


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

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

Elżbieta Krysztofiak
Menedżer ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58/69 96 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

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

Jowita Gotówko
Menedżer ds. Klientów Profesjonalnych
tel.: 58/69 96 669
jowita.gotowko@radmor.com.pl

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

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

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

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

Klienci z zagranicy. Kontakt w języku 
angielskim.

Marcin Białczak
Menedżer Segmentu Klientów
Zagranicznych
tel.: 58/69 96 623
marcin.bialczak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. Kontakt w języku
angielskim i rosyjskim.

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.
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Na okładce: A. Hillar (trzeci od lewej), dyr. ds. finansowo-ekonomicznych Radmoru,
odebrał dyplom dla najbardziej innowacyjnej firmy produkcyjnej w Polsce

��



Dzien nik „Rzecz po spo li ta” co ro ku pu bli ku je „Li stę 2000 pol skich
przed się biorstw”. Ze sta wie nie obej mu je naj lep sze fir my oce nia ne
w róż nych ka te go riach: naj bar dziej ren tow nych, naj więk szych eks -
por te rów, osią ga ją cych naj więk sze zy ski, naj wię cej in we stu ją cych,
zwięk sza ją cych za trud nie nie itp. Lau re aci otrzy ma li wy róż nie nia
w dwóch no wych ka te go riach: „Sła wa Pol ski” i „Orzeł Eks por tu”
przy zna wa nych po raz pierw szy przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki
wspól nie z „Rzecz po spo li tą”. Ty tu łem „Sła wa Pol ski” uho no ro wa no
fir my, któ re oka za ły się li de ra mi pol skie go eks por tu. Na to miast wy -
róż nie nie „Orzeł Eks por tu” otrzy ma ły przed się bior stwa, któ re naj -
szyb ciej roz wi nę ły swo ją sprze daż za gra ni cę. 

Ga la wrę cze nia na gród i wy róż nień od by ła się 2 grud nia 2013 r.
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. Pod czas niej na gro dzo ne zo sta ły tak że
przed się bior stwa z Li sty 2000 Pol skich Firm „Rzecz po spo li tej”. Ty tuł
i co rocz ną na gro dę „Do bra Fir ma 2013” otrzy ma ły naj le piej roz wi ja -
ją ce się i naj bar dziej in no wa cyj ne przed się bior stwa z te go ran kin gu.
Lau re atów w ple bi scy tach wy ło ni ło ju ry zło żo ne z au to ry te tów w dzie -
dzi nie na uki i biz ne su pod prze wod nic twem wi ce pre mie ra, mi ni stra
go spo dar ki Ja nu sza Pie cho ciń skie go. Na te go rocz nej li ście naj bar dziej
in no wa cyj nych firm RADMOR zna lazł się na dru gim miej scu. Wy -
prze dził nas je dy nie ComArch z Kra ko wa, fir ma IT. Wśród firm pro -
duk cyj nych by li śmy naj lep si. 

Małgorzata Zeman

Dział Marketingu

RADMOR od wie lu lat pro wa dzi dzia ła nia mar ke tin go we w Azji Po -
łu dnio wo -Wschod niej. Ob szar ten od daw na le ży w krę gu za in te re -
so wa nia na sze go prze my słu zbro je nio we go i nie bez po wo du uzna -
wa ny jest za per spek ty wicz ny ry nek zby tu.

Jed nym z kra jów, na któ rym sku pia li śmy na sze wy sił ki han dlo we
jest Re pu bli ka In do ne zji. Kon tak ty na wią za ne z lo kal ny mi przed się -
bior ca mi oraz pro mo cja pro wa dzo na przez fir mo we służ by han dlo we,
za owo co wa ły do sta wa mi. Kil ka lat te mu do star czy li śmy in do ne zyj -
skiej ar mii po nad 300 sztuk ra dio sta cji do ręcz nych VHF R3501. Ten
suk ces spra wił, że na sze dzia ła nia w In do ne zji ule gły in ten sy fi ka cji.
Re zul ta tem pod ję tych wy sił ków by ła ko lej na sprze daż sprzę tu łącz no -
ści woj sko wej. Na prze ło mie ro ku 2013/2014 pod pi sa li śmy kon trakt
na do sta wę ra dio sta cji oso bi stych 35010 dla In do ne zyj skie go Kor pu su
Pie cho ty Mor skiej. Za mó wie nie zo sta ło zre ali zo wa ne w pierw szym
kwar ta le te go ro ku.

Wy po sa że nie trans por te rów opan ce rzo nych, któ rych uży wa ją in do -
ne zyj scy ma ri nes, w rad mo row skie środ ki łącz no ści od by ło się w ra -

mach pro gra mu mo der ni za cji po jaz dów. Na sze ra dio sta cje 35010 zo -
sta ły za in sta lo wa ne w 14 po jaz dach. Nie zbęd ne by ło rów nież zin te gro -
wa ni ich z in ter ko mem, w któ ry by ły już wy po sa żo ne po jaz dy. Dzię ki
za sto so wa ne mu roz wią za niu, żoł nie rze prze by wa ją cy po za po jaz dem
ma ją łącz ność z użyt kow ni ka mi in ter ko mu znaj du ją cy mi się we -
wnątrz. Umoż li wia to prze ka zy wa nie do wód cy i kie row cy trans por te -
ra in for ma cji o sy tu acji wo kół po jaz du. Moż li wość ta kiej ko mu ni ka cji
by ła głów nym ce lem wy bo ru przez klien ta pro po no wa ne go przez nas
roz wią za nia. 

Na sze służ by han dlo we do sko na le przy go to wa ły sprzęt, nie zbęd ną
do ku men ta cję tech nicz ną, udzie li ły wszel kich wska zó wek i po mo cy,
aby in sta la cja urzą dzeń oraz in te gra cja z in ter ko mem za koń czy ły się
suk ce sem. Ku za do wo le niu użyt kow ni ka sprzęt pra cu je bez za strze żeń.
Obec nie trwa ją roz mo wy na te mat wy po sa że nia w ra dio sta cje 35010
ko lej nych po jaz dów In do ne zyj skie go Kor pu su Pie cho ty Mor skiej.

To masz Onak

Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych
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wśród firm produkcyjnych

dla indonezyjskich „marines”

Najbardziej innowacyjni 

Łączność
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W ostat nich dniach 2013 ro ku w Cen trum Szko le nia Ma ry nar ki
Wo jen nej (CSMW) w Ust ce RADMOR zor ga ni zo wał kurs dla in -
struk to rów w za kre sie wy ko rzy sta nia tre na że ra TS 2RC9210F
do szko le nia ope ra to rów sys te mu F@STNET. CSMW szko li spe cja -
li stów nie tyl ko na po trze by Ma ry nar ki Wo jen nej ale i dla po zo sta -
łych Ro dza jów Sił Zbroj nych – Wojsk Lą do wych i Sił Po wietrz nych. 

Ce lem kur su by ło za po zna nie się in struk to rów z moż li wo ścia mi tre -
na że ra TS 2RC9210F i spo so ba mi wy ko rzy sta nia go do wspar cia
szko le nia ope ra to rów ra dio sta cji RRC9210 F@STNET. Pod czas spo -
tka nia szcze gó ło wo omó wio no za gad nie nia do ty czą ce kon struk cji tre -
na że ra, za sa dy efek tyw ne go za rzą dza nia sys te mem oraz przy kła dy
je go uży cia. Część prak tycz na kur su obej mo wa ła za ję cia z wy ko rzy -
sta niem sprzę tu wcho dzą ce go w skład ze sta wu. 

W szko le niu uczest ni czy ły oso by, któ re w przy szło ści bę dą pro wa -
dzi ły za ję cia z ob słu gi i wy ko rzy sta nia ra dio sta cji RRC9210 pod czas
dzia łań bo jo wych. Wszy scy uczest ni cy, po zda niu eg za mi nu, otrzy -
ma li cer ty fi kat ukoń cze nia kur su.

Cen trum Szko le nia Ma ry nar ki Wo jen nej to pierw szy ośro dek szko -
le nia spe cja li stycz ne go, któ ry dys po nu je ze sta wem TS 2RC9210F. Jest
to pierw sza apli ka cja tre na że ra w Si łach Zbroj nych RP. W CSMW
przy go to wa ny zo stał też pro gram kur su dla ope ra to rów ra dio sta cji
RRC9210, w któ rym moż na bę dzie uczest ni czyć już nie ba wem. In -
struk to rzy są przy go to wa ni do pra cy ze sprzę tem i kur san ta mi.

Hen ryk Wolsz le gier

Biu ro Sys te mów i Opro gra mo wa nia

już wspiera
szkolenia Trenażer
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W grud niu 2013 ro ku RADMOR pod pi sał umo wę z Na ro do wym
Cen trum Ba dań i Roz wo ju (NCBR) na wy ko na nie pro jek tu re ali zo -
wa ne go na rzecz bez pie czeń stwa i obron no ści pań stwa pt. „Ra dio -
sta cja prze woź na”1). Do je go re ali za cji zo sta ło po wo ła ne kon sor -
cjum, w któ rym RADMOR jest li de rem. W je go skład wcho dzą rów -
nież: Bu mar Elek tro ni ka S. A., Ośro dek Ba daw czo Roz wo jo wy Cen -
trum Tech ni ki Mor skiej S. A., Trans bit sp. z o. o., Woj sko wa Aka -
de mia Tech nicz na oraz Woj sko wy In sty tut Łącz no ści. Pra ca jest
współ fi nan so wa na ze środ ków NCBR.

Ce lem pro jek tu jest opra co wa nie no wo cze snej ra dio sta cji prze woź -
nej w tech no lo gii SDR. Wraz z sys te mem kryp to gra ficz nym, za pew -
nia ją cym bez pie czeń stwo sa me go sys te mu i prze ka zy wa nych in for -
ma cji, oraz z sys te mem za rzą dza nia, obej mu ją cym kon fi gu ro wa nie
ra dio sta cji, pla no wa nie mi sji, za rzą dza nie do stęp nym wid mem czę -
sto tli wo ści, umoż li wi ona stwo rze nie ska lo wal ne go2) i nie za wod ne go
mo bil ne go sys te mu łącz no ści ra dio wej, speł nia ją ce go wy ma ga nia
dzia łań sie cio cen trycz ny ch3). Ra dio sta cja bę dzie mia ła moż li wość pra -
cy jed no lub dwu ka na ło wej. Urzą dze nie dwu ka na ło we bę dzie po sia dać
dwa nie za leż ne trans ce ive ry, co umoż li wi rów no le głą pra cę w dwóch
pa smach czę sto tli wo ści. Do ce lo wo ra dio sta cja prze woź na bę dzie sta -
no wić ba zę do opra co wa nia ra dio sta cji sta cjo nar nej, okrę to wej i lot ni -
czej.

Za da nia na dziś

W po wo ła nym kon sor cjum pro wa dzo ne są pra ce po dzie lo ne
na osiem głów nych za dań. RADMOR opra co wu je pro to typ dwu ka na ło -
wej ra dio sta cji prze woź nej de fi nio wa nej pro gra mo wo o ar chi tek tu rze
ESSOR SCA. Przy go to wy wa na jest rów nież do ku men ta cja tech nicz na
tej ra dio sta cji. Przy współ pra cy z fir ma mi Bu mar, CTM, Trans bit,
WAT i WIŁ pra cu je my też nad wa ve for mem dla sys te mu na ro do we go
oraz por tin gu4) te go wa ve for mu na plat for mę. No wy wa ve form zo sta -
nie opra co wa ny z wy ko rzy sta niem wy ni ków prac ba daw czych pro wa -
dzo nych w kra ju na rzecz SZ RP oraz prac mię dzy na ro do wych, w tym
re ali zo wa nych pod au spi cja mi Eu ro pej skiej Agen cji Obro ny (EDA).
Wa ve form po zwo li na prze pro wa dze nie ba dań na fi nal nych urzą dze -
niach w śro do wi sku rze czy wi stym. Opra co wa ne me to dy por to wa nia

po zwo lą na to miast na wdro że nie przy szłych wa ve for mów, nad któ ry -
mi pra cu ją obec nie śro do wi ska ba daw cze. Woj sko wa Aka de mia Tech -
nicz na wraz z Rad mo rem, WIŁ-em, Trans bit -em oraz CTM-em pro -
wa dzi pra ce nad sys te mem za rzą dza nia ra dio sta cja mi SDR. Umoż li wi
on kie ro wa nie i mo ni to ro wa nie dzia łań sie ci ra dio wych w cza sie rze -
czy wi stym. Wy ni ki ob ser wa cji i ze bra ne da ne bę dą pod da ne grun tow -
nej ana li zie. Do ce lo wo bę dzie moż li we te sto wa nie roz wią zań bro ke ra
czę sto tli wo ści5) opra co wa ne go w ra mach pra cy ba daw czej CORASMA.
Ana li zy wy ko na ne w ra mach pro gra mów ba daw czych po zwo lą
na zwięk sze nie funk cjo nal no ści eks plo ato wa nych urzą dzeń. Za da -
niem WIŁ jest opra co wa nie plat for my sprzę to wej sta cji ge ne ra cji klu -
czy, no śni ków da nych kryp to gra ficz nych, wraz z opro gra mo wa niem,
oraz wy ko na nie opro gra mo wa nia sys te mu pla no wa nia i dys try bu cji
da nych kryp to gra ficz nych. Urzą dze nia two rzą ce sys tem bę dą po sia da -
ły kra jo wą cer ty fi ka cję. Ozna cza to po sia da nie w kra ju peł nej wie dzy
i do ku men ta cji, w tym ko dów źró dło wych i al go ryt mów.

Per spek ty wy

Kom plek so wy mo bil ny sys tem łącz no ści bez prze wo do wej umoż li wi
re ali za cję ce lów zwią za nych z uzy ska niem przez Si ły Zbroj ne RP za -
kła da nych zdol no ści ope ra cyj nych, w tym zor ga ni zo wa nie sie cio cen -
trycz nych sys te mów do wo dze nia oraz za pew nie nie in te ro pe ra cyj no ści
w dzia ła niach ko ali cyj nych. Dzię ki opra co wa niu ca łe go sys te mu
w kra ju za gwa ran to wa ne bę dzie je go bez pie czeń stwo we wszyst kich
aspek tach. Moż li wa bę dzie akre dy ta cja ca łe go sys te mu, bądź je go po -
szcze gól nych ele men tów. Peł na do ku men ta cja sys te mu, do stęp na
w kra ju, umoż li wi mo der ni za cję i do sto so wa nie sys te mu do zmie nia -
ją cych się po trzeb. Tech no lo gia SDR po przez re duk cję ty pów ra dio sta -
cji zna cze nie upro ści lo gi sty kę i przy czy ni się do oszczęd no ści
i po stro nie pro du cen ta i po stro nie na byw cy. Re ali za cja pro jek tu bę -
dzie du żym im pul sem do pod ję cia ba dań na uko wych i prac roz wo jo -
wych w ob sza rze SDR oraz ra dia ko gni tyw ne go6) (CR). Po ja wi się
moż li wość two rze nia sze re gu apli ka cji na plat for my, w tym no wych
wa ve for mów. Nie ba ga tel ną spra wą bę dzie też pod nie sie nie na wyż szy
po ziom roz wo ju tech no lo gicz ne go ro dzi me go prze my słu. Dzię ki te mu
zwięk szy się je go kon ku ren cyj ność oraz moż li wo ści uczest ni cze nia
w prze tar gach mię dzy na ro do wych, któ rych przed mio tem bę dą za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie środ ki łącz no ści.

SDRRadiostacja
przewoźna

projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności 

1) Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków NCBR w ra mach pro jek tu roz wo jo we go na rzecz obron no ści i bez pie czeń stwa pań stwa.
2) Ska lo wal ność – ce cha sie ci po le ga ją ca na zdol no ści do dal szej roz bu do wy
3) Sie cio cen tryzm – idea dzia ła nia, po przez za sto so wa nie na du żą ska lę no wo cze snych sys te mów zdo by wa nia, prze sy ła nia i za rzą dza nia in for ma cją 
4) Port – wer sja pro gra mu kom pu te ro we go na in ną plat for mę sprzę to wą bądź pro gra mi stycz ną. Por to wa nie wią że się ści śle z prze no śno ścią ko du: im bar dziej kod

jest nie za leż ny od kon kret nej plat for my tym ła twiej stwo rzyć ko lej ne je go por ty. Ogól niej moż na mó wić o im ple men ta cji da ne go pro gra mu na in ną plat for mę. 
5) Bro ker czę sto tli wo ści – na rzę dzie wspo ma ga ją ce pro ces go spo dar ki wid mem ra dio wym we współ cze snych sie ciach ra dio wych po la wal ki 
6) Ra dio ko gni tyw ne – sys te mem ko mu ni ka cji, w któ rym pa ra me try trans mi sji są dy na micz nie do sto so wy wa ne w cza sie rze czy wi stym do zmie nia ją ce go się śro do -

wi ska ra dio we go oraz pre fe ren cji użyt kow ni ka, a dzia ła nie pod sta wo wych ele men tów elek tro nicz nych jest re ali zo wa ne za po mo cą pro gra mu kom pu te ro we go
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Re ali za cja pro jek tu za pew ni Si łom Zbroj nym RP po zy ska nie ra dio -
sta cji SDR, któ re umoż li wią two rze nie sie cio cen trycz nych sys te mów
do wo dze nia NATO NEC oraz za pew nią in te ro pe ra cyj ność w pro wa -
dze niu dzia łań ko ali cyj nych, za rów no woj sko wych jak i cy wil nych
(pa ra mi li tar nych i spe cjal nych). Po zwo li rów nież na cał ko wi te unie za -
leż nie nie sys te mów na ro do wych wy ko rzy stu ją cych ra dio sta cje SDR
od do staw ców za gra nicz nych z za cho wa niem naj wyż sze go stop nia
bez pie czeń stwa. Prze mysł na to miast roz bu du je swój po ten cjał roz wo -
jo wy i wy twór czy w za kre sie no wo cze snych środ ków łącz no ści ra dio -
wej. Na le ży ocze ki wać roz wo ju firm so ftwa re owych ofe ru ją cych co raz
bar dziej za awan so wa ne apli ka cje, moż li we do za sto so wa nia w ra dio -
sta cjach. Ro dzi na ra dio sta cji SDR mo że stać się po waż nym pro duk tem

eks por to wym. Pro gram umoż li wi za an ga żo wa nie się ka dry na uko wej
w opra co wa nie kon cep cji przy szło ścio wych roz wią zań, któ re bę dą mo -
gły być im ple men to wa ne na plat for mach SDR.

Opra co wa nie ra dio sta cji SDR i przy ję cie jej na wy po sa że nie na szej
ar mii to per spek ty wa wie lo let niej pro duk cji i do staw sprzę tu nie tyl ko
dla od bior ców kra jo wych ale i za gra nicz nych. To rów nież moż li wość
mo dy fi ko wa nia i mo der ni zo wa nia sprzę tu i ca łe go sys te mu. Bę dzie to
mia ło po zy tyw ny wpływ na po ziom za trud nie nia w Rad mo rze i wie lu
in nych fir mach.

Jan Ci chy

Kie row nik Pro gra mu

��
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W trak cie pro wa dze nia ak cji ra tun ko wych waż nym ele men tem uła -
twia ją cym współ pra cę po mię dzy ra tow ni ka mi jest łącz ność ra dio -
wa. Jest to nie zbęd ne na rzę dzie wy mia ny in for ma cji oraz za rzą dza -
nia ak cją ra tow ni czą. W ostat nich la tach burz li wy roz wój prze ży wa
tech no lo gia cy fro wa DMR. Urzą dze nia pro du ko wa ne zgod nie z tym
stan dar dem mo gą pra co wać w dwóch try bach – ana lo go wym i cy -
fro wym. Jest to eko no micz ne roz wią za nie dzię ki któ re mu moż na ła -
god nie przejść z tech no lo gii ana lo go wej na cy fro wą, wy ko rzy stu jąc
pa smo 136-174 MHz i ka nał 12,5 MHz. Ra dio te le fo ny DMR sto su -
ją ce mo du la cję z po dzia łem cza so wym TDMA po dwa ja ją ilość ka na -
łów trans mi syj nych, a wpro wa dza jąc cy fro wą ob rób kę gło su po pra -
wia ją je go ja kość i za bez pie cza ją przed pod słu cha niem przez oso by
nie po wo ła ne. 

Wy ko rzy sta nie w ra dio te le fo nach DMR naj no wo cze śniej szych tech -
no lo gii umoż li wi ło zmniej sze nie wy mia rów i wa gi urzą dzeń. Jest to
szcze gól nie waż ne w przy pad ku użyt kow ni ków, któ rym każ de do dat -
ko we ob cią że nie ogra ni cza spraw ność i sku tecz ność dzia ła nia.

RADMOR, dłu go let ni do staw ca urzą dzeń i sys te mów ra dio ko mu ni -
ka cyj nych dla służb ra tow ni czych, po sia da w swo jej ofer cie naj mniej -
sze i naj lżej sze ra dio te le fo ny DMR do stęp ne na ryn ku, pro du ko wa ne
przez fir mę Hy te ra. Dla ra tow ni ków szcze gól nie god ny mi po le ce nia są
ra dio te le fo ny no szo ne X1e i X1p.

Głów ne funk cje i za le ty urzą dze nia: 

� wbu do wa ny mo duł Blu eto oth
� złą cze USB 
� wbu do wa ny mo duł GPS
� pra ca w try bie ana lo go wym i cy fro wym 
� po łą cze nia in dy wi du al ne, gru po we oraz do wszyst kich 
� moż li wość pod łą cze nia ra dio te le fo nu do kom pu te ra po przez IP
� do stęp ne sy gna li za cje: HDC1200, DTMF, 2-To ne i 5-To ne
� pro sty do stęp do no wych funk cji po przez ak tu ali za cję opro gra mo -

wa nia, a nie wy mia nę urzą dze nia 
� ra dio te le fon jest od por ny na za nu rze nie w wo dzie (na głę bo kość

do 1m przez 30 mi nut) i py łosz czel ny (zgod ność z nor mą IP67)
� ko mu ni ka ty gło so we – przy zmia nie ka na łu ra dio te le fon in for mu je

o je go nu me rze
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ratowniczych
Dla służb 

Radiotelefon X1p jest niewielki i lekki, 
łatwo zmieści się w każdej dłoni

Zestaw kamuflowany do zastosowania 
z radiotelefonami X1p i X1e

X1e - miniaturowy radiotelefon 
z klawiaturą
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�� Podstawowe parametry radiotelefonów: 

Zakres częstotliwości 136-174 MHz (VHF)

400-470 MHz (UHF)

Moc wyjściowa 1-5 W

Liczba kanałów cyfrowych 32 (radiotelefon X1e)

1024 (radiotelefon X1p)

25/20/12.5 kHz

Akumulator Li-Ion 1100 mAh (standard)

1800 mAh (opcja)

Wymiary 119,5 x 57 x 21 mm

Waga 240g 

Wyświetlacz X1p LCD 160x128 pxs, 65536 kolorów, 1,8”, 4 linie tekstu

Temperatura pracy –30ºC  do +60ºC

Standard militarny MIL-STD-810 C/D/E/F

Odporność na pył i wodę IP67

Radiotelefon przewoźny MD785, 
dostępny również wersji 
z wydzielonym manipulatorem
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W przy pad ku po trze by za pew nie nia po uf no ści ko re spon den cji ra -
dio te le fo ny zo sta ły wy po sa żo ne w ukła dy szy fro wa nia ko re spon den cji.
Stan dar do wo w każ dym ra dio te le fo nie moż na wy ko rzy stać pod sta wo -
wy al go rytm z klu czem 40 bi to wym oraz al go rytm AR C4 z klu czem 40
bi to wym. Dla spe cjal nych za sto so wań wy ko rzy sta ny mo że być al go -
rytm AES z klu cza mi 128 i 256 bi to wy mi (opcja).

Ra dio te le fo ny no szo ne po sia da ją tak że sze reg funk cji wspo ma ga ją -
cych bez pie czeń stwo użyt kow ni ków:
� alarm wi bra cyj ny przy od bio rze wy wo łań
� funk cja „man down” tj. kon tro la upad ku użyt kow ni ka (usta wia ny

kąt re ak cji 30º, 45º, 60º)
� de tek cja ru chu
� funk cja „lo ne wor ker” tj. ochro na użyt kow ni ka pra cu ją ce go sa mot -

nie

W ce lu uła twie nia ko mu ni ko wa nia się przez ra dio te le fon moż na ko -
rzy stać z sze ro kiej ga my urzą dzeń ze wnętrz nych za rów no fir my Hy -
te ra jak rów nież in nych pro du cen tów wy spe cja li zo wa nych w pro duk -
cji ze sta wów słu chaw ko wo -mi kro fo no wych. Moż li we jest tak że pod łą -
cze nie lek kich ze sta wów ka mu flo wa nych.

Dzię ki wbu do wa ne mu mo du ło wi Blu eto oth do łącz no ści moż na wy -
ko rzy stać słu chaw ki do stęp ne w ofer cie fir my Hy te ra. Nada wa nie jest
klu czo wa ne za po mo cą bez prze wo do we go włącz ni ka PTT.

W wie lu przy pad kach na miej scu zda rze nia po trzeb ne jest zwięk -
sze nie za się gu łącz no ści. Naj prost szym spo so bem jest za sto so wa nie

w po jaz dach ra tow ni czych ra dio te le fo nów prze woź nych. Do te go ce lu
prze zna czo ne są ra dio te le fo ny MD 785G z ma ni pu la to rem zin te gro wa -
nym lub ze szczel nym ma ni pu la to rem wy dzie lo nym o stop niu ochro -
ny IP67. Dzię ki te mu ma ni pu la tor mo że być sto so wa ny na ze wnątrz
po jaz dów lub na ło dziach ra tow ni czych.

W ce lu po lep sze nia za się gów we wnę trzach bu dyn ków, w ga le riach
han dlo wych, na dwor cach lub wie lo po zio mo wych ga ra żach war to wy -
ko rzy stać prze no śną sta cję re trans mi syj ną RD965, któ ra mo że rów -
nież peł nić ro lę sta cji ba zo wej. Jest to lek kie urzą dze nie po sia da ją ce
zin te gro wa ny aku mu la tor Li -Ion 10Ah umoż li wia ją cy kil ku go dzin ną
pra cę w stan dar do wych wa run kach z mo cą max do 10W. Wy po sa żo -
na jest w ple cak do prze no sze nia, de dy ko wa ne an te ny oraz mi kro fon.
Sta cja re trans mi syj na RD965 mo że zo stać pod łą czo na do sys te mu
wie lo sta cyj ne go IP Mul ti -Si te Con nect i two rzyć ele ment np. wie lo -
funk cyj ne go po jaz du -sta no wi ska do wo dze nia.

Wszyst kie przed sta wio ne cy fro we ra dio te le fo ny Hy te ra DMR moż -
na w ła twy spo sób kon fi gu ro wać przez de dy ko wa ne złą cza USB, sto -
su jąc ła twe w ob słu dze opro gra mo wa nie.

Nie wiel kie roz mia ry i wa ga oraz du ża od por ność na czyn ni ki śro -
do wi sko we po wo du ją że urzą dze nia po win ny zna leźć sze ro kie za sto -
so wa nie wśród stra ża ków, ra tow ni ków me dycz nych, ra tow ni ków gór -
skich a tak że do ko mu ni ka cji w cza sie klęsk ży wio ło wych i ka ta strof.

Andrzej Wysocki

Menedżer ds. Klientów Kluczowych

Mobilna stacja retransmisyjna RD965 do zwiększenia zasięgu łączności

RD985 - przemiennik DMR
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W świe tle nie ustan nie zwięk sza ją cych się wy ma gań sta wia nych
urzą dze niom sto so wa nym we współ cze snym świe cie, zwięk sza się
rów nież zna cze nie la bo ra to riów ba daw czych, któ re te stu ją wy twa -
rza ne wy ro by przed prze ka za niem ich na ry nek. Te sto wa nie ta kie
od by wa się na każ dym eta pie wy twa rza nia pro duk tu – po cząw szy
od fa zy pro jek to wej, po przez etap pro duk cyj ny a skoń czyw szy
na ba da niach ty pu wy twa rza ne go wy ro bu, któ re są wy ko ny wa ne
bez po śred nio przed prze ka za niem pro duk tu klien to wi.

Zwięk sza ją ce się wy ma ga nia klien tów do ty czą za zwy czaj nie za -
wod no ści uży wa nych wy ro bów. W związ ku z tym or ga ni za cje stan da -
ry za cyj ne co raz to pu bli ku ją no we, czę sto ostrzej sze, wer sje stan dar -
dów. Na kła da ją rów nież na la bo ra to ria ba daw cze obo wią zek do sto so -
wa nia swo je go wy po sa że nia ba daw cze go do zwięk szo nych wy ma gań
stan da ry za cyj nych. Naj czę ściej wią że się to z za ku pem no we go, nie -
kie dy bar dzo kosz tow ne go wy po sa że nia. 

Bar dzo du że zna cze nie w oczach klien tów ma nie wąt pli wie bie głość
per so ne lu la bo ra to rium. Stąd stra te gicz ną kwe stią wy da je się być uzy -
ska nie przez la bo ra to rium obiek tyw ne go do wo du, po twier dza ją ce go
kom pe ten cje la bo ra to rium do prze pro wa dza nia ba dań. Akre dy ta cja la -

bo ra to rium wg mię dzy na ro do wej nor my PN-EN ISO/IEC 17025 sta no -
wi nie pod wa żal ny do wód po twier dza ją cy wy so ką ja kość usług świad -
czo nych przez la bo ra to rium. Do dat ko wo, na mo cy mię dzy na ro do wych
po ro zu mień wy ni ki ba dań wy ko ny wa nych przez akre dy to wa ne la bo ra -
to rium są uzna wa ne za gra ni cą na sze go kra ju. 

RADMOR S.A. La bo ra to rium Ba daw cze – hi sto ria i te raź -

niej szość.

RADMOR S.A. to fir ma o dłu go let niej hi sto rii i zna ko mi tych tra dy -
cjach, się ga ją cych 1947 ro ku. Przez la ta swo je go ist nie nia fir ma dy na -
micz nie roz wi ja ła się, roz sze rza ła asor ty ment pro du ko wa nych urzą -
dzeń i świad czo nych usług. Cią głe roz wi ja nie no wych kon struk cji,
utrzy mu ją cych się na naj wyż szym świa to wym po zio mie, nie rzad ko
bę dą cych kon struk cja mi awan gar do wy mi, mia ło swo je od zwier cie dle -
nie w licz nych pa ten tach, mię dzy na ro do wych na gro dach oraz wy róż -
nie niach. Fir ma osią ga ła zna czą ce suk ce sy w ta kich dzie dzi nach jak:
elek tro ni ka mor ska, sprzęt po wszech ne go użyt ku (słyn na Rad mo ry na
czy li od bior nik ra dio wy 5100), sprzęt łącz no ści UKF prze zna czo ny dla
róż nych od bior ców.

Obec nie RADMOR jest do staw cą urzą dzeń łącz no ści dla Woj ska Pol -
skie go oraz dla ar mii kil ku na stu in nych państw. Ofer ta woj sko wa obej -
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Laboratoria badawcze 
– rola i znaczenie

Badanie odporności i wytrzymałości 
na wibracje



U
S
Ł
U
G
I

M A J  2 0 1 4  • 11

mu je obec nie sze ro ko pa smo we pro gra mo wal ne ra dio sta cje do ręcz ne,
oso bi ste ra dio sta cje dla żoł nie rzy oraz urzą dze nia ple ca ko we i po kła do -
we. Ofe ru je my sys te my ra dio ko mu ni ka cyj ne dla klien tów na róż nych
ryn kach cy wil nych – nie tyl ko kon wen cjo nal ne sys te my dys po zy tor -
skie, ale rów nież kom plet ne roz wią za nia dla sie ci cy fro wych – od sta -
cji ba zo wych i ste row ni ków po ter mi na le do ręcz ne i prze woź ne. Fir ma
ofe ru je cy fro we sys te my łącz no ści stan dar du TETRA i DMR.

W tym sa mym cza sie fir mo we la bo ra to rium dy na micz nie roz wi ja ło
swo je za ple cze sprzę to we, za kres i po ziom świad czo nych usług, jed no -
cze śnie za trud nia jąc pra cow ni ków o naj wyż szych kwa li fi ka cjach i do -
świad cze niu.

Ba da nia wy ko ny wa ne przez La bo ra to rium Ba daw cze

RADMOR S.A.

Ba da nia ra dio ko mu ni ka cyj ne.

W dzi siej szym świe cie, w któ rym licz ba sprze da nych w kra ju te le fo -
nów ko mór ko wych prze wyż sza licz bę miesz kań ców, nie zwy kle istot ne
jest pra wi dło we za pro jek to wa nie sie ci oraz ter mi na li po zwa la ją cych
na bez prze wo do wą łącz ność po mię dzy użyt kow ni ka mi sie ci. La wi no wo
zwięk sza ją ca się licz ba te le fo nów po wo du je, że ro sną wy ma ga nia
na no wo pro jek to wa ny sprzęt. Jed nym z po wo dów jest fakt, iż obec nie
po ziom za kłó ceń w ete rze jest o wie le wyż szy niż jesz cze kil ka lat te mu.

Po dob nie sy tu acja wy glą da w dzie dzi nie urzą dzeń ra dio ko mu ni ka cji
pro fe sjo nal nej. No wo pro jek to wa ne sys te my cy fro we (TETRA, DMR)
mu szą współ ist nieć z daw no za pro jek to wa ny mi i wdro żo ny mi sys te -
ma mi ra dio ko mu ni ka cji ana lo go wej. 

Z ra cji głów ne go pro fi lu dzia łal no ści Rad mo ru, ja ko naj więk sze go
w Pol sce pro du cen ta sprzę tu ra dio ko mu ni ka cji ru cho mej, La bo ra to rium
Ba daw cze po sia da wiel kie do świad cze nie w dzie dzi nie ba dań ra dio ko -
mu ni ka cyj nych urzą dzeń UKF FM. Przez la ta swo jej dzia łal no ści pra -
cow nie la bo ra to rium wy ko ny wa ły ba da nia ra dio te le fo nów no szo nych,
prze woź nych oraz sta cjo nar nych zgod nie z pol ski mi oraz eu ro pej ski mi
nor ma mi. 

Zgod nie z prze pi sa mi unij ny mi każ dy wy rób wpro wa dza ny do ob ro -
tu na te re nie Unii Eu ro pej skiej mu si po sia dać de kla ra cję zgod no ści,
któ ra na ze wnątrz jest uwi docz nio na cha rak te ry stycz nym sym bo lem
CE. Wy mu sza to na do staw cach wy ko na nie te stów zgod no ści z tzw.

nor ma mi zhar mo ni zo wa ny mi, któ rych speł nie nie upo waż nia pro du -
cen ta do wy sta wie nia de kla ra cji zgod no ści.

W przy pad ku ba dań ra dio ko mu ni ka cyj nych dy rek ty wą UE, któ rej
speł nie nie jest ob li ga to ryj ne, jest dy rek ty wa 99/5/WE, do ty czą ca ra dio -
wych i te le ko mu ni ka cyj nych urzą dzeń koń co wych. 

Rad mo row skie La bo ra to rium Ba daw cze wy ko nu je ba da nia na zgod -
ność z na stę pu ją cy mi nor ma mi zhar mo ni zo wa ny mi (przy kła dy):
� PN – ETSI EN 300 086-1 – do ty czy urzą dzeń pra cu ją cych w pa -

śmie 1GHz z mo du la cją FM
� PN – ETSI EN 300 113-1 – do ty czy urzą dzeń pra cu ją cych w pa -

śmie 1GHz, prze zna czo nych do trans mi sji da nych
� PN – ETSI EN 300 220-1 – do ty czy urzą dzeń krót kie go za się gu,

pra cu ją cych w pa śmie do 1GHz z mo cą do 500mW
� PN – ETSI EN 300 440-1 – do ty czy urzą dzeń krót kie go za się gu,

pra cu ją cych w pa śmie po wy żej 1GHz
W ba da niach wy ko rzy stu je my sta no wi ska ba daw cze, zbu do wa ne

w opar ciu o no wo cze sne wy po sa że nie po mia ro we: te ste ry ra dio ko mu ni -
ka cyj ne, ge ne ra to ry wy so kiej czę sto tli wo ści, mier ni ki mo cy, ana li za to ry
wid ma, oscy lo sko py. Po sia da my przy rzą dy uzna nych w świe cie pro du -
cen tów – ROHDE & SCHWARZ, AGILENT i TEKTRONIX. Wy po sa że nie to
jest do dat ko wo wspo ma ga ne apli ka cja mi, wy ko rzy stu ją cy mi śro do wi sko
LabVIEW, wy ko na ny mi przez pra cow ni ków la bo ra to rium. Dzię ki te mu
ma my kom plet ne sys te my po mia ro we, po zwa la ją ce na au to ma tycz ne
wy ko ny wa nie po mia rów wraz z do ko ny wa niem szcze gó ło wych za pi sów.

Ba da nia kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej (EMC).

Po dob na sy tu acja wy stę pu je w przy pad ku ba dań z za kre su kom pa -
ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej. W tym przy pad ku ko niecz ność wy sta -
wie nia przez pro du cen ta (bądź im por te ra) de kla ra cji zgod no ści dla wy -
ro bów jest ob li ga to ryj ne. Obo wią zu ją cą dy rek ty wą jest w tym przy pad -
ku dy rek ty wa kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej 2004/108/WE.

Na sze La bo ra to rium Ba daw cze wy ko nu je ba da nia na zgod ność z na -
stę pu ją cy mi nor ma mi zhar mo ni zo wa ny mi z za kre su EMC (przy kła dy):
� PN – ETSI EN 301 489 – do ty czy ba dań EMC urzą dzeń i sys te mów

ra dio ko mu ni ka cyj nych
� PN – EN 55022 – do ty czy emi sji urzą dzeń in for ma tycz nych
� PN – EN 55024 – do ty czy od por no ści na za kłó ce nia urzą dzeń in for -

ma tycz nych 

��

Badanie emisji radiowych radiotelefonu Hytera
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Wy ko nu je my rów nież ba da nia wg pro ce dur opi sa nych w stan dar -
dach, któ re nie są zhar mo ni zo wa ne z dy rek ty wą EMC:
� PN- EN 61000-4-2 – do ty czy ba dań od por no ści na wy ła do wa nia

elek tro sta tycz ne (ESD)
� PN-EN 61000-4-4 – do ty czy ba dań od por no ści na se rie szyb kich

elek trycz nych sta nów przej ścio wych (EFT/BURST)
� PN-EN 61000-4-5 – do ty czy ba dań od por no ści na uda ry (SURGE)
� PN-EN 61000-4-8 – do ty czy ba dań od por no ści na po le ma gne tycz -

ne o czę sto tli wo ści sie ci elek tro ener ge tycz nej
� PN-EN 61000-4-9 – do ty czy ba dań od por no ści na im pul so we po le

ma gne tycz ne
� PN-EN 61000-4-11 – do ty czy ba dań od por no ści na za pa dy na pię -

cia, krót kie prze rwy i zmia ny na pię cia
Speł nie nie wy ma gań kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej jest nie -

zmier nie istot ne w przy pad ku urzą dzeń i wy po sa że nia do star cza ne go
dla od bior cy woj sko we go. Za zwy czaj wy ma ga nia sta wia ne ta kie mu
wy po sa że niu są o wie le ostrzej sze, niż w przy pad ku urzą dzeń do star -
cza nych dla od bior cy cy wil ne go. Me to dy ba dań są jed nak zbli żo ne.

Od bior ca woj sko wy wy ma ga, aby wy po sa że nie przez nie go ku po wa -
ne speł nia ło wy ma ga nia pol skich norm obron nych. Są to nor my NO-06-
A200 (okre śla ją ca do pusz czal ne li mi ty emi sji oraz po zio my od por no ści)
oraz nor ma NO-06-A500 (okre śla ją ca me to dy te sto wa nia). Są to nor my
bez po śred nio wy wo dzą ce się z ame ry kań skiej nor my MIL-STD 461F.

La bo ra to rium ba daw cze wy ko nu je po mia ry emi syj no ści urzą dzeń
elek tro nicz nych na złą czu za si la nia oraz emi syj no ści ra dio sta cji na ich
złą czach an te no wych. 

Ja ko wy po sa że nie po mia ro we w la bo ra to rium wy ko rzy stu je my wy -
so kiej kla sy urzą dze nia firm TESEQ (SCHAFFNER) oraz ROHDE &
SCHWARZ. Wy po sa że nie po mia ro we jest rów nież wspo ma ga ne apli -

ka cja mi, do star czo ny mi bez po śred nio przez pro du cen ta lub wy two rzo -
ny mi przez pra cow ni ków la bo ra to rium.

Ba da nia od dzia ły wa nia wa run ków śro do wi sko wych (me -

cha nicz ne, kli ma tycz ne, szczel no ści).

Nie zwy kle istot ną, z punk tu wi dze nia klien ta, ce chą urzą dzeń jest
ich nie za wod ność oraz zdol ność do pra cy w wa run kach eks tre mal nych.
Ła two wy obra zić so bie nie za do wo le nie użyt kow ni ka po pu lar nej „ko -
mór ki”, któ re mu te le fon prze sta je dzia łać w mo men cie wyj ścia z do mu
na dwu dzie sto stop nio wy mróz. Rów nie iry tu ją ce mo że być nie pra wi -
dło wo dzia ła ją ce ra dio pod czas dłu giej po dró ży sa mo cho dem.

In ży nie ro wie pro jek tu ją cy urzą dze nia prze zna czo ne do pra cy
w trud nych wa run kach (pra ca na otwar tym po wie trzu, pra ca w obec -
no ści in nych dzia ła ją cych urzą dzeń), sto ją więc przed za da niem opra -
co wa nia kon struk cji od por nej na po ja wia ją ce się pod czas jej pra cy nie -
ko rzyst ne zja wi ska. 

Szcze gól nie istot ne jest to za gad nie nie w przy pad ku urzą dzeń, od któ -
rych za le ży bez pie czeń stwo czło wie ka – wy po sa że nie wy ko rzy sty wa ne
w za kre sie obron no ści i bez pie czeń stwa pań stwa, prze my śle mo to ry za -
cyj nym, lot ni czym, ko le jo wym, itp. Urzą dze nia ta kie prze cho dzą bar dzo
wy ma ga ją ce te sty od dzia ły wa nia wa run ków śro do wi sko wych. Za zwy -
czaj są one wy ko ny wa ne zgod nie ze stan dar da mi mię dzy na ro do wy mi,
jed nak że w wy jąt ko wych przy pad kach pro du cen ci te go ty pu wy po sa że -
nia ope ru ją wła sny mi, o wie le ostrzej szy mi stan dar da mi. 

Przy kła dem ta kiej nor my jest ame ry kań ski stan dard MIL-STD 810
„De part ment of De fen se Test Me thod Stan dard. Envi ron men tal En gi ne -
ering Con si de ra tions and La bo ra to ry Te sts”. Nor ma ta zo sta ła za apro -
bo wa na do sto so wa nia przez De par ta ment Obro ny USA, jed nak co raz
wię cej eu ro pej skich kra jów (ze wzglę du na uczest nic two si łach zbroj -

Komora klimatyczna CH 1600 CES
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Badanie emisji przewodzonych

Fo
t. 

J.
M

ic
ha

łe
k

nych NATO) de cy du je o jej sto so wa niu. W przy pad ku na sze go kra ju,
Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej wy ma ga sto so wa nia kra jo wych tzw.
norm obron nych, do ty czą cych wy po sa że nia sto so wa ne go przez jed -
nost ki obron ne. Ba dań śro do wi sko wych do ty czą dwie nor my obron -
ne – NO-06-A103 oraz NO-06-A107.

Za kres oraz ostrość ba dań uwzględ nio nych w po wyż szych nor mach
róż ni się w spo sób zna czą cy do ba dań ob ję tych po pu lar ny mi stan dar -
da mi PN – EN se rii 60068. 

La bo ra to rium ba daw cze Rad mo ru wy ko nu je ba da nia zgod nie z na -
stę pu ją cy mi stan dar da mi:
� MIL – STD 810 – do ty czy ba dań śro do wi sko wych wy po sa że nia woj -

sko we go
� MIL – STD 202 – do ty czy ba dań śro do wi sko wych kom po nen tów

elek tro nicz nych
� NO-06-A107 – do ty czy ba dań śro do wi sko wych wy po sa że nia woj -

sko we go
� PN – EN 60068-2-1 – do ty czy ba dań od por no ści na zim no
� PN – EN 60068-2-2 – do ty czy ba dań od por no ści na cie pło
� PN – EN 60068-2-6 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na wi bra cje si -

nu so idal ne
� PN – EN 60068-2-14 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na zmia ny

tem pe ra tu ry oto cze nia
� PN – EN 60068-2-27 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na uda ry
� PN – EN 60068-2-30 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na wil got ne

go rą co cy klicz ne
� PN – EN 60068-2-31 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na spad ki
� PN – EN 60068-2-64 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na wi bra cje

ty pu RANDOM
� PN – EN 60068-2-78 – do ty czy ba dań wy trzy ma ło ści na wil got ne

go rą co sta łe
Rad mor dys po nu je no wo cze snym wy po sa że niem ba daw czym po -

zwa la ją cym na wy ko na nie wy żej wy mie nio nych ba dań. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je sys tem do ba dań wi bra cyj nych i uda ro wych V850 -
-440 fir my LING DYNAMIC SYSTEM. Dzię ki sta łe mu do sko na le niu

kwa li fi ka cji pra cow ni ków la bo ra to rium oraz uzu peł nie niu opro gra mo -
wa nia DACTRON ste ru ją ce go wstrzą sar ką, dys po nu je my jed nym z naj -
no wo cze śniej szych w Pol sce sys te mów do ba dań od por no ści i wy trzy -
ma ło ści urzą dzeń na wi bra cje.

Do prze pro wa dze nia ba dań wy ko rzy stu je my ko mo ry kli ma tycz ne:
CH 160 CES fir my ANGELANTONI oraz VCS 7080-10 fir my VOTSCH.
Umoż li wia ją one uzy ska nie tem pe ra tu ry oto cze nia z za kre su od -70°C
do +180°C. 

Akre dy ta cja la bo ra to rium

Klu czo we z punk tu wi dze nia in te re sów la bo ra to rium jest wy ka za nie
bie gło ści, kom pe ten cji oraz nie za leż no ści la bo ra to rium prze pro wa dza -
ją ce go ba da nia. Od stycz nia 2010 ro ku, La bo ra to rium Ba daw cze
RADMOR S.A. jest la bo ra to rium akre dy to wa nym przez Pol skie Cen -
trum Akre dy ta cji. Szcze gó ło wy wy kaz ba dań ob ję tych akre dy ta cją
znaj du je się na stro nie Pol skie go Cen trum Akre dy ta cji pod ad re sem
http://www.pca.gov.pl.

Andrzej Piwowarski
Kierownik 

Laboratorium Badawczego

Badanie odporności 
na wyładowania 
elektrostatyczneFo

t. 
D.
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UkrainieNa

We wrze śniu 2013 ro ku Rad mor wziął udział w tar gach uzbro je nia
w Ki jo wie – X Міжнародна спеціалізована виставка

„ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА”. Pod czas wy sta wy spo tka li śmy się z za -
pro szo ny mi wcze śniej po ten cjal ny mi klien ta mi. Za pre zen to wa li śmy
go ściom na szą fir mę i sprzęt, spo tka li śmy się z przed sta wi cie la mi
mi ni ster stwa obro ny Ukra iny, przed sta wi cie la mi wojsk we wnętrz -
nych Ukra iny, Służb Spe cjal nych Ukra iny, Służb Ochro ny Po gra ni -
cza Ukra iny, ukra iń ską woj sko wą cen tra lą han dlo wą oraz trze ma
fir ma mi pro du ku ją cy mi i mo der ni zu ją cy mi po jaz dy woj sko we. 

Głów ny na cisk w roz mo wach pod czas tar gów kła dzio ny był na dwa
sys te my woj sko wej łącz no ści ra dio wej V3501 i 35010. Pierw szy
z nich to ze staw prze woź ny prze zna czo ny do mon to wa nia w po jaz -
dach woj sko wych. W je go skład wcho dzi ra dio sta cja 3501, ada pter sa -
mo cho do wy 0526, wzmac niacz mo cy 0525 oraz ak tyw ny gło -
śnik 0529. Ca łość jest za si la na z sie ci po kła do wej 12V lub 24V.
Wzmac niacz mo cy umoż li wia wzmoc nie nie nada wa ne go sy gna łu
do 50W. Jak po ka zu je do świad cze nie moż na uzy skać za się gi rzę -
du 20-30 km, a w sprzy ja ją cych oko licz no ściach na wet więk sze. Ze -
staw moż na uzu peł nić o do dat ko we ak ce so ria, ta kie jak mi kro te le fo ny
czy ze sta wy na głow ne. Cie ka wym roz wią za niem jest kon so la 05213,
któ ra po zwa la na więk szą swo bo dę w in sta la cji ze sta wu w po jeź dzie.
No wo ścią jest kon struk cja spe cjal nej ra my mon ta żo wej amor ty zu ją cej
wstrzą sy, dzię ki któ rej ca łość mo że być za in sta lo wa na w po jaz dach
o wie le cięż szych i le piej uzbro jo nych niż do tej po ry. 

Dru gi z po ka zy wa nych w Ki jo wie sys te mów to łącz ność dla sił spe -
cjal nych na ba zie ra dio sta cji oso bi stej 35010. Jest ona prze zna czo na
do łącz no ści po mię dzy żoł nie rza mi dru ży ny w nie wiel kich sie ciach ra -
dio wych. W te re nie otwar tym urzą dze nie umoż li wia na wią za nie łącz -
no ści na od le głość po nad ty siąc me trów, ale przy dat na funk cja au to -
ma tycz nej re trans mi sji znacz nie zwięk sza za sięg łącz no ści. Ra dio sta -
cja 35010 to naj mniej sze i naj lżej sze te go ty pu urzą dze nie na świe cie.
No wo ścią jest zin te gro wa na an te na 35816. Jest to prę to wa an te na
prze woź na, przy krę ca na do da chu, na pa smo 2,4 GHz z wbu do wa ną
an te ną GPS. Do tej po ry w sys te mach prze woź nych ba zu ją cych
na 35010 sto so wa li śmy dwie osob ne an te ny co utrud nia ło in sta la cję
i pod no si ło kosz ty.

Tar gi od by ły się gdy na Ukra inie pa no wał jesz cze spo kój. Opi sać je
mo gli śmy do pie ro w tym wy da niu biu le ty nu, kie dy sy tu acja jest już
dia me tral nie in na. Ży czy my na szym ukra iń skim przy ja cio łom po ko ju
i roz kwi tu ich pięk ne go kra ju. Li czy my tak że, że już wkrót ce sy tu acja
unor mu je się na ty le, że doj dzie do pod pi sa nia kon trak tu na do sta wy
na sze go sprzę tu.

Marcin Białczak
Menedżer Segmentu Klientów Zagranicznych

Na stoisku z naszymi 
ukraińskimi partnerami

Absorbująca wstrząsy podstawa montażowa do radiostacji V3501

Dodatkową atrakcją wystawy były m.in. występy artystyczne. 
Najbardziej spodobał nam się występ żeńskiej grupy grającej na bębnach

14 • M A J  2 0 1 4



T
A
R
G
I

M A J  2 0 1 4 • 15

Zbrojeniówka
w Kielcach

MSPO to wy sta wa o du żym zna cze niu dla pol skie go prze my słu zbro -
je nio we go. Go ść mi tar gów są nie tyl ko przed sta wi cie le Woj ska Pol -
skie go, Po li cji, Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych, Rzą du RP ale rów nież za gra nicz ne de le ga -
cje. Co ro ku do Kielc ścią ga ją też rze sze mi ło śni ków mi li ta riów. Tar -
gom jak co ro ku to wa rzy szy ły se mi na ria, kon fe ren cje i spo tka nia
z dzien ni ka rza mi. Jed nym z te ma tów oma wia nych i sze ro ko ko men -
to wa nych był rzą do wy pro jekt kon so li da cji pol skie go prze my słu
obron ne go, zmie rza ją cy w stro nę zbu do wa nia jed ne go kon cer nu na -
ro do we go. W wy sta wie uczest ni czy ło po nad czte ry stu wy staw ców
z dwu dzie stu trzech kra jów.

RADMOR jak co ro ku pre zen to wał swo ją ofer tę na MSPO. Ja ko czło -
nek Gru py WB na sze urzą dze nia wy sta wia li śmy na wspól nym sto -
isku. Oprócz Rad mo ru i WB Elec tro nics w wy sta wie uczest ni czy ły
rów nież po zo sta łe fir my z gru py tj. – MindMade, Arex i Fly tro nic.
RADMOR po ka zy wał sprzęt ty po wo woj sko wy oraz urzą dze nia cy wil -
ne, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne rów nież przez si ły zbroj ne.
Z rad mo row skiej ofer ty tar go wi go ście mo gli obej rzeć do ręcz ne ra dio -
sta cje R3501, do ręcz ną ra dio sta cję pro gra mo wal ną R3507, ra dio sta cję
oso bi stą R35010 (w róż nych wer sjach) oraz tre na żer ra dio sta cji ro dzi -
ny F@stnet. Pre zen to wa ne był też ter mi na le do łącz no ści cy fro wej
stan dar dów TETRA oraz DMR. 

Na sza eks po zy cja cie szy ła się du żym za in te re so wa niem zwie dza ją -
cych z kra ju i z za gra ni cy. Mie li śmy przy jem ność go ścić na sto isku
m.in. mi ni stra spraw za gra nicz nych pa na Ra do sła wa Si kor skie go oraz
mi ni stra go spo dar ki Ja nu sza Pie cho ciń skie go.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Odwiedziło nas wielu gości 
np. minister gospodarki pan Janusz Piechociński ...

... i minister spraw zagranicznych 
pan Radosław Sikorski
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Na ro dzi ny ko lei w na szym kra ju to pierw sza po ło wa XIX wie -
ku – czas, kie dy Pol ska nie ist nia ła ja ko pań stwo na ma pach po li -
tycz nych Eu ro py. I trud no tu mó wić o szyb kim roz wo ju ko lei, kie dy
za bor cy nie by li za in te re so wa ni roz wo jem go spo dar czym za ję tych
te re nów. Do pie ro okres mię dzy wo jen ny do wiódł, jak moż na w okre -
sie za le d wie 20 lat za co fa ną i znisz czo ną ko lej do pro wa dzić do po zio -
mu przo du ją cych ko lei w Eu ro pie. Nie ste ty dru ga fa la dzia łań wo jen -
nych, któ ra prze to czy ła się przez nasz kraj spo wo do wa ła zna czą ce
po gor sze nie sta nu ko lei. Po woj nie, do oko ło ro ku 70, dość znacz nie
roz bu do wa na zo sta ła in fra struk tu ra ko le jo wa, ale na stęp ne 15-20
lat, przy znacz nym ogra ni cze niu in we sty cji, od da li ło na szą ko lej
pod każ dym wzglę dem od ko lei Eu ro py Za chod niej.

Obec nie pol ską ko lej cze ka nie ła twa dro ga do zrów na nia się z po zio -
mem, ja ki osią gnę ły pod tym wzglę dem przo du ją ce ko le je w Eu ro pie.
Na szczę ście, w ostat nich la tach świa do mość zwięk sze nia po trzeb na -
kła dów fi nan so wych na ko lej znacz nie wzro sła i te raz je ste śmy w sta -
nie w więk szym stop niu ko rzy stać z no wo cze snych tech no lo gii i roz -
wią zań kon struk cyj nych. 

Naj lep szą oka zją do za pre zen to wa nia wszyst kich no wo ści tech nicz -
nych są z pew no ścią tar gi bran żo we. We wrze śniu ubie głe go ro ku od -
by ły się w Gdań sku X Mię dzy na ro do we Tar gi Ko le jo we
„TRAKO 2013”. To naj więk sze i naj bar dziej pre sti żo we w Pol sce oraz
dru gie w Eu ro pie spo tka nie bran ży trans por tu szy no we go. To do sko -
na ła oka zja do pro mo wa nia pro duk tów prze zna czo nych na ry nek ko -
le jo wy, pre zen ta cji ak tu al ne go po zio mu roz wo ju sys te mów trans por to -
wych oraz in fra struk tu ry ko le jo wej w Pol sce, Eu ro pie i na świe cie,
przed sta wie nie naj now szych tech no lo gii oraz spo tka nia w śro do wi sku
bran żo wym.

Ju bi le uszo wa edy cja tar gów zgro ma dzi ła re kor do wą ilość wy staw -
ców. Po nad 510 firm z 25 kra jów za pre zen to wa ło swo je naj lep sze roz -
wią za nia. Na tar gach po ja wi li się wszy scy uczest ni cy kra jo we go ryn -
ku ko le jo we go – spół ki Gru py PKP, pry wat ni i sa mo rzą do wi prze woź -
ni cy oraz do staw cy tech no lo gii dla ko lei i ta bo ru. Wzo rem lat po przed -
nich RADMOR rów nież był obec ny wśród wy staw ców. Wraz z fir mą
Arex pre zen to wa li śmy pro duk ty, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne na ko -
lei. Wio dą cym pro duk tem jest ma ni pu la tor ko le jo wy 3066/2, któ rych
w cią gu ostat nich dwóch la tach sprze da li śmy po nad 1000 szt. Ale za -
in te re so wa nie od wie dza ją cych tar gi nie ogra ni cza ło się je dy nie do te -
go do brze zna ne go „ko le jo wym” klien tom urzą dze nia. Uwa gę przy ku -

wa ły na sze ra dio te le fo ny cy fro we i cy fro wo -ana lo go we. Ko lej chce się
mo der ni zo wać i uży wać no wo cze sne go sprzę tu, za tem ten ry nek jest
bar dzo otwar ty na no we roz wią za nia i pro po zy cje. A jed no cze śnie, ja -
ko tra dy cyj ny pol ski prze woź nik, ko lej chcia ła by się zwią zać, jak wy -
ni ka z roz mów prze pro wa dzo nych na tar gach, z fir mą o po dob nych
tra dy cjach i dłu go let nim ist nie niu na pol skim ryn ku. Ma my za tem du -
że szan se, aby w jesz cze więk szym stop niu za ist nieć na ryn ku ko le jo -
wym. 

TRAKO to tar gi o bar dzo wy so kim po zio mie me ry to rycz nym i tra -
dy cyj nie to wa rzy szy ło im wie le im prez to wa rzy szą cych – de ba ty,
kon fe ren cje, se mi na ria i pre zen ta cje. Oczy wi ście naj waż niej szym
punk tem pro gra mu – oprócz na sze go ma ni pu la to ra – by ła pre zen ta cja
Pen do li no. Po raz pierw szy moż na by ło nie tyl ko obej rzeć po ciąg ale
i wsiąść do środ ka skła du, któ ry już nie dłu go po je dzie m.in. z Trój mia -
sta do War sza wy. Po dob ne po cią gi ma ją w swo jej flo cie ko le je we
Wło szech, Szwaj ca rii, Hisz pa nii i Chi nach, a w Cze chach jeż dżą odro -
bi nę star sze mo de le. PKP ku pi ło 20 ta kich skła dów.

Te go rocz ne tar gi po twier dzi ły, że bran ża ko le jo wa jest w bar dzo do -
brej kon dy cji, a głów nym ce lem de ter mi nu ją cym jej dzia ła nia jest za -
pew nie nie pa sa że rom moż li wie jak naj bar dziej kom for to wych wa run -
ków po dró żo wa nia. Jest to więc do bry czas na to, że by na sza fir ma
na sta łe zwią za ła się z ryn kiem ko le jo wym ofe ru jąc jak naj wię cej 
no wo cze snych urzą dzeń po zwa la ją cych za pew nić sta łą i pew ną 
łącz ność, a co za tym idzie bez pie czeń stwo pa sa że rów i pra cow ni ków 
ko lei.

Jo wi ta Go tów ko
Biu ro Ob słu gi Klien taT
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Atrakcją targów był pociąg Pendolino, 
który wkrótce będzie woził polskich pasażerów

TRAKO nowoczesność 
na torach 



Od wie lu lat ana lo go wa łącz ność ra dio wa za stę po wa na jest przez no -
wo cze sne roz wią za nia cy fro we. Użyt kow ni cy sys te mów kon wen cjo -
nal nych za in te re so wa ni są wy mia ną środ ków łącz no ści na no wo -
cze sne sie ci. Że by spro stać wy ma ga niom współ cze sne go ryn ku
RADMOR współ pra cu je z pro du cen ta mi cy fro wych sys te mów – za -
rów no stan dar du TETRA jak i DMR.

Od 2007 ro ku na szym klien tom ofe ru je my kom plek so we roz wią za -
nia dla sie ci cy fro wych stan dar du TETRA fir my Air bus (daw niej Cas -
si dian). W mar cu te go ro ku przed sta wi cie le Rad mo ru uczest ni czy li
w co rocz nym spo tka niu dys try bu to rów tej fir my, któ re od by ło się
w Am ster da mie (Ho lan dia). 

Na se mi na rium przy by li przed sta wi cie le Air bu sa z 33 kra jów z ca -
łe go świa ta. Ta kie spo tka nie to do sko na ła oka zja do za po zna nia się
z no wo ścia mi w ofer cie oraz wy mia ny do świad czeń. To rów nież spo -
sob ność do wy róż nie nia naj bar dziej ak tyw nych dys try bu to rów. Za naj -
lep szą sprze daż w 2013 ro ku na gro dzo ne dy plo ma mi i sta tu et ka mi zo -
sta ły 3 fir my, w tym rów nież RADMOR. By li śmy je dy ną fir mą z Eu -
ro py, któ ra za pra co wa ła na to wy róż nie nie.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Wyróżnieni 
za sprzedaż 
systemów 
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Od lewej: Arkadiusz Bączek i Marek Cichowski z Radmoru, 
Jan Gorn Pedersen  oraz Pierr Lopez z Airbuss Defence & Space
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Muzyka
Do po łu dnia – fre zer

Je stem in ży nie rem me cha ni kiem i mam bar dzo cie ka wą pra cę
w La bo ra to rium Ba dawczym Rad mo ru. Jed nak nie sa mą pra cą czło -
wiek ży je. Jed ną z mo ich pa sji jest mu zy ka. Słu cham róż nych ga tun -
ków mu zy ki ale tak że śpie wam i gram na gi ta rze. Mo je mu zy ko wa nie
jest ama tor skie – w gro nie ko le gów lub sa mot nie. Cza sa mi cho dzę
na kon cer ty ze spo łów blu eso wo –roc ko wych. Ostat nio po sze dłem
do Blu es Clu bu na kon cert ze spo łu Green Tower. Ze spół gra blu esa,
roc ka i bal la dy roc ko we. Ja kież by ło mo je za sko cze nie, gdy na sce nie
zo ba czy łem zna jo me go z pra cy, To ma sza Peł czyń skie go, któ ry jest
front ma nem ze spo łu – śpie wa i gra na gi ta rze. Obok co ve rów zna nych
prze bo jów usły sza łem kil ka wła snych kom po zy cji ze spo łu. Do tych -
-czas zna łem Tom ka ja ko fre ze ra w Za kła dzie Me cha nicz nym, w któ -
rym od wie lu lat pra cu je. To mek ma opi nię do bre go fa chow ca. Jest ko -
le żeń ski i gdy trze ba chęt nie po ma ga ko le gom.

Po po łu dniu – mu zyk

Roz ma wia jąc z Tom kiem o na szych wspól nych za in te re so wa niach
do wie dzia łem się, że za czął grać na gi ta rze ja ko na sto la tek. Po cząt ko -
wo grał ja ko sa mo uk, póź niej brał lek cje mu zy ki. Wspól nie z ko le ga -
mi za ło żył swój pierw szy ze spół „Ka prys”. Pró bo wa li swo ich sił mu -
zycz -nych w gdań skich klu bach. W tam tych cza sach cięż ko by ło ku -
pić gi ta rę elek trycz ną, więc To mek wła sno ręcz nie ta ką zbu do wał
na warsz ta tach szkol nych tech ni kum me cha nicz ne go. Od by wa jąc
służ bę woj sko wą grał w ze spo le woj sko wym na prze róż nych im pre -
zach. Gra li chy ba nie źle, bo pi sa ła o nich na wet ga ze ta „Żoł nierz Pol -
ski”. Po woj sku wró cił do pra cy me cha ni ka, jed nak mu zy ka za ko rze -
ni ła się w nim na do bre. Gra w ze spo le Quo Va dis, wy ko nu jąc mu zy -
kę roz ryw ko wą i sa kral ną. Za dnia pra co wał ja ko me cha nik na ma -
szy nach do ob rób ki skra wa niem i nie ustan nie mu siał uwa żać na pal -
ce, któ ry mi wie czo rem trze ba by ło de li kat nie mu skać gryf gi ta ry, wy -
do by wa jąc nie po wta rzal ne dźwię ki. Na dal bu do wał gi ta ry. Jed na wy -
ko na na by ła w ca ło ści z me ta lu. Zo ba czy ła ją sze fo wa fir my „May -
ones” (zna na gdań ska fir ma wy twa rza ją ca gi ta ry) i od ku pi ła ją

od Tom ka by wy eks po no wać na tar gach mu zycz nych w Niem czech.
To mek gra na gi ta rze, śpie wa, pi sze tek sty pio se nek, kom po nu je
i aran żu je utwo ry.

„Na ucza nie mło dych lu dzi i wie lo let nie jam se sion w „Blu es Clu bie”
za owo co wa ło w 2009 ro ku za ło że niem no we go ze spo łu Green Tower
(www.gre en to wer.com.pl). Stwo rzy łem go wraz z za przy jaź nio ny mi
ko le ga mi. Gra my i na gry wa my w więk szo ści wła sne utwo ry, ale nie
gar dzi -my tak że co ve ra mi. Z po wo dze niem kon cer tu je my w Gdy ni,
Gdań sku i in nych mia stach – nie -za po mnia nym kon cer tem (z uwa gi
na kul to we miej sce, w któ rym gra li mu zy cy z ze spo łów AC/DC, De ep
Pur ple, John May all i Ca rols San ta na) był nasz wy stęp w am fi te atrze
ośrod ka „Do li na Char lot ty” (Strze lin ko ko ło Słup ska). Na wet pod czas
urlo pu od wie dzam wy twór nie gi tar np. z Hisz pa nii, z wy twór ni Fran -
ci sco Bros’a, przy wio złem kla sycz ną gi ta rę o nie zwy kłym brzmie niu.
Lu dzie wo kół mnie wie dzą, że gi ta ry to mo je ży cie. Wie dzą też, że kie -
dy ma ją ja kiś pro blem z gi ta rą, to słu żę im po mo cą na pra wia jąc to
i owo. Tak więc je stem me cha ni kiem, któ ry za dnia fre zu je, a wie czo -
rem two rzy i gra swo ją mu zy kę gi ta ro wą. To mo je ży cie, mo ja pa sja,
mój od dech, mo ja mi łość.” – tak o swo im za mi ło wa niu do mu zy ki mó -
wi To masz Peł czyń ski.

Zbi gniew Ro gal ski
La bo ra to rium Ba daw cze

to moje życie, to moja pasja
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Zawodowe życie 
z Radmorem 

Dr inż. Adam De ring ca łą swo ją ka rie rę za wo do wą zwią zał z Rad -
mo rem – pra co wał w fir mie przez 42 la ta. Zmarł 10 lu te go 2014 ro -
ku i zo stał po cho wa ny w Gdy ni na Cmen ta rzu Wi to miń skim. 

Uro dził się 29.06.1920 ro ku w War sza wie. W cza sie woj ny stu dio -
wał na taj nych kur sach Po li tech ni ki War szaw skiej. Był żoł nie rzem
Ar mii Kra jo wej o pseu do ni mie „Dal” i czyn nie uczest ni czył w Po wsta -
niu War szaw skim. Był żoł nie rzem ba ta lio nu „Ki liń ski”, wal czył w 2
kom pa nii „Sza rych Sze re gów”. Od 17 sierp nia był człon kiem II plu to -
nu kom pa nii sztur mo wej zgru po wa nia „Hal”. Po upad ku Po wsta nia
War szaw skie go zo stał wy wie zio ny do obo zu je niec kie go w Nie mie -
czech. Za udział w wal kach o wol ność Pol ski i w Po wsta niu War szaw -
skim od zna czo ny zo stał od zna cze nia mi pań stwo wy mi – Krzy żem Ka -
wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, War szaw skim Krzy żem Po -
wstań czym, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Krzy żem Ar mii Kra jo wej,
Krzy żem Par ty zanc kim oraz wie lo ma me da la mi i od zna ka mi pa miąt -
ko wy mi. Po sia dał też ty tuł We te ra na Walk o Wol ność i Nie pod le głość
Oj czy zny. 

Po woj nie w ro ku 1945 prze niósł się do Gdań ska i roz po czął stu dia
na wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Gdań skiej ja ko je den z pierw -
szych po wo jen nych stu den tów te go wy dzia łu. Stu diu jąc pra co wał jed -
no cze śnie w Pol skim Ra diu w Gdań sku. W ro ku 1948 ro ku ukoń czył
stu dia na Po li tech ni ce Gdań skiej i uzy skał ty tuł ma gi stra in ży nie ra ra -
dio tech ni ki i te go ro ku je sie nią roz po czął pra cę w przed się bior stwie
MORS. Był siód mym w ko lej no ści za trud nie nia pra cow ni kiem tech -
nicz nym w przed się bior stwie. Jak pi sał we wspo mnie niach: „Pra ca
w Mor sie by ła pio nier ska – fir my zaj mu ją cej się in sta lo wa niem, na -
pra wą i kon ser wa cją urzą dzeń ra dio wych, aku stycz nych i hy dro aku -
stycz nych na stat kach przed woj ną w Pol sce nie by ło” 1).

MORS kil ka ra zy zmie niał na zwę i sta tus aż do obec ne go przed się -
bior stwa RADMOR S.A. Dok tor Adam De ring pra co wał w nim przez 42
la ta – do 30 kwiet nia 1990 ro ku. Peł nił ko lej no funk cje kie row ni ka
dzia łu kon ser wa cji mor skich urzą dzeń ra dio wych, kie row ni ka tech -
nicz ne go, do rad cy tech nicz ne go, głów ne go kon struk to ra i kie row ni ka
Biu ra Roz wo jo we go, któ re go był za ło ży cie lem. Biu ro Roz wo jo we zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne przez dra De rin ga jesz cze w Mor sie w 1963 ro -
ku i sze fo wał mu rów nież w Rad mo rze aż do mo men tu odej ścia

��

Po przejściu na emeryturę dr A. Dering 
był częstym gościem firmowych spotkań 
(na zdjęciu podczas Towarzyskiego Spotkania 
Byłych Pracowników Biura Rozwojowego 
w 2008 roku)

1) „Na początku był MORS”, Biuletyn Informacyjny InfoRadmor nr 13 (1/2004)
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na eme ry tu rę w 1990 ro ku. W tym cza sie pod je go kie row nic twem
pra cę roz po czę li: obec ny pre zes Rad mo ru pan An drzej Sy no wiec ki,
dy rek to rzy – Sta ni sław Ko sic ki, Zbi gniew Fur man i Ja cek Ko ry tow ski
oraz wie le in nych osób. Pod je go rę ką po wsta wa ły no we kon struk cje
urzą dzeń ra dio ko mu ni ka cyj nych, na wi ga cyj nych mor skich i lot ni -
czych oraz sprzę tu au dio. Wpro wa dza ne by ły no we tech no lo gie ukła -
dów cien ko war stwo wych, mi kro ukła dów hy bry do wych, ukła dów cy -
fro wych i no we tech ni ki mo du la cji cy fro wych w ra dio ko mu ni ka cji.
Oprócz pra cy w prze my śle w la tach pięć dzie sią tych był też wy kła dow -
cą na Po li tech ni ce Gdań skiej, naj pierw na Wy dzia le Elek trycz nym
a po tem Łącz no ści. Pod sta wo wy przed miot, któ ry wy kła dał to lam py
elek tro no we. W ro ku 1971 obro nił pra cę dok tor ską na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Jak wspo mi nał dr De ring „(…) po mi mo spe cy ficz nych, trud nych
wa run ków w ja kich przy szło nam żyć, ro bi li śmy co moż li we, by na -
sza pra ca, na ce cho wa na ko le żeń ską so li dar no ścią, da wa ła mak si -
mum za do wo le nia oso bi ste go” 2). Był na szym Sze fem prze du że S, był
wzo rem jak na le ży się roz wi jać, jak wal czyć z prze ciw no ścia mi.
Od nie go uczy li śmy się cią głe go do sko na le nia, zdo by wa nia no wych
umie jęt no ści, two rze nia ko lej nych urzą dzeń, oswa ja nia no wych tech -
no lo gii, któ re wy da wa ły się nie osią gal ne. Wie lu z je go wy cho wan ków

zro bi ło ka rie ry na uko we i biz ne so we, pra cu ją na uczel niach oraz
w prze my śle w Pol sce i za gra ni cą. Je go za sa dy wdra ża ne w ży cie za -
wo do we przez ko lej ne po ko le nia pra cow ni ków Rad mo ru są pod wa li -
na mi obec nej po zy cji na szej fir my. 

Zbi gniew Fur man
Dy rek tor ds. Han dlu i Mar ke tin gu

��

Zawsze z zainteresowaniem śledził co dzieje się w firmie (na zdjęciu pierwszy z lewej)

Dr Dering był na każdym spotkaniu klubu byłych pracowników
technicznych ExR...2) „Biuro Rozwojowe TR 1963-1990”, pamiątkowa broszura (2008) 
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RADMOR czę sto wspie ra róż ne cie ka we wy da rze nia, któ re od by wa -
ją się w Trój mie ście. Od wie lu już lat po ma ga my or ga ni za to rom róż -
nych im prez. Na sze wspar cie przy bie ra róż no rod ną po -
stać – od wspar cia fi nan so we go, po przez fun do wa nie na gród dla
uczest ni ków po zor ga ni zo wa nie tym cza so wej sie ci łącz no ści nie -
zbęd nej do bez piecz ne go prze pro wa dze nia im pre zy i wy po ży cze nia
po trzeb ne go sprzę tu. W 2013 ro ku „uczest ni czy li śmy” w ten spo sób
w wie lu trój miej skich im pre zach – kul tu ral nych i spor to wych.

Na szym sta łym i wie lo let nim „spor to wym part ne rem” jest klub pił -
kar ski Ar ka. Gdyń skich za wod ni ków wspie ra my już od 2005 ro ku.
Przez ten czas nie tyl ko za si la my klu bo wy bu dżet, ale rów nież ki bi cu -
je my pił ka rzom – wśród na szych pra cow ni ków jest wie lu za go rza łych
ki bi ców Ar ki.

Na te re nie Trój mia sta od by wa się wie le róż nych im prez spor to -
wych – za rów no cy klicz nych jak i gosz czą cych spo ra dycz nie. Wy da -
rze nia spor to we naj czę ściej or ga ni zo wa ne są la tem, gdy po go da
sprzy ja nie tyl ko za wod ni kom, ale i ki bi com. W 2013 ro ku wspo mo gli -
śmy kil ka du żych wy da rzeń spor to wych:
� Bieg św. Do mi ni ka (03.08.2013)
� Her ba li fe Tria th lon (9÷11.08.2013)
� BCT Ma ra thon (23÷25.08.2013)

Wszyst kim or ga ni za to rom im prez ma so wych do spraw ne go i bez -
piecz ne go jej prze pro wa dze nia nie zbęd na jest łącz ność ra dio wa. Zwy -
kle po trzeb na jest je dy nie tym cza so wa sieć ra dio wa. Wła śnie w ta kich
przy pad kach po moc na jest na sza fir ma. Do ra dza my jak naj le piej ta ką
sieć zor ga ni zo wać i ja ki sprzęt bę dzie do te go naj lep szy. Je śli or ga ni -
za to ro wi czę sto po trzeb ne są środ ki łącz no ści a im pre zy od by wa ją się
w róż nych miej scach zwy kle pro po nu je my kup no nie dro gich ra dio te -
le fo nów na pa smo otwar te (446 MHz), uży wa nie któ rych nie wy ma ga
ze zwo leń Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej. 

W przy pad ku jed no ra zo wych even tów czę sto wy po ży cza my ra dio -
te le fo ny lub na wet ca łą sieć łącz no ści. Tak wła śnie jest w przy pad ku
BCT Ma ra thon, któ re go or ga ni za to rem jest nasz klient Bał tyc ki Ter mi -
nal Kon te ne ro wy z Gdy ni. W 2012 ro ku wła śnie prze BCT zo sta ły
wskrze szo ne do ży cia cy klicz ne za wo dy pły wac kie na tra sie Hel -Gdy -
nia. BCT Ma ra thon to za wo dy na wią zu ją ce do tra dy cji ma ra to nów pły -
wac kich roz gry wa nych na Za to ce Puc kiej w la tach „60 i „70. Rad mor
od dwóch se zo nów (2012 i 2013) za pew nia łącz ność nie zbęd ną do ob -
słu gi ma ra to nu. Dwu krot nie zor ga ni zo wa li śmy sieć cy fro wej łącz no ści
ra dio wej DMR, któ ra gwa ran to wa ła bez pie czeń stwo ca łej im pre zy
i wszyst kich osób w nią za an ga żo wa nych. Or ga ni za to rzy mie li do dys -
po zy cji kil ka dzie siąt ra dio te le fo nów a od po wied ni za sięg łącz no ści
mię dzy Gdy nią a He lem gwa ran to wał prze mien nik. Każ da łódź to wa -
rzy szą ca za wod ni ko wi wy po sa żo na by ła w ra dio te le fon. Po słu gi wa no
się ni mi też na po zo sta łych ło dziach funk cyj nych oraz na star cie w He -

Sport,

��

koncerty 
i wystawy

BCT Marathon - zawody pływackie na trasie Hel-Gdynia
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lu oraz na me cie w Gdy ni. Za pew nio na by ła łącz ność po mię dzy
wszyst ki mi ło dzia mi, sę dzia mi oraz or ga ni za to ra mi cze ka ją cy mi
na za wod ni ków na lą dzie. Dzię ki na szej współ pra cy or ga ni za to rzy
ma ją nie zbęd ną im łącz ność a my po li gon do prak tycz ne go prze te sto -
wa nia ofe ro wa nych przez nas sys te mów.

Na szy mi ra dio te le fo na mi po słu gu ją się rów nież spor tow cy i dzia ła -
cze z Pol skie go Związ ku Spor tu Nie peł no spraw nych „Start”. W ra -
mach po mo cy ser wi su je my urzą dze nia użyt ko wa ne w cza sie przy go -
to wań do za wo dów spor to wych m.in. do Igrzysk Pa ra olim pij -
skich 2014, któ re od by ły się w So czi.
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Zwycięzcy ekstremalnych zawodów  Herbalife Triathlon

Nasz wieloletni partner sportowy – gdyński klub piłkarski ARKA
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Nie sa mym spor tem jed nak ży je my. Wspie ra my rów nież róż no rod -
ne dzia ła nia kul tu ral ne. Przez wie le lat współ pra co wa li śmy z gdyń -
skim klu bem Po kład wspie ra jąc cy kle jaz zo wych kon cer tów
„JaZzGdyni”. Po za prze sta niu or ga ni zo wa nia tych kon cer tów przez
ostat nie 2 la ta za an ga żo wa li śmy się we współ pra cę z klu bem „Ucho”,
w któ rym od by wa ją się kon cer ty jaz zo we z cy klu „Śledź Jazz w Gdy -
ni”. 

Na na szą po moc mo gli w ze szłym ro ku li czyć rów nież or ga ni za to -
rzy po ka zów mo de li ko le jo wych „No stal gia za pa rą”. Je sie nią 2013r.
Gdań ski Klub Mi ło śni ków Ko lei przy go to wał II Wy sta wę Ma kiet i Mo -
de li Ko le jo wych. Po cią gi na ma kie cie – to wa ro we, oso bo we, po spiesz -
ne, eks pre so we i spe cjal ne – pro wa dzo ne by ły przez „ma szy ni stów”
za po mo cą spe cjal nych ma ni pu la to rów. Łącz ność ra dio wa jest nie od -
łącz nym ele men tem spraw nej i bez piecz nej pra cy na szla kach ko le jo -
wych i dla za cho wa nia re ali zmu mo de la rze po słu gi wa li się udo stęp -
nio ny mi przez RADMOR ra dio te le fo na mi.

Z ko lei ra dio sta cja woj sko we RRC9210, pro du ko wa na przez
RADMOR, zo sta ła wy po ży czo na do Mu zeum Wojsk Lą do wych w Byd -
gosz czy. Jest ona czę ścią eks po zy cji „Woj ska Lą do we. Od Ce dy ni
do Kar ba li” przed sta wia ją cej hi sto rię Woj ska Pol skie go. Ra dio sta cja
znaj du je się w czę ści wy sta wy po świę co nej udzia ło wi pol skich żoł nie -
rzy w mi sja po za gra ni ca mi kra ju (patrz zdjęcie obok).

W mia rę na szych moż li wo ści sta ra my się uczest ni czyć w trój miej -
skim ży ciu kul tu ral nym i spor to wym, wspo ma ga jąc or ga ni za to rów
róż no rod nych wy da rzeń. Cie szy nas fakt, że na sza po moc jest po trzeb -
na i sprzy ja bez pie czeń stwu uczest ni ków.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu
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Polska drużyna paraolimpijczyków w Soczi



� Będzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09
� Biała Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-906-178
� Bielsko Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
� Częstochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
� Deszczno, ALCOM, tel.: (95) 751-32-11
� Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 
� Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 699-66-93 
� Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58) 699-66-40
� Inowrocław, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52) 355-45-81
� Kielce, MZK, tel.: (41) 345-24-21 w.295
� Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 
� Kraków, ZUEiK, tel.: (12) 266-39-39 
� Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63) 246-72-22 
� Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62) 725-36-13 
� Lubin, INOVA, tel.: (76) 746-41-46 
� Lublin, AZEP, tel.: (81) 748-19-89
� Lublin, COM RADIO, tel.: (81) 743-83-83 
� Lublin, RADTEL, tel.: (81) 743-40-50 
� Łańcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17) 225-43-72 
� Łódź, JAL RADIO, tel.: (42) 676-29-22 
� Mielec, ZEN, tel.: 506-470-350

� Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
� Olsztyn, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78
� Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89) 535-13-80
� Poznań, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 
� Poznań, RADIOSERWIS, tel.: (61) 820-57-91 
� Poznań, RTF–SERWIS, tel.: (61) 820-93-27
� 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
� Słupsk, BRYGADIER, tel.: (59) 844-47-34 
� Stargard Szczeciński, KUBA TRONIC, tel.: (91) 578-47-60 
� Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44) 724-66-56 
� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 
� Tychy, MONRAD, tel.: (32) 326-43-57
� Warszawa, DALES, tel.: (22) 643-96-81
� Warszawa, KWANTOR SYSTEMY, tel.: (22) 424-09-66
� Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 629-74-19
� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54) 413-32-32 
� Wrocław, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21
� Wrocław, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: 58/69.96.999 – centrala

fax: 58/69.96.992 – kancelaria

Bezpłatne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje się 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 58/69.96.651 - Małgorzata Zeman                                  

fax: 58/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.


