorka tekstu „Poz-
nawanie Poznania”. 

Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie (MTP) to najstarsza i najwi´k-
sza w Polsce instytucja zajmujàca si´ organizacjà wystaw. Idea zorga-
nizowania przez Polaków targów w Poznaniu narodzi∏a si´ ju˝ w 1917
roku, podczas zjazdu Zwiàzku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu.
Mia∏y to byç targi mi´dzynarodowe, zorganizowane na wzór targów 
w Lipsku. Pierwszy „Targ Poznaƒski”, jak wówczas nazywa∏a si´ im-
preza, mia∏ miejsce w 1921 roku. Obecnie co roku odbywa si´ tu ponad
50 wystaw. Organizowane przez MTP targi cieszà si´ wcià˝ rosnàca
popularnoÊcià wÊród zwiedzajàcych i wystawców. 

W kwietniu tego roku na terenie MTP odby∏a XVII edycja Wystawy
Zabezpieczeƒ SECUREX. Wspó∏towarzyszy∏y jej targi INSTALACJE
oraz Mi´dzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Po˝arnictwa i Ratownic-
twa SAWO. To najwa˝niejsze i najwi´ksze wydarzenia wystawien-
nicze bran˝y zabezpieczeƒ w Polsce a tak˝e w Europie Ârodkowej. Jest
to propozycja dla wszystkich zainteresowanych kompleksowà ofertà
dotyczàcà najnowszych systemów zabezpieczeƒ, rozwiàzaƒ w zakre-
sie ochrony pracy i ratownictwa oraz systemami instalacyjnymi. Sam
SECUREX zgromadzi∏ a˝ 216 wystawców z Polski i innych krajów
m.in. z Austrii, Danii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Korei P∏d. 

To uzupe∏niajàce si´ targowe trio odwiedzi∏o w tym roku blisko 28
tysi´cy zwiedzajàcych. SECUREX od lat jest w bran˝y doskonale roz-
poznawalny. To platforma wymiany doÊwiadczeƒ i zdobycia wiedzy 
o bezpiecznym funkcjonowaniu firmy, domu czy nas samych. To tak˝e
kompleksowa ekspozycja prezentujàca najnowsze rozwiàzania tech-
nologiczne oraz dost´pne na rynku oferty w zakresie systemów anty-
w∏amaniowych, ochrony informacji, zabezpieczeƒ, czy samoobrony 
a tak˝e systemów ∏àcznoÊci i zarzàdzania w stanach kryzysowych
oraz wyposa˝enia i sprz´tu dla s∏u˝b mundurowych.

RADMOR, przy wspó∏pracy z Polskà Izbà Ochrony Osób i Mienia,
wzià∏ udzia∏ w targach SECUREX. Stoisko mieliÊmy w najwi´kszej
hali, t∏umnie odwiedzanej przez zwiedzajàcych. WÊród naszych goÊci
przewa˝ali w∏aÊciciele i pracownicy firm ochroniarskich i du˝ych
przedsi´biorstw oraz funkcjonariusze policji. 

Na naszej ekspozycji prezentowaliÊmy nowoÊci z firmowej oferty
m.in. radiotelefony 31030 oraz skrambler cyfrowy 0187 do szyfrowa-
nia mowy w radiotelefonach przewoênych i dor´cznych. Pokazywa-
liÊmy równie˝ system ∏àcznoÊci cyfrowej standardu TETRA. Stacja
bazowa DAMM oraz terminale dor´czne i przewoêne EADS wzbudza-
∏y ogromne zainteresowanie. Pokazywany na wystawie sprz´t by∏
bardzo pozytywnie odbierany i nawiàzanych zosta∏o wiele obiecujà-

cych kontaktów. Nale˝y teraz zadbaç o to, aby wszyscy pozyskani
klienci oraz ci, o których trzeba jeszcze „powalczyç”, byli w pe∏ni usa-
tysfakcjonowani ze wspó∏pracy z Radmorem. ChcielibyÊmy aby
odwiedzili nasze stoisko na kolejnym Securex’e, na którym z pewnoÊ-
cià pojawimy si´. Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy, choç nast´pna edy-
cja dopiero za dwa lata w 2010 roku!

Tegoroczne targi by∏y nie tylko du˝e, ale równie˝ zgromadzi∏y
niemal wszystkie najwa˝niejsze polskie firmy z bran˝y. Byli produ-
cenci i dystrybutorzy, projektanci i wykonawcy, liderzy rynku oraz
ma∏e i Êrednie firmy. Odwiedzajàcy mogli zapoznaç si´ z innowacjami
technologicznymi. Na wystawie prezentowano wiele nowoÊci, co
Êwiadczy o dobrej koniunkturze na rynku oraz o dynamicznym rozwo-
ju bran˝y.

Jowita Gotówko

Technologie
dla bezpieczeƒstwa

Radmorowskie stoisko oraz Jowita Gotówko i Bartlomiej Stachnik 
gotowi na rozmowy ze zwiedzajàcymi targi
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Wiosnà tego roku odby∏y si´ dwie wa˝ne wojskowe wystawy
mi´dzynarodowe w regionie azjatyckim – jedna w Wietnamie, dru-
ga w Chinach. Radmor, jako wystawca, wzià∏ udzia∏ w obu impre-
zach.

Targi Vietship 2008 (International Exhibition on Shipbuilding,
Marine Technology & Transportation) w Hanoi w Wietnamie  odby∏y
si´ w marcu bie˝àcego roku. Odwiedzajàcy nasze stoisko goÊcie byli
zainteresowani przede wszystkim systemami ∏àcznoÊci radiowej dla
pojazdów lekkich i ci´˝kich. Dla pojazdów lekkich przeznaczona jest
wojskowa dor´czna radiostacja Radmor 3501 w wersji przewoênej, tj.
z adapterem samochodowym, 50 W wzmacniaczem mocy oraz akty-
wnym g∏oÊnikiem. Podobne zestawy sà z powodzeniem u˝ywane
m.in. przez armi´ polskà i irackà. Dla pojazdów ci´˝kich oferujemy
przewoêne radiostacje pok∏adowe UKF/FM RRC 9310 z rodziny
F@stnet, produkowane na licencji francuskiej firmy Thales. Rodzina
obejmuje te˝ plecakowà radiostacj´ UKF/FM RRC 9210. Obydwie
radiostacje mogà ze sobà bezpoÊrednio wspó∏pracowaç we wszystkich
trybach pracy. Sà to wielozadaniowe hoppingowe radiostacje z pro-
toko∏em IP przeznaczone dla jednostek taktycznych i rozpoznawczych.
Ich g∏ówne zalety, które docenili nasi klienci, to wysoki stopieƒ ochrony
przed przeciwdzia∏aniem radioelektrycznym ECCM, jednoczesna
transmisja mowy i danych w tym samym kanale radiowym i du˝a
pr´dkoÊç transmisji danych. Wysokà jakoÊç transmisji mowy zapew-
nia wbudowany wokoder MELP (STANAG 4591). Radiostacje mogà

Trzy bratanki…
Polak, Chiƒczyk i Wietnamczyk

Dyrektor Zbigniew Furman i Marcin Bia∏czak z Dzia∏u Eksportu w towarzystwie przedstawicieli Instytutu ¸àcznoÊci w Hanoi 
podczas targów Vietship w Wietnamie



byç wyposa˝one w wewn´trzny interfejs IP i odbiornik GPS. Radio-
stacje rodziny F@stnet sà w pe∏ni interoperacyjne z radiostacjami
RRC9200/RRC9500 – swoimi poprzednikami. 

PrezentowaliÊmy te˝ najnowsze produkty Radmoru: cyfrowà szero-
kopasmowà radiostacj´ dor´czna R3505 i radiostacj´ osobistà
krótkiego zasi´gu R35010. W czasie targów spotkaliÊmy si´ z przed-
stawicielami Wietnamskiego Instytutu Telekomunikacji i ¸àcznoÊci,
którzy wczeÊniej odwiedzili naszà firm´. WymieniliÊmy liczne uwagi
dotyczàce mo˝liwoÊci wspó∏pracy.

Aglomeracja miejska Hanoi z ok. 3 mln. mieszkaƒców to polityczne,
ekonomiczne i kulturalne centrum Wietnamu. Miasto by∏o za∏o˝one 
w 1010 r. i do dzisiaj czuje si´ tam specyficznà orientalnà atmosfer´.
Miasto jest zanieczyszczane spalinami setek tysi´cy, jeÊli nie milio-
nów, motocykli p´dzàcych wielkimi grupami po ca∏ym mieÊcie. Ma to
jednak swój niepowtarzalny urok. Wàskie uliczki na starym mieÊcie to
doskona∏e miejsce dla ka˝dego amatora zakupów. Zachwycajà
zw∏aszcza niespotykane gdzie indziej wyroby z laki i bambusa. Stare
pagody wype∏nione sà modlàcymi si´ osobami w tradycyjnych stro-
jach i przesycone zapachem kadzide∏. 

Wietnam to bardzo ciekawe miejsce dla podró˝nika, ale równie˝
niezwyk∏e wyzwanie dla ka˝dej firmy, chcàcej, tak jak Radmor,
sprzedawaç tam swoje produkty. Czeka nas jeszcze wiele pracy
zwiàzanej z tym rynkiem, ale dobry poczàtek, miejmy nadziej´,
zapewni nam sukces w niedalekiej przysz∏oÊci.

Targi Cidex 2008 (6th China International Defence Electronics Ex-
hibition) w Pekinie w Chinach odby∏y si´ w kwietniu bie˝àcego roku.
Liczba odwiedzajàcych przeros∏a nasze oczekiwania. GoÊciliÊmy nie
tylko liczne delegacje chiƒskie, ale tak˝e z wi´kszoÊci krajów azjatyc-
kich. Byli te˝ zainteresowani z Egiptu, Rosji czy Ekwadoru. Osoby
odwiedzajàce nas na stoisku interesowa∏y si´ przede wszystkim
nowymi rozwiàzaniami Radmoru oraz mo˝liwoÊciami dot. transferu
technologii. Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y si´ dwie radiostacje:
programowalna R3505 i osobista R35010. Pierwsza z nich, R3505, to
nowoczesne szerokopasmowe (20-520 MHz) urzàdzenie progra-
mowalne. Niezwykle wa˝nà zaletà tego urzàdzenia jest mo˝liwoÊç
jego unowoczeÊniania i modyfikacji bez koniecznoÊci wymiany
bloków, a jedynie przez wymian´ oprogramowania. Jest to prze∏om 
w dotychczasowym podejÊciu do architektury urzàdzeƒ i przysz∏oÊç
∏àcznoÊci radiowej. Druga zaÊ radiostacja, R35010, jest przeznaczona
do ∏àcznoÊci pomi´dzy ˝o∏nierzami dru˝yny czy zespo∏u bojowego.
Radiostacja R35010 to niewielkie i bardzo lekkie (270 g) urzàdzenie
okreÊlane z ang. jako PRR (Personal Role Radio). Przeznaczone jest do
wykorzystania jako osobiste wyposa˝enie ˝o∏nierza. U˝ytkownicy
mogà nawiàzaç ∏àcznoÊç w niewielkich sieciach radiowych na odleg-
∏oÊç kilkuset metrów. Pracuje w paÊmie cz´stotliwoÊci od 2405 MHz do
2480 MHz. Najwa˝niejszà zaletà, jaka zainteresowa∏a naszych klien-
tów, jest mo˝liwoÊç pracy 4-osobowej grupy w pe∏nym dupleksie –
wszyscy mogà jednoczeÊnie nadawaç i odbieraç. Pozostali cz∏onkowie
np. 12-osobowej grupy mogà s∏yszeç rozmowy pozosta∏ych 4 osób.

W Pekinie oprócz pracy na targach mieliÊmy okazj´ zwiedziç mias-
to. OdbyliÊmy m.in. nocnà wycieczk´ aby zobaczyç pi´knie oÊwietlone
obiekty olimpijskie - Stadion Narodowy w kszta∏cie ptasiego gniazda
oraz Narodowe Centrum Sportów Wodnych, nazywane ze wzgl´du na
swojà niezwyk∏a architektur´ „Wodnym szeÊcianem”. ZwiedziliÊmy
te˝ Zakazane Miasto, do którego od po∏udnia prowadzi Brama Nie-
biaƒskiego Spokoju (T'ien-anmen). Na terenie Zakazanego Miasta
wzniesiono ok. 800 pa∏aców i wiele mniejszych pawilonów. Pa∏ac
cesarski zosta∏ wpisany w 1987 na list´ Êwiatowego dziedzictwa
UNESCO.

Aby uzmys∏owiç sobie, jak ogromnym rynkiem sà Chiny, nale˝y
przytoczyç kilka danych statystycznych. W Chinach mieszka prawie
pó∏tora miliarda ludzi. Sam Pekin, ∏àcznie z regionem metropolital-
nym, to ok. 18 milionów mieszkaƒców. Pod wzgl´dem powierzchni
Chiny zajmujà 4. miejsce na Êwiecie, a pod wzgl´dem wielkoÊci gos-
podarki wyprzedzane sà tylko przez USA. Teraz coÊ z bran˝y… chiƒs-
ka armia to ok. 3 miliony ˝o∏nierzy, a roczne wydatki na armi´ si´ga-
jà 100 miliardów USD. 

Mamy nadziej´, ˝e Radmor w niedalekiej przysz∏oÊci znajdzie
swoje miejsce na chiƒskim rynku. Sprawy posuwajà si´ do przodu, 
o czym Êwiadczy fakt, ˝e jeszcze przed oddaniem biuletynu do druku
zdà˝yliÊmy goÊciç w Radmorze z rewizytà naszych potencjalnych
partnerów handlowych.

Nasze kontakty handlowe, zarówno z Chiƒczykami jak i z Wietnam-
czykami, nie nale˝à do naj∏atwiejszych. Wynika to m.in. z racji du˝ych
ró˝nic kulturowych. Majàc jednak na uwadze du˝e doÊwiadczenie
Radmoru, nowoczesnà ofert´ i wysoki stopieƒ zainteresowania ze
strony potencjalnych klientów liczymy na odniesienie sukcesu.

Marcin Bia∏czak
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Stoisko Radmoru na targach CIDEX (Pekin, Chiny)

WejÊcie do Zakazanego Mista w Pekinie (Chiny)
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Z ka˝dym rokiem zwi´ksza si´ iloÊç i ranga imprez targowych,
w których Radmor bierze udzia∏. Paryskie targi militarne
EUROSATORY to jedna z najwi´kszych tego typu wystaw nie tylko
w Europie ale równie˝ w skali Êwiatowej. Szeroki zakres tematy-
czny prezentacji, która dedykowana jest nie tylko si∏om làdowym,
ale równie˝ lotniczym i morskim, z ka˝dym rokiem przyciàga coraz
wi´ksze grono wystawców i odwiedzajàcych. Nasi przedstawiciele
wiele razy zwiedzali t´ wystaw´ ale dopiero w tym roku wzi´liÊmy
udzia∏ w niej jako wystawcy. Polski przemys∏ obronny zaznaczy∏
swojà obecnoÊç na tych targach równie˝ dzi´ki udzia∏owi takich
firm z bran˝y jak Grupa Kapita∏owa Bumar czy WB Electronics.
PokazaliÊmy, ˝e nasze produkty niczym nie ró˝nià si´ od tych ofero-
wanych przez konkurencj´.

Tegoroczna wystawa odbywajàca si´ na terenie podparyskiego cen-
trum wystawienniczego zgromadzi∏a ponad 1210 wystawców
reprezentujàcych niemal ka˝dy zakàtek Êwiata. Wystaw´ oglàdn´∏o
ponad 52 tys. goÊci, w tym 117 oficjalnych delegacji z 75 krajów. Na
odwiedzajàcych czeka∏y nie tylko dwie hale wystawiennicze wype∏-
nione stoiskami firm z bran˝y obronnej, ale równie˝ ekspozycje pod
go∏ym niebem. Wystawie towarzyszy∏a ponadto konferencja na temat
wspó∏czesnych zagro˝eƒ, m.in. z udzia∏em specjalistów w zakresie
terroryzmu.  

Na stoisku, wspólnym z Polskà Izbà Producentów na Rzecz Obron-
noÊci Kraju, Radmor prezentowa∏ swoje produkty m.in. radiostacj´
3501 w wersji dor´cznej i przewoênej. PokazywaliÊmy te˝ nasz nowy
produkt, cz´sto nazywany „radiem przysz∏oÊci”, programowalnà sze-
rokopasmowà radiostacj´ 3505 (Software Defined Radio). SpoÊród
oferowanego przez nas sprz´tu wojskowego szczególnym zaintere-

Tym razemPary˝

Nasze produkty prezentowaliÊmy na wspólnym stoisku firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz ObronnoÊci Kraju
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sowaniem, nie tylko potencjalnych klientów, ale równie˝ konkurencji,
cieszy∏a si´ radiostacja osobista 35010 (Personal Role Radio). Pra-
cownicy Dzia∏u Eksportu prezentowali produkty firmy na stoisku, nasi
koledzy z Biura Rozwoju dzielnie zapoznawali si´ z ofertà konkurencji.

Targi by∏y okazjà do odbycia wielu spotkaƒ, pog∏´bienia wspó∏pracy
z dotychczasowymi partnerami oraz nawiàzania nowych kontaktów
handlowych. Mimo bardzo napi´tego harmonogramu spotkaƒ, dzi´ki
obecnoÊci na targach Cz∏onków Zarzàdu uda∏o si´ nawet podpisaç 
„od r´ki” umow´ z nowym partnerem handlowym.  Nie zawiedli rów-
nie˝ zaproszeni do odwiedzenia naszego stoiska przedstawiciele firm,
z którymi wspó∏pracujemy od wielu lat. Na stoisku Radmoru mieliÊmy
te˝ przyjemnoÊç goÊciç wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana
(na zdj´ciu obok pierwszy z lewej), którego bardzo zainteresowa∏ pro-
dukowany przez Radmor sprz´t.

Tegorocznà wystaw´ z pewnoÊcià mo˝na zaliczyç do udanych. By∏a
to nie tylko doskona∏a okazja do zapoznania si´ z najnowszymi tren-
dami we wspó∏czesnej technice wojskowej, ale tak˝e do umocnienia
wizerunku i pozycji Radmoru na Êwiatowym rynku sektora obron-
nego. 

Katarzyna Podejko-Bochenek

Pod go∏ym niebem mo˝na by∏o zobaczyç wiele
ró˝nych pojazdów wojskowych
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Akwedukty Puszczy Romnickiej – 
mosty kolejowe z poczàtku XX wieku
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Wypoczynek to wa˝na cz´Êç … pracy. Ka˝dy z nas musi zrege-
nerowaç si∏y w czasie urlopu i ka˝dy robi to w inny sposób. Nie-
którzy najlepiej odpoczywajà na le˝aku we w∏asnym ogródku, inni
odwiedzajà galerie i muzea. Jeszcze inni zwiedzajà obce kraje.
Cz´Êç osób lubi aktywny wypoczynek, lubi … zm´czyç si´ na urlo-
pie. Grono takich w∏aÊnie radmorowców - zapalonych rowerzystów
– sp´dza razem wolne dni na wycieczkach po Kaszubach, bierze
udzia∏ w rajdach rowerowych np. w Ekstremalnym Rajdzie na
Orientacj´ „Harpagan”. Tym razem grupa firmowych cyklistów
razem z rodzinami wybra∏a si´ na objazd Wy˝yny Suwalskiej.

Na ka˝dy dzieƒ dziesi´ciodniowej wyprawy zaplanowaliÊmy innà
wycieczk´. ¸àcznie do przejechania by∏o oko∏o 370 km. Z tak d∏ugà
trasà postanowi∏o zmierzyç si´ 14 osób. Do Suwa∏k dotarliÊmy pocià-
giem, a potem poruszaliÊmy si´ ju˝ tylko na „dwóch kó∏kach”. Przez
pierwsze dni naszà bazà wypadowà by∏a miejscowoÊç Mierkinie,
przepi´knie po∏o˝ona nad jeziorem Haƒcza. Stamtàd rowery dowioz∏y

nas do wielu ciekawych miejsc. ByliÊmy mi´dzy innymi w Staƒczy-
kach obejrzeç s∏ynne Akwedukty Puszczy Rominckiej - wielkie bliê-
niacze betonowe mosty kolejowe zbudowane na poczàtku XX wieku.
Droga do nich wiod∏a przez tereny nieska˝one cywilizacjà, przez
przepi´kne pagórki, wzd∏u˝ jezior. ZjeêdziliÊmy równie˝ tereny zwane
„Zaniemeniem” gdzie 80% mieszkaƒców to Litwini. Ta ponad 80-kilo-
metrowa trasa da∏a nam si´ we znaki, ale by∏o warto. ObejrzeliÊmy
m.in. skansen zagród mieszkaƒców tych ziem oraz koÊció∏ w Puƒsku,
gdzie wszystkie napisy sà w j´zyku litewskim i polskim. Nagrodà by∏
postój w „Karczmie” – posmakowaliÊmy tam przepysznych daƒ litew-
skich. 

Czasu by∏o coraz mniej a tereny pi´kne i tyle jeszcze do zobaczenia.
Wraz z baga˝ami przenieÊliÊmy si´ wi´c bardziej na po∏udnie - nad
jezioro Wigry, skàd bli˝ej by∏o do Puszczy Augustowskiej. Ca∏y czas
towarzyszy∏a nam przepi´kna pogoda, wi´c i „ci´˝ar” przeprowadzki
do miejscowoÊci Bryzgiel nie okaza∏ si´ taki straszny. Ju˝ pierwszego
dnia obejrzeliÊmy klasztor pokamedulski na wyspie jeziora Wigry 
i tereny gdzie nasz papie˝ Jan Pawe∏ II uwielbia∏ kajakowaç. Kolejna

370 km w tydzieƒ...rowerem!
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wyprawa wiod∏a trasà kana∏ów augustowskich, które ciàgnà si´ a˝ za
granic´ naszego paƒstwa. ZobaczyliÊmy cztery Êluzy: Gorczyca, Pa-
niewo, Perkuç oraz Mikaszówka. W drodze powrotnej do bazy w Bryz-
glu jechaliÊmy wzd∏u˝ rzeki Czarna Haƒcza. Warto by∏o dla tych
widoków pokonaç 72 km. 

B´dàc na Pojezierzu Suwalskim, nie sposób ominàç os∏awionà
rzek´ Rospud´, przez dolin´ której rzàd postanowi∏ wybudowaç auto-
strad´. TrafiliÊmy tam i my. Ten nizinny i zalesiony teren w pe∏ni
zas∏uguje na miano dzikiej przyrody. Trudno tu spotkaç cz∏owieka -
tylko zieleƒ i ptactwo. Dolina Rospudy to naprawd´ dzika i nieska˝ona
niczym przyroda. Jedynym miejscem przypominajàcym o tym, ˝e
ludzie wcià˝ pami´tajà o tych terenach jest Uroczysko Powstaƒcze,
poÊwi´cone bohaterom Powstania Styczniowego z 1863 r. Z przyjem-

noÊcià odpocz´liÊmy nad samà rzekà z apetytem zajadajàc prze-
pysznà bryzgielskà dro˝d˝ówk´ przywiezionà w plecaku przez jed-
nego z naszych kolegów. 

Oprócz przyjemnoÊci z je˝d˝enia po suwalskich bezdro˝ach
b´dziemy te˝ wspominaç kàpiel w bani! Wi´kszoÊç z nas by∏a w takiej
saunie pierwszy raz. Najpierw pocenie si´ w bani, a potem szybka
kàpiel w zimnym jeziorze - có˝ za rozkosz dla cia∏a i ducha. Wróci-
liÊmy do domu zadowoleni z przepi´knych widoków i pogody, z g∏´-
bokim przeÊwiadczeniem, ˝e musimy doceniaç i szanowaç takie oazy
zieleni, ptactwa i czystego powietrza w naszym zanieczyszczonym
Êwiecie. Wiemy teraz na pewno, ˝e jeszcze nie raz wybierzemy si´
razem na rowerowe zwiedzanie Polski.

Lucyna Fiedorowicz

Radmorowscy cykliÊci w komplecie



■ B´dzin, TELMI, tel.: (032)261-24-09
■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (085)748-00-45 
■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: (0603)98-03-47 
■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: (052)323-32-66 
■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: (0601)43-19-31 
■ Deszczno, ALCOM, tel.: (095)751-32-11
■ Gdynia, RADKOM, tel.: (058)699-66-93 
● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (058)699-66-40
■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (052)355-45-81
■ Kielce, MZK, tel.: (041)345-24-21 w.295
■ Koszalin, ERTEL, tel.: (094)341-65-96 
■ Kraków, ERDEX, tel.: (012)636-97-90 
■ Kraków, ZUEiK, tel.: (012)266-39-39 
■ Kramsk, POLRADKOM, tel.: (063)246-72-22 
■ Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (062)725-36-13 
■ Lubin, INOVA, tel.: (076)846-21-46 
■ Lublin, COM RADIO, tel.: (081)743-83-83 
■ Lublin, RADTEL, tel.: (081)743-40-50 
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (017)225-43-72 
■ ¸ódê, JAL, tel.: (042)676-29-22 
■ Mielec, ZEN, tel.: (0506)470-350

■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: (0503)00-42-12
■ Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (089)535-13-80
■ Opole, RADPOL, tel.: (077)441-65-69 
■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (061)847-29-80 
■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (061)820-57-91 
■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (061)820-93-27
■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (061)661-53-94 
■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: (0606)80-45-39 
■ Radom, A-Z STUDIO, tel.: (048)362-20-79 
■ Rzeszów, ELDRO, tel.: (017)854-07-59
■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (059)844-47-34 
■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (091)578-47-60 
■ Szczecin, ZEMIT, tel.: (091)462-38-42 
■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (044)724-66-56 
■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (056)621-94-49 
■ Tychy, MONRAD, tel.: (032)219-91-01
■ Warszawa, DALES, tel.: (022)643-96-81
■ Warszawa, PERFECT, tel.: (022)629-74-19
■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (054)413-32-32 
■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: (071)368-05-25 
■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: (071)765-90-26

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: 058/69.96.999 – centrala

fax: 058/69.96.992 – kancelaria

Bezp∏atne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje si´ 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 058/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman   

fax: 058/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.


