


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 Obsługi 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.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do dyspozycji naszych
Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny
16.00. Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie 
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Na okładce: Radiostacja R35010 używana przez członków grup: wysokościówka.org 
oraz survivaltech.pl (fot. Frag Out!)
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Od stycz nia 2009 ro ku a4ES SOR SAS, spół ka ty pu jo int ven tu re utwo -
rzo na przez 6 głów nych eu ro pej skich do staw ców sprzę tu łącz no ści
(Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni ca tions
& Se cu ri ty) w ra mach kon trak tu przy zna ne go jej przez or ga ni za cję
OCCAR dzia ła ją cą w imie niu rzą dów Fi naln dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol -
ski, Szwe cji i Włoch, re ali zu je pro gram ESSOR (Eu ro pe an Se cu re
SOftware de fiend Ra dio). 

Głów ne ce le pro gra mu ESSOR to:
� zde fi nio wa nie stan dar du ar chi tek tu ry ko mu ni ka cji pro gra mo wej

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

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

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

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

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

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

Wszyst kie te sty za koń czy ły sie po myśl nie. W wa run kach la bo ra to -
ryj nych zo sta ła po ka za na in te ro pe ra cyj ność 4 na ro do wych plat form

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

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

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

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

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

Sukces programu ESSOR

Uczestnicy testów w Gdyni (23-25.06.2015)
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Po nad 1000 rad mo row skich ra dio sta cji dla ban gla de skich
od dzia łów sił ONZ 

Ban gla desz to naj młod sze pań stwo na sub kon ty nen cie in dyj skim
po sia da ją ce po nad 160-ty sięcz ną ar mię. Odzia ły ban gla de skich Sił
Zbroj nych są bar dzo za an ga żo wa ny mi uczest ni ka mi mi sji po ko jo wych
pro wa dzo nych pod au spi cja mi Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych.
Ban gla desz jest naj więk szym kon try bu to rem per so ne lu mun du ro we go
w ONZ.

W czerw cu b. r. RADMOR już po raz trze ci pod pi sał kon trakt na do -
sta wę ra dio sta cji oso bi stych R35010 do te go kra ju. Pierw szą par tię
urzą dzeń do star czy li śmy w 2013 ro ku. 

Oprócz ra dio sta cji Rad mor wy po sa żył Ar mię Ban gla de szu rów nież
w od bior ni ki GPS. Na si spe cja li ści prze pro wa dzi li też sze reg szko leń
z ob słu gi za ku pio nych urzą dzeń – ra dio sta cji i od bior ni ków GPS.

Po z zre ali zo wa niu te go rocz ne go kon trak tu ban gla de ska ar mia bę -
dzie dys po no wać po nad 1100 szt. rad mo row skich ra dio sta cji R35010.
Do star czo ne środ ki łącz no ści są jed nym z ele men tów pod sta wo we go

wy po sa że nia ban gla de skich żoł nie rzy z od dzia łów
uczest ni czą cych w mi sjach po ko jo wych ONZ. 

To masz Onak
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych

Pra cuj z na mi, pra cuj z naj lep szy mi

Od kil ku lat RADMOR S.A. bie rze udział w tar gach pra cy od by wa -
ją cych się na Po li tech ni ce Gdań skiej. Or ga ni zo wa ne są dwie im pre zy
de dy ko wa ne stu den tom wszyst kich rocz ni ków: w mar cu – In ży nier -
skie Tar gi Pra cy i w ma ju – Trój miej skie Tar gi Pra cy. Dla nas jed nak
naj bar dziej cen ni są stu den ci ostat nich lat lub ab sol wen ci i do nich
wła śnie kie ro wa ne by ły na sze ofer ty pra cy. 

Tar gi są do sko na łą oka zją do bu do wa nia mar ki na szej fir my ja ko
pra co daw cy, do któ re go war to apli ko wać. Są rów nież do brą for mą na -
wią za nia bez po śred nie go kon tak tu z kan dy da ta mi do pra cy. Zda je my
so bie spra wę, że sam udział w tar gach oraz wy gląd sto iska i pre zen -
ta cje nie są mia rą suk ce su. Waż na by ła obec ność osób z dzia łów,
do któ rych po szu ku je my pra cow ni ków. Ko le dzy udzie la li wy czer pu ją -
cych in for ma cji na te mat fir my, wa run ków pra cy i wy ma gań sta wia -
nych kan dy da tom na po szcze gól ne sta no wi ska. Udział na szej fir my

w tar gach pra cy za owo co wał wie lo ma roz mo wa mi kwa li fi ka cyj ny mi
już w sie dzi bie Rad mo ru. 

Han na Szklar ska
Dział Spraw Pra cow ni czych

RADMOR w TCCA

Sto wa rzy sze nie TETRA + Cri ti cal Com mu ni ca tions As so cia tion
(TETRA + Łącz ność Kry tycz na), wcze śniej zna ne ja ko TETRA Union
(Te tra MuO As so cia tion), zrze sza i re pre zen tu je po nad 160 or ga ni za -
cji – użyt kow ni ków, pro du cen tów sprzę tu, do staw ców apli ka cji, in te -
gra to rów, ope ra to rów i in sty tu cje prze pro wa dza ją ce te sty. TCCA zaj -
mu je się pro mo cją roz wo ju i wzmac nia niem pod staw tech no lo gii ko -
mu ni ka cyj nych. Or ga ni za cja sku pia się m.in. na ba da niach nad pro fe -
sjo nal ny mi sze ro ko pa smo wy mi sys te ma mi trun kin gu no wej ge ne ra -
cji. Sto wa rzy sze nie TCCA współ pra cu je z in ny mi or ga ni za cja mi z ob -
sza ru łącz no ści o kry tycz nym zna cze niu: ETSI, 3GPP, PSC‐E czy
NPSTC. 

RADMOR zo stał człon kiem TETRA and Cri ti cal Com mu ni ca tions
As so cia tion (TCCA) w lip cu 2015 ro ku. 

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu
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RADMOR R35010
Przedruk artykułu z FRAG OUT #4 

Dzi siej szy roz wój tech ni ki oraz za po trze bo wa nie na in for ma cję i jej
szyb ki prze kaz po wo du je, że trud no so bie wy obra zić funk cjo no wa -
nie bez niej nie tyl ko w woj sku czy służ bach mun du ro wych, lecz
tak że w ży ciu co dzien nym. Wy star czy po my śleć o te le fo nie ko mór -
ko wym – urzą dze niu, któ ry każ dy ma przy so bie. Nie wie le więk -
szym środ kiem łącz no ści jest mi nia tu ro wa ra dio sta cja oso bi sta
R35010, pro du ko wa na przez Rad mor S.A. 

Gdyń ski Rad mor jest zna nym od lat i uzna nym pro du cen tem sprzę -
tu łącz no ści, za rów no na ry nek cy wil ny, jak i dla służb mun du ro wych
czy woj ska. W swo jej ofer cie ma sze ro kie spek trum środ ków łącz no -
ści – hi sto rię fir my przed sta wi li śmy szcze gó ło wo w FRAG OUT! #03.
Jed nym z jej naj now szych i za ra zem naj mniej szych pro duk tów jest ro -
dzi na mi nia tu ro wych ra dio sta cji oso bi stych R35010, obej mu ją ca czte -
ry mo de le:
� R35010 – ra dio sta cja bez szy fro wa nia trans mi sji i bez GPS;
� R35010K – ra dio sta cja z szy fro wa niem trans mi sji i bez GPS;
� R35010G – ra dio sta cja bez szy fro wa nia trans mi sji i z GPS;
� R35010KG – ra dio sta cja z szy fro wa niem trans mi sji i z GPS.

Ko rzy sta jąc z uprzej mo ści fir my RADMOR, wraz z eki pa mi Wy so -
ko ściów ka. org oraz Su rvi val tech. pl mie li śmy oka zję przez okres kil -
ku mie się cy uży wać te go sprzę tu, dzię ki cze mu mo że my Wam te raz
na pi sać pa rę słów o nim.

RADMOR R35010 – tech nicz nie
Ra dio sta cja oso bi sta R35010 prze zna czo na jest do łącz no ści na po -

zio mie sek cji lub dru ży ny ko mu ni ku ją cych się w nie wiel kich sie ciach
ra dio wych. Pra cu je w pa śmie ISM 2405-2480 MHz (2,4 GHz), a użyt -
kow nik ma do dys po zy cji 16 pro gra mo wal nych ka na łów. Ra dio sta cja
za pew nia łącz ność do oko ło 1000 me trów w te re nie otwar tym i 300-
400 me trów w te re nie za bu do wa nym. 

Za po mo cą ze sta wu pro gra mu ją ce go ZPR-35010 lub ZPR-35010K
moż li we jest pro gra mo wa nie na stę pu ją cych funk cji ra dio sta cji:
� ro dzaj pra cy – au dio, da ne, au dio+da ne;
� spo sób włą cza nia nada wa nia – VOX, PTT;
� czę sto tli wość pra cy, nie za leż nie dla od bior ni ka i na daj ni ka;
� po ziom mo cy na daj ni ka (400 mW/100mW/10mW/3mW);
� nu mer ID sie ci;
� szyb kość trans mi sji da nych (9,6 kbps do 57,6 kbps);
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� brak szy fro wa nia lub szy fro wa nie 128-bi to wym klu czem AES;
� czu łość mi kro fo nu we wnętrz ne go, ze wnętrz ne go oraz wej ścia au -

dio z in ter ko mu;
� gło śność gło śni ka we wnętrz ne go, słu chaw ki ze wnętrz nej oraz wyj -

ścia au dio na in ter kom;
� gło śność sy gna li za cji aku stycz nych i ko mu ni ka tów gło so wych oraz

ich wy łą cze nie;
� bez prze wo do we ste ro wa nie urzą dze nia mi do łą czo ny mi do gniaz da

AUDIO;
� kie run ko we nada wa nie z VOX (ak ty wa cja gło sem, a nie przy ci -

skiem PTT) oraz od biór roz sze rzo ny;
� spo sób pra cy złą cza RS232 (trans mi sja da nych au to no micz na lub

ste ro wa na).

Moż li we jest tak że pro gra mo wa nie ra dio sta cji „w po lu” z wy ko rzy -
sta niem mi nia tu ro we go pro gra ma to ra 0309/1 (tzw. fill gun),
z uprzed nio wgra ną kon fi gu ra cją. Z ra dio sta cją mo gą współ pra co wać
ze sta wy na głow ne, ze sta wy ak tyw nych ochron ni ków słu chu (z róż ny -
mi ro dza ja mi mi kro fo nów, w tym kost ny mi i la ryn go fo na mi) oraz ze -
sta wy do usz ne. Opra co wa ny zo stał tak że ada pter do po jaz dów, któ ry
umoż li wia za sto so wa nie R35010 ja ko ra dio sta cji po jaz do wej z za si la -
niem z sie ci wo zu oraz po więk szo nym, dzię ki ze wnętrz nej an te nie, za -
się giem.

Do każ de go ze sta wu do łą czo ny jest lek ki ze staw na głow ny (po dob -
ny do zna ne go ze sta wu ty pu Bow man) oraz bez prze wo do wy przy cisk
PTT (push -to -talk), któ ry moż na umie ścić na mun du rze lub opo rzą -
dze niu. Jest on przy po rząd ko wa ny do ra dio sta cji i nie dzia ła z po dob -
nym urzą dze niem na wet, gdy znaj du je się ono w je go za się gu – każ -
dy bez prze wo do wy PTT jest przy po rząd ko wa ny do kon kret ne go eg -
zem pla rza R35010. 

W ra zie po trze by moż na ła two zmie nić kon fi gu ra cję, przy po rząd ko -
wu jąc do da ne go ra dia in ny przy cisk – pro ce du ra jest bar dzo pro sta
i moż na ją wy ko nać sa mo dziel nie, gdyż nie wy ma ga żad nych do dat -
ko wych urzą dzeń, a je dy nie od po wied niej se kwen cji czyn no ści. Obu -
do wa R35010 wy ko na na jest ze sto pu alu mi nium, zaś po kry wa ba te -
rii umiesz czo na w jej dol nej czę ści – z two rzy wa sztucz ne go.

Wszyst kie ele men ty obu do wy, w tym gniaz da, ma ni pu la to ry, mi -
kro fon i gło śnik, są uszczel nio ne, dzię ki cze mu urzą dze nie speł nia
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nor my NO-06 A107, MIL-STD 810G oraz MIL-STD 810F, a tak że ofe -
ru je za bez pie cze nie przed wo dą i za py le niem na po zio mie IP67. Ra -
dio sta cja ma kom pak to we wy mia ry: wy so kość – 115 mm (180 mm
z an te ną), sze ro kość – 69 mm, gru bość – 33 mm, a jej ma sa wy no -
si 290 g z dwie ma ba te ria mi AA (lub aku mu la to ra mi).

Na przed nim pa ne lu obu do wy, za głę bio ny na oko ło 2 mm, umiesz -
czo ny jest przy cisk nada wa nia o śred ni cy 13 mm, za bez pie czo ny
przed przy pad ko wym wci śnię ciem „gar bem” z two rzy wa sztucz ne go
znaj du ją cym się po nad nim. Po ni żej przy ci sku znaj du je się gło śnik,
a pod nim mi kro fon.

Na gór nym pa ne lu obu do wy wbu do wa ne jest gniaz do AUDIO
do przy łą cze nia mi kro fo nu, ze sta wu na głow ne go czy po dob nych ak ce -
so riów, gniaz do DANE do pod łą cze nia pro gra ma to ra, włącz nik z re gu -
la cją gło śno ści (trzy po zio my) wraz z po krę tłem wy bo ru jed ne go z 16
ka na łów oraz gniaz do an te ny. W przy pad ku, gdy gniaz da AUDIO
i DANE nie są uży wa ne za bez pie cza się je po kryw ka mi umiesz czo ny -
mi na lin kach. Na tyl nym pa ne lu obu do wy umiesz czo no gniaz da śrub
do mo co wa nia do dat ko we go klip sa do pa ska. 

Dol na po wierzch nia obu do wy to po kry wa gniaz da ba te rii, w któ rej
umiesz czo ne są sty ki do ła do wa nia aku mu la to rów w ła do war ce sta -
cjo nar nej bez ko niecz no ści ich wyj mo wa nia z ra dio sta cji.

W ze sta wie znaj du je się tak że po kro wiec zgod ny ze stan dar dem
mo co wa nia MOLLE/PALS oraz spe cjal ny na ra mien nik do mo co wa nia
po krow ca w przy pad ku bra ku od po wied nie go sys te mu mo co wa nia
na opo rzą dze niu. Opcjo nal nie R35010 moż na wy po sa żyć we wspo -
mnia ne przy łą cze sa mo cho do we, in ne ro dza je po krow ców, klips
do mo co wa nia na pa sie czy ła do war ki na jed ną lub 10 ra dio sta cji. Te
ostat nie, dzię ki sty kom w po kry wie ko mo ry ba te rii, umoż li wia ją ła do -
wa nie aku mu la to rów bez ko niecz no ści ich wyj mo wa nia z ra dio sta cji.

RADMOR R35010 – w uży ciu
Ra dio sta cje mie li śmy przez kil ka mie się cy – uży wa li śmy ich my

oraz eki py Wy so ko ściów ka. org i Su rvi val tech. pl. Ra dia by ły uży wa -
ne w róż nych wa run kach, za rów no w mie ście (w tym na wy so kich bu -
dyn kach), jak i w le sie czy na otwar tym te re nie – ko rzy sta li śmy z nich
przez kil ka mie się cy na je sie ni, zi mą i wcze sną wio sną. Ga ba ry ty
i ma sa – nie mal ide al ne, je śli cho dzi o ra dio sta cję oso bi stą o nie wiel -
kim za się gu. Ra dio jest ma łe, lek kie, nie prze szka dza, ła two jest zna -
leźć dla nie go miej sce na opo rzą dze niu. Je śli cho dzi o pa ra me try de -
kla ro wa ne przez pro du cen ta, to nie od bie ga ją one od rze czy wi -
stych – na sze ra dia nie by ły za pro gra mo wa ne na mak sy mal ną moc,

z uwa gi na prze pi sy, a ko rzy sta li śmy z mo cy 100 mW, co w zu peł no -
ści wy star cza ło do bli skiej łącz no ści w ob rę bie dzia łań sek cji lub dru -
ży ny czy też w przy pad ku dzia łań zwią za nych z pra cą na wy so ko ści.
Ta moc po win na być rów nież wy star cza ją ca do za pew nie nia łącz no ści
pod od dzia łu na szcze blu plu to nu. Ja kość trans mi sji au dio do ko ny wa -
nej za po mo cą RADMOR R35010 jest bez za rzu tu, ra dio pod wzglę dem
elek tro nicz nym dzia ła na praw dę świet nie. Na le ży jed nak pa mię tać
o tym, by umiesz czać je wy so ko na opo rzą dze niu. Wy ni ka to z za sto -
so wa nia krót kiej an te ny, pa sma, w któ rym ra dio sta cja pra cu je i sto -
sun ko wo nie wiel kiej mo cy. Je śli ra dio bę dzie umiesz czo ne w oko li cy
pa sa, to łącz ność w kie run ku za sła nia nym przez cia ło użyt kow ni ka
bę dzie mia ła ogra ni czo ny za sięg. Ga ba ry ty ra dia po zwa la ją no sić je
bez pro ble mo wo w oko li cy bar ku, więc z je go wy so kim umiesz cze niem
nie po win no być pro ble mu, zwłasz cza przy za sto so wa niu ze sta wu na -
głow ne go. Wy trzy ma łość me cha nicz na R35010 rów nież jest bez za -
rzu tu – me ta lo wa obu do wa za pew nia od por ność na nie zbyt uważ ne,
na wet dość bru tal ne trak to wa nie (oczy wi ście, je śli ktoś bę dzie chciał
ra dio znisz czyć CELOWO, to z ca łą pew no ścią mu się to uda). Spo sób
za bez pie cze nia przed prze ni ka niem do wnę trza urzą dze nia ku rzu
i wo dy rów nież nie po zo sta wia nic do ży cze nia – po kry wa ko mo ry ba -
te rii jest za bez pie czo na śru bą z du żym, ła twym do uchwy ce nia, ra deł -
ko wa nym łbem (sa ma po kry wa jest po łą czo na z obu do wą w spo sób



T
E
S
T
Y

8 • W R Z E S I E Ń  2 0 1 5

unie moż li wia ją cy jej odłą cze nie i zgu bie nie) i do brze uszczel nio na,
a wszyst kie gniaz da ma ją so lid ne, szczel ne za ślep ki. Świet ny jest bez -
prze wo do wy przy cisk PTT – za si la ny po je dyn czą ba te rią CR2450. Ma
kom pak to we roz mia ry i speł nia swo je funk cje. 

Nie ste ty, jest też pa rę mi nu sów R35010 i jej wy po sa że nia, ale – za -
znacz my to od ra zu – do ty czą one nie mal wy łącz nie stro ny er go no -
micz nej.

Pierw szym man ka men tem jest gniaz do do przy łą cze nia ze sta wu
na głow ne go. Oczy wi ście, z ra cji ga ba ry tów nie moż na by ło za sto so wać
po pu lar nych gniazd o du żej śred ni cy (jak te sto so wa ne w AN/PRC-
148/152), więc wy bra no gniaz do o ma łej śred ni cy z sied mio ma pi na -
mi, któ re nie jest jed nak naj lep szym wy bo rem. Wy mu sza to ko niecz -
ność sto so wa nia przej śció wek w przy pad ku uży cia ze sta wów na głow -
nych czy przy ci sków PTT ze wnętrz nych pro du cen tów, ale RADMOR
za pew nia, że bez pro ble mu mo że do star czyć od po wied nie przej ściów -
ki lub też do sto so wać ze sta wy na głow ne do współ pra cy z R35010.
Spo rym uła twie niem by ło by uży cie jed ne go z po pu lar nych mo de li złą -
czek, jak ICOM, Ken wo od czy po dob nych, o prost szej kon struk cji sto -
so wa nych w ra dio sta cjach o po dob nych ga ba ry tach. Przy pod łą cza niu
do gniaz da na le ży uwa żać, gdyż we wtycz ce znaj du je się sie dem dość
dłu gich i cien kich pi nów, któ re moż na uszko dzić przy nie uważ nym
pod łą cza niu wty ku. Je śli nie dys po nu je my od po wied nio do sto so wa ny -
mi ochron ni ka mi słu chu/przy ci skiem PTT, moż na za sto so wać roz -
wią za nie do raź ne, czy li ochron ni ki słu chu bez łącz no ści za ło żo ne
na fa brycz ny ze staw na głow ny, ale jest to ma ło wy god ne i upo śle dza
dzia ła nie ochron ni ków. Na szczę ście w ofer cie fir my 3M znaj du ją sie
ze sta wy na głow ne Pel tor ComTac XP/XPI fa brycz nie do sto so wa ne
do współ pra cy z R35010.

Dru gi man ka ment to umiesz cze nie przy ci sku nada wa -
nia – na przed nim pa ne lu obu do wy. Teo re tycz nie umoż li wia obu ręcz -
ną ob słu gę ra dio sta cji R35010, ale w prak ty ce nie jest to wy god ne dla
użyt kow ni ków pra wo -, jak i le wo ręcz nych. Znacz nie le piej by ło by
umiej sco wić go na któ rejś z bocz nych ścia nek, po nie waż przy tak nie -
wiel kich wy mia rach ra dio sta cji, nie bę dzie mia ło to wpły wu na ob słu -
gę. Spo ro do ży cze nia po zo sta wia fa brycz ny lek ki ze staw na głow ny.
Nie ste ty, ten ele ment fir mie RADMOR nie wy szedł naj le piej – ja kość
dźwię ku jest prze cięt na, a po za tym dzie dzi czy on wszyst kie wa dy te -
go ty pu sys te mów (ma ło sta bil ne mo co wa nie, utrud nie nie współ pra cy
z ochron ni ka mi słu chu).

��
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Ak ce so ria w ro dza ju po krow ca czy „na ra mien ni ka” rów nież fir mie
RADMOR nie wy szły, ale w koń cu fir ma zaj mu je się pro du ko wa nie
elek tro ni ki, a nie wy po sa że nia – tu war to by ło by na wią zać współ pra -
cę z fir ma mi, któ re ma ją w tym za kre sie do świad cze nie. To mo że
przy nieść obu po ten cjal nym stro nom wy łącz nie ko rzy ści. Spo ry po ten -
cjał w za sto so wa niach cy wil nych – np. w służ bach ra tow ni czych.

OGÓLNA OCENA RADMOR R35010 jest wy so ka – elek tro nicz -
ne „be be chy” ra dia są na bar dzo wy so kim po zio mie, dzię ki cze mu ma
ono świet ne pa ra me try użyt ko we. Man ka men ty są ra czej z ga tun ku
„me cha nicz nych” oraz er go no micz nych – moż na je sto sun ko wo ła two
usu nąć przy ko lej nych mo dy fi ka cjach ra dio sta cji. Sa ma ra dio sta cja
R35010 jest po ręcz na, kom pak to wa, lek ka i za pew nia bar dzo do brą ja -
kość łącz no ści w de kla ro wa nym za kre sie, zaś moż li wo ści pro gra mo -
wa nia czy nią z niej bar dzo uni wer sal ny śro dek łącz no ści na po zio mie
sek cji lub dru ży ny. Ra dio sta cja bę dzie też mo gła mieć spo ry po ten cjał
w za sto so wa niach cy wil nych – np. w służ bach ra tow ni czych.

Michał Sitarski, Bartosz Szołucha
współpraca: Paweł Supernat, Kajetan Gintetr

www.fragoutmag.com

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e  R a d i o s t a c j e  R 3 5 0 1 0  i  R 3 5 0 1 0 K

Zakres częstotliwości kanałowych: 2405 MHZ ÷ 2480 MHZ

Ilość kanałów częstotliwościowych: 16

Odstęp międzykanałowy: 5 MHZ

Moc w.cz. nadajnika konfigurowalna: 400 MW/100MW/10MW/3MW

System pracy rozpraszanie widma metodą: DSSS 

Rodzaj modulacji: O-QPSK

Rodzaj kodowania mowy: CVSD

Rodzaj szyfrowania mowy i danych: AES-128

Napięcie zasilania: 2.0V ÷ 3.6V LUB 4.75V ÷ 5.25V (przez gniazdo dane)

Ilość sieci konfigurowalnych: 1024

Rodzaje pracy: AUDIO/SX tylko praca foniczna simpleksowa, z włączaniem nadawania 

przez WPTT lub PTT (doręczna);

AUDIO/SX/RTR tylko praca foniczna simpleksowa z automatyczną retransmisją, 

z włączaniem nadawania przez WPTT lub PTT (doręczna);

AUDIO/CNF+SD/SX praca foniczna konferencyjna, z włączaniem nadawania

głosem (VOX) lub WPTT oraz simpleksowa transmisja strumieniowa danych;

AUDIO/CNF+CD/SX praca foniczna konferencyjna, z włączaniem nadawania

głosem (vox) lub wptt oraz simpleksowa transmisja danych sterujących;

TD/SX tylko simpleksowa transmisja danych;

Ilość użytkowników jednocześnie nadających: w pracy fonicznej konferencyjnej ≤ 4; w pozostałych rodzajach pracy 1

Prędkości transmisji danych konfigurowalna: z jednoczesną transmisją mowy 19 200 b/s;

bez jednoczesnej transmisji mowy 9 600 B/S / 19 200 B/S / 38 400 B/S / 

57 600 B/S

Interfejs danych: RS232

Zasilanie: 2 akumulatory NiMH lub NiCd 1,2V  typ AA lub 2 baterie 1,5V typ R6;

bezprzewodowy włącznik nadawania - bateria litowa 3,0V typ CR2450

Czas pracy (w cyklu nad:odb:nasł = 1:7:16): 24 h dla akumulatorów o pojemności 2700 mAh;

bezprzewodowy włącznik nadawania 3000 h (12 miesięcy przy pracy 8h na dobę)

Zakres temperatur pracy: – 30ºC ÷ + 55ºC
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Po cząt ki współ pra cy Rad mor S.A. z woj skiem w za kre sie do staw
ra dio sta cji oso bi stych, ple ca ko wych i po kła do wych się ga ją 1996 ro -
ku. W tym cza sie sprzęt łącz no ści do star cza ny do Sił Zbroj nych RP
był mo der ni zo wa ny. Mo dy fi ka cjom pod le ga ły nie tyl ko sa me urzą -
dze nia, ale opra co wa no sze reg ak ce so riów, umoż li wia ją cych ope ra -
to rom urzą dzeń ła twiej sza pra cę. Po ni żej przed sta wia my ak ce so ria
po moc ni cze, któ re w ostat nim cza sie zo sta ły wpro wa dzo ne do pro -
duk cji na szej fir my. Po nad to za miesz cza my ze sta wie nie prze wo -
dów do ra dio sta cji ro dzi ny PR4G oraz spo so by pod łą cze nia ich
do urzą dzeń po moc ni czych.

Ada pter AC/DC 0444
Prze zna czo ny jest do za si la nia ze spo łu nadaw czo -od bior cze go

RRC 9210 na pię ciem zna mio no wym 12V DC, z sie ci jed no fa zo wej
w za kre sie od 115 V do 230V 50Hz AC. Za sto so wa nie w ada pte rze
gniazd i wty ków ty pu IEC C13, IEC C14 po zwa la łą czyć kil ka ada pte -
rów ze so bą, z jed ne go źró dła za si la nia AC. W ada pte rze jest za mon to -
wa ne gniaz do (8-51-02E -10-6S50) da ją ce na pię cie 12V DC o ob cią żal -
no ści do 3A, z któ re go moż na za si lać urzą dze nia pe ry fe ryj ne współ pra -
cu ją ce z ra dio sta cją. Ada pter de dy ko wa ny jest ja ko stan dar do we wy po -
sa że nie Tre na że ra Sys te mu RRC9210 F@ast net (TS2R C9210F), ale
moż li we jest je go wy ko rzy sta nie w sy tu acjach kie dy nie ma moż li wo -
ści za si la nia RRC9210 ze źró deł prą du sta łe go np.: do za si la nia ra dio -
sta cji in sta lo wa nych w obiek tach sta cjo nar nych lub przy na pra wie ra -
dio sta cji w warsz ta tach łącz no ści. 

Sprzę gacz an te no wy 06136
Jest to pa syw ny su ma tor an te no wy prze zna czo ny do współ pra cy

z sys te ma mi łącz no ści w za kre sie czę sto tli wo ści 2÷100 MHz. Umoż -
li wia jed no cze sną pra cę dwóch ra dio sta cji wy ko rzy stu jąc jed ną wspól -
ną an te nę. Za sto so wa nie go po zwa la na za ka mu flo wa nie licz by środ -
ków ra dio wych za mon to wa nych na plat for mie bo jo wej (w przy pad ku
za in sta lo wa nia więk szej ilo ści ra dio sta cji zwy kle po jazd wy po sa żo ny
jest w więk szą ilość an ten). Wpły wa tak że ko rzyst nie na wy pad ko wą
cha rak te ry sty kę pro mie nio wa nia sys te mu. 

Wzmac niacz GPS 06523
Prze zna czo ny jest do wzmac nia nia i re trans mi sji sy gna łu GPS w po -

miesz cze niach oraz w czoł gach, bo jo wych wo zach pie cho ty, ko ło wych
trans por te rach opan ce rzo nych i in nych plat for mach zbu do wa nych
na ich ba zie. Po zwa la za cho wać pa ra me try sy gna łu GPS w pa śmie L1
oraz mi ni ma li zu je tzw. ti me -to -first -fix (TTFF) od bior ni ków GPS ra dio -
sta cji. Wzmac niacz pro du ko wa ny jest w trzech wy ko na niach róż nią -
cych się gniaz dem za si la ją cym. Współ pra cu je z ak tyw ną an te ną od -
bior czą, któ ra znaj du je się w bez po śred niej wi docz no ści sa te li tów GPS
i jest za si la na ze wzmac nia cza. Po sia da on wbu do wa ną pa syw ną an -
te nę re pro mie niu ją cą oraz do dat ko we dwa wyj ścia sy gna ło we. 

Za si lacz A -3571/4
Prze zna czo ny jest do za si la nia ra dio sta cji 3501. Jest to aku mu la tor

NiMH o po jem no ści 1650 mAh. Po jem ność ta wy star cza na 10 go dzin
nie prze rwa nej pra cy ra dio sta cji przy sto sun ku nada wa nie -od biór -na -
słuch 1: 1: 8 (nada wa nie z mo cą 1W). Moż na go ła do wać w urzą dze -
niu ła du ją cym 02727/2 i 02727/3.

to łatwiejsza praca operatora radiostacji
Odpowiednie akcesoria 

Adapter AC/DC 0444

Wzmacniacz GPS 06523

Zasilacz A-3571/4



Urzą dze nie ła du ją ce 02766/1
Umoż li wia ła do wa nie za si la czy aku mu la to ro wych ni klo wo -kad mo -

wych 3571/1, li to wo -jo no wych 3571/2 i 3571/3 oraz ni klo wo -wo dor ko -
wych A3571/4 za si la ją cych ra dio sta cje do ręcz ne 3501/1-6. Urzą dze nie
jest prze zna czo ne do użyt ko wa nia w po miesz cze niach za mknię tych;
nie prze wi du je się je go in sta la cji w po jaz dach.

Urzą dze nie ła du ją ce 02748/2
Prze zna czo ne jest do ła do wa nia od 1 do 4 za si la czy aku mu la to ro -

wych li to wo -jo no wych ty pu BA-685A, BA 685B i ALI 143, sto so wa nych
w ra dio sta cji RRC 9210 i RRC 9200. Urzą dze nie w ze sta wie z za si la -
czem 0206/3 za si la ne jest z sie ci prą du zmien ne go 230V/50Hz. Urzą -
dze nie mo że być też za si la ne z sie ci po kła do wej prą du sta łe go 24V
lub 27V po przez prze wód 06470.

Za si lacz ALI 143
Prze zna czo ny jest dla ra dio sta cji ple ca ko wych RRC 9210

i RRC 9200. Jest to za si lacz aku mu la to ro wy li to wo –jo no wy o po jem no -
ści 1440 mAh. Przy sto so wa ny jest do pra cy w trud nych wa run kach po -
lo wych. Jest od po wied ni kiem za si la czy aku mu la to ro wych BA 685A
i BA 685B.

Mi kro te le fon na głow ny 01320
Prze zna czo ny jest do współ pra cy z ra dio sta cja mi

do ręcz ny mi 3501/2,3,4,5,6 oraz ple ca ko wy mi:
RRC 9200 i RRC 9210. Jest to za mien nik mi kro te le -
fo nu 01316. Jest to słu chaw ka z mi kro fo nem na gięt -
kim wy się gni ku z ażu ro wą ta śmą opa su ją cą gło wę.
Do stęp ny jest w na stę pu ją cych wy ko na niach:
� 01320/1 – z mi kro fo nem do okól nym; bez

osprzę tu; 
� 01320/2 – z mi kro fo nem do okól nym; z dwo ma

przy ci ska mi PTT – pod łok cio wym i pal co wym;
� 01320/3 – z mi kro fo nem do okól nym; z pal co -

wym przy ci skiem PTT;
� 01320/4 – z mi kro fo nem kie run ko wym; bez osprzę tu; 
� 01320/5 – z mi kro fo nem kie run ko wym; z dwo ma przy ci ska mi

PTT – pod łok cio wym i pal co wym;
� 01320/6 – z mi kro fo nem kie run ko wym; z pal co wym przy ci skiem

PTT.

Ze staw mo du łów TRC9721
Mo du ły prze zna czo ne są do za rzą dza nia ra dio sta cja mi z ro dzi ny

PR4G (RRC9200, RRC9500, RRC9210, RRC9310) w za kre sie przy go -
to wa nia da nych ra dio wych tj. pla nów czę sto tli wo ści, ge ne ra cji klu czy
COMSEC, TRANSEC i ła do wa nia tych da nych do pro gra ma to ra
TRC9724 -3. Po nad to po zwa la ją na zdal ną zmia nę da nych ra dio wych
po przez prze sy ła nie ich dro ga ra dio wą oraz per so na li za cję ra dio sta cji. 

Ze staw mo du łów RE C9721 ofe ro wa ny jest w pię ciu wy ko na niach:
� TRC9721/1 – ze staw mo du łów do pro gra mo wa nia czę sto tli wo ści

i klu czy; 
� TRC9721/2 – ze staw mo du łów do OTAR; 
� TRC9721/3 – ze staw mo du łów do per so na li za cji ra dio sta cji RRC; 
� TRC9721/4 – ze staw mo du łów do OTAR, pro gra mo wa nia i per so -

na li za cji ra dio sta cji RRC;
� TRC9721/5 – ze staw mo du łów do OTAR, IP MANAGER, IP

SETUP, pro gra mo wa nia i per so na li za cji ra dio sta cji RRC 

Wy cho dząc na prze ciw ro sną cym wy ma ga niom na szych użyt kow ni -
ków i chcąc za spo ko ić ich po trze by sta le uzu peł nia my na sza ofer tę ak -
ce so riów o ko lej ne urzą dze nia.

Elż bie ta Krysz to fiak
Me ne dżer 

ds. Klien tów Woj sko wych
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Urządzenie ładujące 
02766/1

Urządzenie ładujące 02748/2

Zasilacz ALI 143

Mikrotelefon
nagłowny 
01320/2

Zestaw modułów TRC9721
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Typ kabla Radio

GPS

1.

3.

3.

2.

GPS

D/4E-GPS-3V

¥ ¥ ¥ A B C D E¥ ¥ ¥A B C A B C K Jupiter DB9 DB9 RJ45 USB A + H

06473/1-12
CHF 135

064137/1
CHF GPS

064136/1
CHF 147

06472/1-6
CRE 222

064138/1
CBF 254

064139/1
CBF 255

064177/1
CBF 266

064178/1
CBF 295

064184/1
CBF 305

064176/1-5
CBF 311R

064204/1-5
CBF 311C

064188/2

RRC9210 WZM126AP RRC9200 RRC9500 TRC9724-3 Konwerter 06522
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1. Przewód 064178 przeznaczony jest do retransmisji analogowej i cyfrowej tylko do zastosowania z radiostacjami RRC 9x10 F@stnet. 
Kropką oznaczono połączenie gniazd A dwóch radiostacji RRC9x10 F@stnet.

2. Przewód 064177 przeznaczony jest do retransmisji analogowej i cyfrowej tylko do zastosowania z radiostacjami RRC9200 i RRC9500.
3. Przewód 064176 (CBF311R) – wykonanie bez przeplotu, Przewód 064204 (CBF311C) – wykonanie z przeplotem.

��
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Opr. Henryk Wolszlegier
Biuro Systemów i Oprogramowania
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W tym ro ku w ofer cie Rad mo ru, ja ko dys try bu to ra urzą dzeń i sys te -
mów fir my Hy te ra na te re nie Pol ski, po ja wi ło się cie ka we roz wią za -
nie sys te mo we – sys tem XPT (eXtended Pseu do Trunk). Cy fro wy
trun king XPT umoż li wia ła twą i dy na micz ną roz bu do wę po jem no ści
w sys te mach DMR Tier II w opar ciu o prze mien ni ki RD985S i wy -
bra ne mo de le ra dio te le fo nów Hy te ra DMR. Po je dyn czy sys tem XPT
za wie ra nad rzęd ny prze mien nik ty pu ma ster i pod rzęd ne prze mien -
ni ki ty pu sla ve. W przy pad ku pro jek to wa nia po je dyn cze go sys te mu
XPT na le ży pa mię tać, że by wszyst kie uży te czę sto tli wo ści by ły róż -
ne i na le ży je tak do brać, aby nie by ło za kłó ceń in ter mo du la cyj nych. 

Opi sy wa ne roz wią za nie za pew nia ob słu gę do 8 czę sto tli wo ści no -
śnych (16 ka na łów ro bo czych) czy li moż li we jest wy ko rzy sta nie do 8
prze mien ni ków RD985S w jed nej stre fie. Po je dyn czy sys tem XPT mo -
że ob słu gi wać do 1200 użyt kow ni ków. Au tor skie roz wią za nie fir my
Hy te ra nie po sia da de dy ko wa ne go ka na łu ste ru ją ce go, jak to ma miej -
sce w sys te mach DMR Tier III czy w sys te mie TETRA, a in for ma cje
kon tro l ne prze ka zy wa ne są przez XPT Trun king Pro to col przez tzw.

be aco ny. Ram ki ty pu be acon są wy ma ga ne do od po wied niej syn chro -
ni za cji sys te mu i speł nia ją ro lę ka na łu ste ru ją ce go a ich pa ra me try są
do bie ra ne w za leż no ści od ilo ści uży tych prze mien ni ków. Dzię ki ta kie -
mu roz wią za niu wszyst kie do stęp ne ka na ły ra dio we są wy ko rzy sty -
wa ne do ko mu ni ka cji i za rzą dza ne przez in fra struk tu rę ra dio wą, więc
nie ma ko niecz no ści ręcz ne go wy bo ru ka na łu w ra dio te le fo nie.

Do tych cza so wi użyt kow ni cy sys te mów Hy te ra DMR Tier II, wy ko -
rzy stu ją cy prze mien ni ki RD985S, mo gą w pro sty spo sób roz bu do wać
po jem ność swo ich sys te mów. Mo gą od ra zu za im ple men to wać sys tem
XPT bez prze cho dze nia na bar dziej roz bu do wa ny sys tem DMR
Tier III z ka na łem ste ru ją cym. Do uru cho mie nia sys te mu XPT wy ma -
ga na jest ak tu ali za cja opro gra mo wa nia ukła do we go (tzw. firm wa re
urzą dzeń) prze mien ni ków i ra dio te le fo nów oraz za kup li cen cji (Sin gle
si te XPT li cen se) na ko rzy sta nie z no wych funk cji sys te mu w prze -
mien ni ku. 

W ce lu spój nej i efek tyw nej kon fi gu ra cji wpro wa dzo no na rzę dzie
kon fi gu ra cyj ne XPT si te Con fig To ol w no wym pa kie cie opro gra mo wa -
nia CPS (Cu sto mer Pro gram ming So ftwa re). Umoż li wia ono wy mia nę
wspól nych in for ma cji w prze mien ni kach uży tych w sys te mie. Kon fi -
gu ro wa nie usta lo nych pa ra me trów od by wa się po przez wy ge ne ro wa -
nie pli ków. xml i im por to wa nie ich do prze mien ni ków.

Sys tem XPT jest sys te mem roz pro szo nym, nie jest wy ma ga ne żad -
ne cen trum ste ro wa nia. Sys tem jest w sta nie au to ma tycz nie wy kryć
więk szość awa rii. W przy pad ku uszko dze nia swit cha sys tem prze cho -
dzi w tryb Fa il Soft Mo de i każ dy z re pe te rów dzia ła nie za leż nie i pra -
cu je z dwo ma ka na ła mi ro bo czy mi. W przy pad ku uszko dze nia prze -
mien ni ka ma my mniej szą zdol ność ope ra cyj ną sys te mu. Gdy awa ria
zo sta nie na pra wio na prze mien nik po now nie przej dzie z try bu awa ryj -
ne go do nor mal ne go dzia ła nia sys te mu XPT z peł ną funk cjo nal no ścią
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Sys tem XPT:
� jest kom pa ty bil ny z więk szo ścią ofe ro wa nych ra dio te le fo nów Hy te -

ra DMR; umoż li wia zwięk sza nie po jem no ści po sia da ne go sys te mu
wraz ze wzro stem po trzeb użyt kow ni ka;

� nie ma de dy ko wa ne go ka na łu ste ru ją ce go; nie wy ma ga do dat ko -
wych urzą dzeń: kon tro le rów, ser we rów – wy star czy tyl ko switch
IP oraz prze mien nik (i) RD985S z od po wied nią li cen cją,

� ofe ru je ła twą mi gra cję, in sta la cję i kon fi gu ra cję,
� umoż li wia ko rzy sta nie z opro gra mo wa nia dys po zy tor skie go

(SmartDispatch)

� wspie ra funk cje zna ne z sys te mów DMR Tier II – po łą cze nia gru -
po we, in dy wi du al ne, alar mo we, wia do mo ści tek sto we, trans mi sję
da nych GPS, RDAC, OTAP i jest cią gle udo sko na la ny.

An drzej Wło cho wicz
Biu ro Sys te mów i Opro gra mo wa nia

W R Z E S I E Ń  2 0 1 5  • 15

R o d z a j  u r z ą d z e n i a M o d e l

Przemiennik RD985S

Radiotelefony przewoźne MD655/MD655G

MD785/MD785G

Radiotelefony doręczne PD605/PD605G

PD665/PD665G

PD685/PD685G

PD705/PD705G

PD785/PD785G

X1e

X1p

PD795Ex (ATEX)

Sys tem XPT dzia ła w pa śmie VHF oraz UHF dla ni żej wy mie nio nych urzą dzeń:

System XPT zapewnia zwiększenie pojemności systemu DMR Tier II
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Głów nym ele men tem sys te mów łącz no ści ra dio wej są ra dio te le fo ny.
Ich za da niem jest prze twa rza nie sy gna łów mo wy i da nych oraz
nada wa nie i od bie ra nie fal ra dio wych. Jed nak dla bez po śred nie go
użyt kow ni ka sys te mu jed nym z waż niej szych ele men tów są ak ce so -
ria, umoż li wia ją ce pro wa dze nie ko re spon den cji gło so wej i od bie ra -
nie/prze sy ła nie da nych. Od ja ko ści prze twor ni ków, spo so bu trans -
mi sji sy gna łu i trwa ło ści obu dów za le ży wy go da użyt ko wa nia i wy -
so ki po ziom uży tecz no ści sys te mów ra dio wych. 

Rad mor za wsze zwra cał du żą uwa gę na ja kość urzą dzeń prze twa -
rza nia sy gna łów. Do brej ja ko ści mi kro fo ny i gło śni ki są wi zy tów ką fir -
my. Ja ko dys try bu tor pro duk tów fir my Hy te ra zwra ca my szcze gól ną
uwa gę tak że na bar dzo do brą ja kość sy gna łu, zwłasz cza mo wy.

W ce lu uła twie nia trans mi sji mo wy w ra dio te le fo nach no szo nych
pro po nu je my róż no rod ny osprzęt uła twia ją cy użyt kow ni kom po słu gi -
wa nie się ra dio te le fo na mi no szo ny mi i prze woź ny mi. 

Ofe ru je my mi kro fo no gło śni ki, o stop niu ochro ny IP67, z przy ci -
skiem alar mu oraz gniaz dem ty pu „jack” do pod łą cze nia słu cha wek.
Do współ pra cy z ni mi ofe ru je my słu chaw ki od stan dar do wych do spe -
cjal nych np. z fo no wo dem. 

Urzą dze nia Hy te ry mo gą też współ pra co wać z ze sta wa mi mi kro fo -
no wo -słu chaw ko wy mi z przy ci skiem PTT w róż nych kon fi gu ra cjach,
pod łą cza nych bez po śred nio do gniaz da ak ce so riów ra dio te le fo nów no -
szo nych. In ter fejs za wie ra przy cisk PTT i mi kro fon oraz złą cze „jack”
umoż li wia ją ce do da nie od po wied nich słu cha wek.

W ce lu za pew nie nia trans mi sji bez prze wo do wej wy ko rzy sty wa ne
są in ter fe sy Blu eto oth pod łą cza ne do złą czy ak ce so riów ra dio te le fo nów
jak np. in ter fejs do ra dio te le fo nu PD785G wraz ze słu chaw ką wy po sa -
żo ną w przy cisk PTT.

Akcesoria audio 
do radiotelefonów Hytera

ACN-01 Interfejs połączeniowy 
z mikrofonem i PTT

ES02 słuchawka 
z fonowodem

EH01 słuchawka 
z zaczepem na ucho

Interfejs Bluethooth ze słuchawką
ESW01-N2

Mikrofonogłośnik
SM18N2

Standardowa słuchawka
ESS07
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W śro do wi sku o du żym po zio mie ha ła su oraz do za sto so wań spe -
cjal nych pro po nu je my stan dar do we ze sta wy fir my Hy te ra np. EC N18
oraz wy so kiej ja ko ści ze sta wy z ochron ni ka mi słu chu fir my Pel tor. 

W na szej ofer cie ra dio te le fo nów DMR po sia da my tak że ra dio te le fo -
ny ATEX prze zna czo ne do pra cy w śro do wi skach za gro żo nych wy bu -
chem. Do ra dio te le fo nów z tej se rii po sia da my sze reg urzą dzeń au dio
uła twia ją cych ko mu ni ka cję oso bom w ubra niach lub kom bi ne zo nach
ochron nych. Do te go ty pu urzą dzeń na le żą ze sta wy z mi kro fo nem
kost nym, z la ryn go fo nem oraz z ochron ni ka mi słu chu. Do współ pra cy
z ty mi urzą dze nia mi pro po nu je my du że przy ci ski PTT, któ re moż na
ła two ak ty wo wać łok ciem lub rę ką w rę ka wi cy.

Tak że w ra dio te le fo nach prze woź nych ofe ru je my sze reg roz wią zań
uła twia ją cych ich użyt ko wa nie, a w nie któ rych wy pad kach wręcz nie -
zbęd nych do pra cy ra dio te le fo nu. W szcze gól no ści po le ca my mi kro fo -
ny speł nia ją ce nor mę IP67 oraz mi kro fo ny z kla wia tu rą uła twia ją ce
ob słu gę ra dio te le fo nu. 

W nie któ rych sy tu acjach wy ma ga ne jest sto so wa nie mi kro fo no gło -
śni ka w for mie słu chaw ki te le fo nicz nej. Ta kie roz wią za nie jest szcze -
gól nie przy dat ne dla za cho wa nia po uf no ści roz mo wy. Do dat ko wo słu -
chaw ki mo gą być wy po sa żo ne w kla wia tu rę al fa nu me rycz ną i pro gra -
mo wa ne przy ci ski funk cyj ne. Ko rzy sta nie z ze sta wów sta cjo nar nych
wy god niej sze jest je śli użyt kow nik ma do dys po zy cji mi kro fon biur ko -
wy.

Naj now szą pro po zy cją dla ra dio te le fo nów prze woź nych jest sys tem
trans mi sji bez prze wo do wej dla ra dio te le fo nów, opar ty o tech no lo gię
Blu eto oth, i prze zna czo ny dla urzą dzeń z se rii MD655/MD785. Skła -
da się on z ada pte ra Blu eto oth umiesz cza ne go w gnieź dzie mi kro fo no -
wym na pły cie czo ło wej oraz współ pra cu ją ce go z nim bez prze wo do -
we go mi kro fo no gło śni ka. Pa ra tych urzą dzeń sta no wi wy god ne roz -
wią za nie do łącz no ści we wnątrz po jaz du a tak że w je go oto cze niu
(do 30m). Ada pter Blu eto oth mo że rów nież współ pra co wać z przy ci -
skiem do ak ty wa cji ko mer cyj nych słu cha wek Blu eto oth.

Przed sta wio ny w ar ty ku le prze gląd ak ce so riów au dio do ra dio te le -
fo nów nie wy czer pu je ca łej li sty urzą dzeń ja kie ofe ru je my do ra dio te -
le fo nów Hy te ra. Do dys po zy cji użyt kow ni ków po zo sta je sze ro ka ga ma
spe cja li stycz nych ze sta wów na głow nych oraz ak ce so riów do ra dio te -
le fo nów sa mo cho do wych, w tym ka mu flo wa nych.

An drzej Wy soc ki
Me ne dżer ds. Klien tów Klu czo wych

Fot. ze zbiorów firmy Hytera

Samochodowa
słuchawka telefoniczna

SM10A1

Mikrofon SM27W

POA47 
przycisk PTT

ADA-01 adapter
Bluethooth

Mikrofon biurkowy
SM20A2

Ochronnik słuchu
Peltor Comtac XP

EBN4 Zestaw 
z mikrofonem kostnym

SM16A2

Mikrofony do radiotelefonów przewoźnych

ELN09 Zestaw 
z laryngofonem

SM19A1
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Po raz ko lej ny od by ły się w War sza wie spe cja li stycz ne Tar gi Tech -
ni ki i Wy po sa że nia Służb Po li cyj nych oraz For ma cji Bez pie czeń stwa
Pań stwa EUROPOLTECH. Od 15 do 17 kwiet nia swo ją ofer tę dla po -
li cji i in nych służ bez pie czeń stwa za pre zen to wa ło po nad 160 firm
z kra ju i za gra ni cy. Eks po zy cja zgro ma dzi ła świa to we no wo ści tech -
no lo gicz ne i sprzę to we. 

Rad mor uczest ni czy w tych tar gach od pierw szej edy cji. Nie za bra -
kło nas rów nież w tym ro ku. Na sze roz wią za nia dla po li cji i in nych
służb pre zen to wa li śmy na wspól nym sto isku z fir ma mi z Gru py WB:
z Fly tro nic oraz MindMade. To wa rzy szył nam rów nież pol ski od dział
kon cer nu Air bus De fen ce & Spa ce, z któ rym na sza fir ma współ pra cu -
je w dzie dzi nie łącz no ści TETRA. Po nie waż łącz ność cy fro wa jest co -
raz czę ściej wy ko rzy sty wa na w służ bach bez pie czeń stwa na sza pre -
zen ta cja sku pi ła się głów nie na tej ofer cie. Po ka zy wa li śmy ofe ro wa ne
przez nas ter mi na le cy fro we, firm Hy te ra oraz Air bus, do sys te mów
TETRA oraz DMR. Nie za bra ło i na szych wła snych roz wią zań dla sie -
ci cy fro wych np. zdal nie ste ro wa ne go ze sta wu trans mi syj ne go ZT785
(sta cjo nar ny ze staw, opar ty o ter mi nal prze woź ny Hy te ra MD785),
pra cu ją cy ja ko sta no wi sko dys po zy tor skie. 

Tar gom to wa rzy szy ło wie le do dat ko wych wy da rzeń m.in. kon fe -
ren cji i se mi na riów. Rad mor wziął udział w jed nej z nich – „Cy fro wa

łącz ność ra dio wa służb bez pie czeń stwa pu blicz ne go dzi siaj i ju -
tro – roz wój sys te mów i usług”. Wy stą pi li śmy tam z pre zen ta cją pt.
„Tech no lo gie sze ro ko pa smo wej trans mi sji da nych w służ bie bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go”.

Obec ność na tar gach EUROPOLTECH by ła dla Rad mo ru do sko na łą
oka zją aby za pre zen to wać naj now sze roz wią za nia prze zna czo ne dla
od bior ców z po li cji i in nych służb bez pie czeń stwa.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

EUROPOLTECHPolicyjny

W kwiet niu 2015 ro ku w ho len der skiej miej sco wo ści Zwol le od był
się 4 kon gres Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Mo to cy klo we go
Ra tow nic twa Me dycz ne go (IMRUA – In ter na tio nal Fi re and EMS
Mo tor cyc le Re spon se Unit As so cia tion). Hi sto ria tych spo tkań roz po -
czę ła się w 2009 ro ku na Wę grzech. Tam wła śnie zo sta ło zor ga ni -
zo wa ne pierw sze spo tka nie. Do tej po ry zjaz dy ra tow ni ków, od by wa -
ją ce się co 2 la ta, go ści ły na Sło we nii, w Niem czech i te raz w Ho lan -
dii. Rok 2017 bę dzie waż ny dla trój miej skie go ra tow nic twa, gdyż to
gdań scy ra tow ni cy bę dą go spo da rza mi V Kon fe ren cji Mo to cy klo we -
go Ra tow nic twa Me dycz ne go. 

W te go rocz nym kon gre sie w Ho lan dii uczest ni czy li, tak jak i dwa
la ta te mu w Niem czech, me dy cy ze Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go
z Gdań ska – Se ba stian Wod nic ki i To masz Ro giń ski. Tra sa do prze je -
cha nia mo to cy kla mi li czy ła 1300 km, ale au ra oka za ła się li to ści wa
dla gdań skich mo to cy kli stów – nie spa dła ani jed na kro pla desz czu.
Kon gre so we dwa dni peł ne by ły na uki i tre nin gów. Wy kła dy i za ję cia
prak tycz ne do ty czy ły tech nik ra tow ni czych, bez pie czeń stwa dzia łań
me dycz nych i tech ni ki jaz dy mo to cy klem ra tun ko wym. Uczest ni cy
mo gli za po znać się z no wo ścia mi sprzę to wy mi za rów no z dzie dzi ny
mo to ry za cji jak i me dy cy ny. Wspól ny prze jazd brze giem rze ki Is sel
za koń czył się wi zy tą w szpi ta lu dzie cię cym i ob da ro wa niem ma skot -
ka mi ma łych pa cjen tów. Na za koń cze nie spo tka nia wszy scy uczest ni -

Ratownicyna motocyklach

Gdańscy ratownicy 
- Tomasz Rogiński 

i Sebastian Wodnicki
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cy wzię li udział w ćwi cze niach po zo ru ją cych wy pa dek ma so wy pod -
su mo wu ją cych zdo by tą wie dzę i umie jęt no ści. 

Na stęp ny kon gres IRMUA, w 2017 ro ku, go ścić bę dzie w Gdań sku,
po któ rym ra tow ni cy na mo to cy klach jeż dżą od 2002 ro ku. Na po cząt -
ku wy po sa że ni by li w mo to cykl Har ley Da vid son, któ ry po 10 la tach
eks plo ata cji zo stał za stą pio ny dwo ma mo to cy kla mi Hon da. W Pol sce
w ra mach Pań stwo we go Sys te mu Ra tow nic twa Me dycz ne go w se zo -
nie let nim mo to cy kle ra tun ko we jeż dżą je dy nie w 4 mia stach (w Le -
gni cy, Gdań sku, Prusz czu Gdań skim i Olsz ty nie). Do dat ko wo w ra -
mach wo lon ta ria tu po moc nie sie mo to cy klo wa eki pa ra tun ko wa
w Kra ko wie. 

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Gdań scy ra tow ni cy ma ją do dys po zy cji rad mo row ski sys tem łącz -
no ści mo to cy klo wej ZRK 3403. Uspraw nia on łącz ność w po jeź dzie ra -
tow ni czym i w bli skiej od le gło ści od nie go. Na mo to cy klu za in sta lo wa -
na jest sta cja re trans mi syj na UR 3403 słu żą ca do łącz no ści z dys po -
zy to rem. Ra tow nik na to miast wy po sa żo ny jest w mi nia tu ro wą ra dio -
sta cję 35010, dzię ki któ rej mo że pro wa dzić roz mo wę bę dąc w od le gło -
ści do 100 me trów od mo to cy kla. Pod ka sko wy ze staw na głow ny i bez -
prze wo do wy włącz nik PTT umoż li wia ją ob słu gi wa nie ra dio sta cji bez
ko niecz no ści trzy ma nia jej w dło ni. Dzię ki te mu ra tow nik mo że swo -
bod nie roz ma wiać pro wa dząc mo to cykl lub udzie la jąc po mo cy po szko -
do wa ne mu.

W ar ty ku le wy ko rzy sta no zdję cia z pry wat nych zbio rów S. Wod nic kie go i T. Ro giń skie go
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Ratownicy z Gdańska prezentuja kolegom radiostację R35010

Uczestnicy  kongresu
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„Odyseusze” 
i Gdyński Biznesplan 

Kre atyw ność i kre atyw ny to sło wa, któ re w dzi siej szej rze czy wi sto -
ści po wta rza ją się na każ dym kro ku. Kre atyw ność to twór cza po sta -
wa, któ ra pro wa dzi do po wsta nia no wych po my słów i idei, to zdol -
ność do two rze nia cze goś no we go, to po my sło wość. Tak jak każ dą
umie jęt ność na le ży ją ćwi czyć od naj wcze śniej szych lat. „Ody se ja
Umy słu” to pro gram edu ka cyj ny w for mie mię dzy na ro do we go kon -
kur su, w któ rym co ro ku bie rze udział kil ka dzie siąt ty się cy uczniów
i stu den tów z ca łe go świa ta. Ma on na ce lu roz wój twór czych zdol -
no ści dzie ci i mło dzie ży oraz wy kształ ce nie w nich otwar to ści na po -
my sły in nych i du cha współ pra cy. Fi na ło wa ry wa li za cja dru żyn
z ca łe go świa ta od by wa w Sta nach Zjed no czo nych. 

W Pol sce Ody se ja Umy słu obec na jest od po nad 20 lat a na si „Ody -
se usze” są w świa to wej czo łów ce. Te go rocz ne fi na ło we zma ga nia od -
by wa ły się w ma ju na Uni wer sy te cie Sta no wym Mi chi gan w USA.
RADMOR miał przy jem ność wes przeć wy jazd do East Lan sing, sie dzi -

by uni wer sy te tu, dwóch ze spo łów z gdyń skie go I Aka de mic kie go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go. Awans do Fi na łu Świa to we go da ło obu dru -
ży nom kra jo we wi ce mi strzo stwo. Do Sta nów Zjed no czo nych przy je -
cha ło 847 dru żyn z ca łe go świa ta i przez trzy dni pre zen to wa ły one
swo je po my sły przed sę dzia mi i pu blicz no ścią. W ogól nej kla sy fi ka cji
me da lo wej Pol ska za ję ła 2 miej sce. Jed na z dru żyn z I ALO roz wią zu -
jąc pro blem te atral ny „Jak w sta rym ki nie” zna la zła się na 6 po zy cji
w swo jej gru pie wie ko wej. Dru ga – „wal czy ła” z pro ble mem tech nicz -
ny „Od leć cie w kul ki” i upla so wa ła się na 16 miej scu. Ich kon struk cja
zbu do wa na z bal sy utrzy ma ła cię żar 312,98 kg wy rów nu jąc tym sa -
mym re kord Pol ski. Oprócz współ za wod nic twa na uczest ni ków cze ka -
ło spo ro in nych atrak cji: Fe sti wal Kre atyw no ści, pre zen ta cje i warsz -
ta ty or ga ni zo wa ne przez NASA, im pre za pod go łym nie bem, na wią zy -
wa nie kon tak tów z dru ży na mi kum pel ski mi, zwie ra nie przy jaź ni oraz
bar dzo emo cjo nu ją ca wy mia na przy pi nek. Po emo cjach kon kur so -
wych Ody se usze z I ALO przez czte ry dni zwie dza li No wy Jork. 

Kre atyw ność wy kształ co na w mło do ści przy no si efek ty w do ro słym

Kreatywni są wśród nas

Odyseusze z Gdyni ze swoja konstrukcją, która udźwignęła ciężar 
ponad 321 kg
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ży ciu, w pra cy za wo do wej. Kre aty ny pra cow nik i pra co daw ca to dro -
ga do suk ce su – suk ce su oso bi ste go każ de go z nas oraz re gio nu w któ -
rym miesz ka my i pra cu je my. Urząd Miej ski w Gdy ni kon se kwent nie
od wie lu lat dzia ła na rzecz przy cią gnię cia kre atyw nych przed się bior -
ców do mia sta. Te mu mię dzy in ny mi słu ży „Gdyń ski Biz ne splan”.
RADMOR od po cząt ku ist nie nia kon kur su po ma ga pro pa go wać ideę
przed się bior czo ści i jest jed nym ze spon so rów na gród dla lau re atów.
Ideą kon kur su jest umoż li wie nie wszyst kim, któ rzy po sia da ją nie wiel -
kie do świad cze nie w pro wa dze niu fir my, re ali za cję po my słu na wła -
sny biz nes. W trak cie trwa nia kon kur su or ga ni zo wa ne są róż ne go ro -
dza ju szko le nia, spo tka nia z eks per ta mi m.in. w dzie dzi nie mar ke tin -
gu, pra wa i księ go wo ści. Po ma ga ją one w pro wa dze niu przy szłej dzia -
łal no ści go spo dar czej.

Fi na ło wa ga la kon kur su od by ła się 1 czerw ca 2015 w Po mor skim
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym w Gdy ni. Te go rocz nym zwy cięz cą
zo stał pro jekt „For bot” Da mia na Szy mań skie go – po łą cze nia in ter ne -
to wych kur sów elek tro ni ki i bu do wa nia ro bo tów ze sprze da żą mo du -
łów do sa mo dziel ne go mon ta żu tych urzą dzeń. Dru gie miej sce za jął
Mar cin Kra szew ski za biz ne splan „Com pe tit – sys tem wspo ma ga ją cy
or ga ni za cję za wo dów i im prez ma so wych”. Jest to apli ka cja słu żą ca
do re je stra cji uczest ni ków im prez ma so wych, za wo dów spor to wych,
wy da rzeń tu ry stycz nych itp. Trze cie miej sce przy pa dło Łu ka szo wi
Wroń skie mu i Do mi ni ce To ma szew skiej za pro jekt „Aver nus” (pro -
duk cja uni kal nych gi tar elek trycz nych). 

W do tych cza so wych trzy na stu edy cjach wzię ło udział bli sko 5 tys.
osób. Wie lu lau re atów za ło ży ło wła sne fir my, któ re pręż nie dzia ła ją
i dy na micz nie się roz wi ja ją. 

Kre atyw ni „Ody se usze” uczą się ma rzyć, my śleć i two rzyć ory gi -
nal ne roz wią za nia; do ro śli – wcie la ją te ma rze nia w ży cie. RADMOR
jest fir mą in no wa cyj ną, któ ra sto su je no wo cze sne roz wią za nia i tech -
no lo gie oraz bie rze udział w eu ro pej skich pro gra mach ba daw czo -roz -
wo jo wych. Je ste śmy gdyń ską fir mą dla te go cie szą nas suk ce sy lo kal -

nych przed się bior ców i w mia rę moż li wo ści wspie ra my roz wój mło -
dych lu dzi, któ rzy być mo że w przy szło ści tra fią do nas ja ko kre atyw -
ni pra cow ni cy.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Laureaci "Gdyńskiego Biznesplanu"

Odyseusze z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni -
uczestnicy finału "Odysei Umysłu"
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RADMORSportowy
Wzo rem lat ubie głych Gdy nia pro mu je zdro wy i eko lo gicz ny tryb ży -
cia or ga ni zu jąc kon kurs „Do pra cy ja dę ro we rem”. Ma on na ce lu za -
chę ce nie pra cow ni ków gdyń skich firm do re gu lar ne go po dró żo wa nia
do i z pra cy ro we rem. 

Kon kurs z każ dym ro kiem cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią.
Tym ra zem „w szran ki” o na gro dy głów ne oraz „śnia da nia ro we ro we”
sta nę ło po nad 1000 pra cow ni ków ze 102 firm. Wśród ry wa li zu ją cych
jest rów nież 15 pra cow ni ków Rad mo ru. Każ dy z nich na za chę tę, już
na po cząt ku kon kur su, otrzy mał ko szul kę ro we ro wą z lo go na szej fir -
my.

W okre sie od 1 kwiet nia do 30 sierp nia każ dy z uczest ni ków re je -
stru je swo je po dró że do/z pra cy ro we rem na stro nie in ter ne to wej kon -
kur su. Ro we rzy ści, któ rzy w ty go dniu co naj mniej 4 ra zy po ko na ją
dro gę do/z pra cy otrzy mu ją na gro dę w po sta ci „śnia da nia ro we ro we -
go”, tj. ka nap kę oraz de ser. Wśród uczest ni ków, któ rzy od bę dą 35 ta -
kich po dró ży i/lub prze ja dą mi ni mum 280 km oraz we zmą udział
w ofi cjal nym za koń cze niu kon kur su, roz lo so wa nych zo sta nie 30 ze -
sta wów na gród o war to ści oko ło 300 zł. Po za tym każ dy uczest nik,
któ ry od bę dzie 35 po dró ży do/z pra cy ro we rem otrzy ma imien ny dy -
plom pa miąt ko wy.

Te go rocz na edy cja kon kur su prze wi du je rów nież uho no ro wa nie
pra co daw ców uczest ni ków ro we ro wych do jaz dów do pra cy. Każ da fir -

Pomagajmy razem
Po ma ga nie jest pięk ne, po ma ga nie jest tren dy, po ma ga nie jest mod -
ne, po ma ga nie jest co ol … nie za leż nie od ha seł pro mu ją cych nie sie -
nie po mo cy czę sto nie wie my jak się za to za brać. Czę sto wy da je nam
się, że nie ma my cza su na dzia łal ność cha ry ta tyw ną. Zwy kle bra ku -
je nam tyl ko iskry, któ ry wy wo ła w nas chęć dzia ła nia. Czę sto ta kim
„za pal ni kiem” jest dru gi czło wiek, któ ry po wie... „POMÓŻMY
RAZEM”. 

Mi mo te go, że po mo cy po trze bu je bar dzo du żo osób i in sty tu cji nie
wie my jak je zna leźć a są one naj czę ściej tuż obok nas. W Gdy ni
od 1987 ro ku dzia ła Ho spi cjum św. Waw rzyń ca dla do ro słych,
a od 2013 ro ku rów nież „Bursz ty no wa Przy stań – dom ho spi cyj ny dla
dzie ci i mło dzie ży. Ich dzia łal ność jest fi nan so wa na z róż nych źró -
deł – m.in. do ta cji z bu dże tu Gmin Gdy nia, Ko sa ko wo i Ru mia. W ro -
ku 2004 ho spi cjum uzy ska ło sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.
Od te go cza su zna czą cym źró dłem fun du szy na po kry cie bie żą cych
wy dat ków jest 1% po dat ku do cho do we go, prze ka zy wa ny przez po dat -
ni ków. Istot ną czę ścią są też da ro wi zny osób fi zycz nych – za rów no te
w for mie fi nan so wej, jak i rze czo wej. Każ dy z nas jest wraż li wy, od -
czu wa ból i cier pie nie in ne go czło wie ka, waż ne jest aby nie po zo stać
obo jęt nym na po trze by osób, któ rzy wy ma ga ją sta łej opie ki spra wo wa -
nej przez in nych. Że by choć tro chę po móc gdyń skim ho spi cjom wśród
pra cow ni ków Rad mo ru oraz współ pra cu ją cych z na mi hur tow ni środ -
ków czy sto ści zor ga ni zo wa na zo sta ła zbiór ka ma te ria łów do hi gie ny.
Wie lu pra cow ni ków na szej fir my przy łą czy ło się do tej ini cja ty wy.
Wśród da rów zna la zły się prosz ki do pra nia, środ ki do de zyn fek cji,
my dła, ręcz ni ki pa pie ro we i pa pier to a le to wy. 

Wszyst kim pra cow ni kom dzię ku je my ser decz nie za wzię cie udzia -
łu w zbiór ce. Dzię ku je my rów nież pa nu Kry stia no wi Kul lin go wi oraz
je go współ pra cow ni kom za wspar cie ak cji i prze ka za nie znacz nej ilo -
ści środ ków do co dzien nej hi gie ny. Ma my na dzie ję, że uda się zor ga -
ni zo wać ko lej ną po moc – pra cow ni cy na szej fir my ma ją ser ce na dło -
ni i na pew no ze chcą do łą czyć do na stęp nej ak cji.

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

Od re dak cji: 
Ini cja to rem i or ga ni za to rem zbiór ki na rzecz gdyń skie go ho spi cjum

był au tor tek stu, pan Kac per No wa czyk. Po za zor ga ni zo wa ną wśród
pra cow ni ków Rad mo ru ak cją, oso bi ście prze ka zał ubran ka dla dzie ci
i ma te ria ły me dycz ne (igły, strzy kaw ki, ga zi ki). Dzię ku je my bar dzo
za pod ję cie tru du zgro ma dze nia po trzeb nej po mo cy! 
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ma bio rą ca udział w kon kur sie otrzy ma pa miąt ko wy dy plom, a te któ -
re osią gną naj lep sze wy ni ki otrzy ma ją pu char, a ich za wod ni cy upo -
min ki.

Ry wa li za cja to czy się w ka te go riach:
� naj wię cej po dró ży w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków kon kur su

z fir my,
� naj wię cej ki lo me trów w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków kon kur -

su z fir my,
� naj więk szy od se tek pra cow ni ków bio rą cych udział w kon kur sie

(któ rzy od by li mi ni mum 35 po dró ży do/z pra cy ro we rem)
Ofi cjal ne za koń cze nie kon kur su od bę dzie się pod czas ob cho dów Eu -

ro pej skie go Ty go dnia Zrów no wa żo ne go Trans por tu (18-22 wrze śnia).
Do te go cza su wy ni ki kon kur su – li czę ki lo me trów i licz bę prze jaz dów
pra cow ni ków da nej fir my – moż na śle dzić na stro nie www.mo bil nag -
dy nia.pl (za kład ka „Kon kurs ro we ro wy”).

Ju sty na Stan kie wicz
Dział Spraw Pra cow ni czych

Spor to wa ak tyw ność pra cow ni ków Rad mo ru jest bar dzo róż no rod -
na. To nie tyl ko do jazd ro we rem do pra cy, ale i zwie dza nie Pol ski i są -
sied nich kra jów na dwóch kół kach. To uczest ni cze nie w ka szub skich
raj dach na orien ta cję z cy klu „Tu łacz” (Wio sen ny, Let ni czy Wa ka cyj -
ny), na tra sach pie szych i ro we ro wych. Od kil ku se zo nów na si pra -
cow ni cy uczest ni czą też w miej skich bie gach Grand Prix Gdy nia (Bieg
Uro dzi no wy, Eu ro pej ski, Noc ny Bieg Świę to jań ski oraz Bieg Nie pod le -
gło ści). Za wszyst kich rad mo row skich spor tow ców trzy ma my kciu ki,
ży czy my im suk ce sów i przy jem no ści ze spor to wej ak tyw no ści.
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Radmorowscy uczestnicy konkursu "Rowerem do pracy" 

Urodzinowy bieg Gdyni



� Będzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09
� Biała Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-90-61-78
� Bielsko Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
� Częstochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
� 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, TELESFOR, tel.: (12) 423-34-11 
� 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.: 506-47-03-50
� 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, RADIOSERWIS, tel.: (61) 820-57-91 
� Poznań, ZAKŁAD ELEKTRONICZNY, tel.: (61) 661-53-94 
� Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 
� Radom, AZSTUDIO.COM.PL, tel.: (48) 344-12-38 
� Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13
� Rzeszów, ELDRO, tel.: (17) 854-07-59
� Siekierki Małe, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 
� 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 II, tel.: 608-45-49-63
� Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 622-90-45
� 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.


