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RADMOR to dzi siaj fir ma zna na i uzna na, to kra jo wy li der w dzie -
dzi nie pro duk cji woj sko we go sprzę tu łącz no ści i je go głów ny do -
staw ca dla pol skiej ar mii. Si ły Zbroj ne RP to naj waż niej szy
od bior ca rad mo row skich sys te mów łącz no ści, ale nie je dy ny.
Od wie lu lat woj sko we ra dio sta cje do łącz no ści tak tycz nej są
rów nież eks por to wa ne. Rad mo row skie ra dio sta cje
woj sko we uży wa ne są nie tyl ko przez ar mie są -
sied nich państw ta kich jak Cze chy, Sło wa cja, Li -
twa, Ło twa czy Es to nia, ale i w tak
ego tycz nych kra jach jak Al gie ria, Ni ge ria, Ma -
le zja i In do ne zja. Ra dio sta cje Rad mo ru tra -
fia ją do za gra nicz nych od bior ców rów nież za
po śred nic twem in nych pol skich pro du cen tów
wy po sa że nia woj sko we go np. opan ce rzo ne
sa mo cho dy pa tro lo we wy po sa żo ne w rad mo -
row skie ze sta wy prze woź ne ra dio sta cji oraz
urzą dze nia do ręcz ne. Co raz wię cej żoł nie rzy, nie
tyl ko w Pol sce, wy ko nu jąc swo je obo wiąz ki, po słu -
gu je się ra dio sta cja mi z Rad mo ru. 

Klien ta mi Rad mo ru są też pol skie przed się bior stwa oraz służ -
by pań stwo we ta kie jak Po li cja, Straż Po żar na czy Straż Gra nicz -
na. W ostat nich la tach Rad mor wy ko nał wie le in sta la cji
roz bu do wa nych sys te mów łącz no ści cy fro wej TETRA i DMR dla
od bior ców z bran ży ener ge tycz nej, dla por tów lot ni czych i ter mi -

na li prze ła dun ko wych. Si łą fir my jest zdol ność do ela stycz ne go
re ago wa nia na bie żą ce po trze by klien tów i wpro wa dze nie do ofe -
ro wa nych sys te mów łącz no ści „funk cji na ży cze nie”. Moż li wość
ada pta cji sprzę tu do po ja wia ją cych się no wych za dań jest bar dzo

waż na.
Ta ki jest dzień dzi siej szy fir my – in no wa cyj ne roz -

wią za nia i bli sko 400 pra cow ni ków. Fir ma mia ła
jed nak du żo skrom niej sze po cząt ki. W 1947 ro -

ku MORS (Mor ska Ob słu ga ra dio wa Stat ków)
za trud nia ła 7 osób zaj mu ją cych się ser wi so -
wa niem sprzę tu ra dio we go na stat kach.
Stop nio wo fir ma prze szła do pro duk cji ra dio -
te le fo nów UKF (pierw szy wdro żo no do pro -
duk cji w 1956 r.) i sta ła się głów nym

do staw cą sprzę tu dla po li cji, stra ży po żar nej,
stra ży gra nicz nej oraz in nych użyt kow ni ków ta -

kich jak służ ba zdro wia, służ by le śne, ener ge ty -
ka, dro go wnic two, trans port ko le jo wy, itp. Pew ne

ilo ści ra dio te le fo nów tra fia ły tak że do ar mii. Do po ło wy
lat 90. woj sko nie by ło jed nak zna czą cym od bior cą. Prze ło mem
w tym wzglę dzie stał się do pie ro udział w prze tar gu na ra dio sta -
cje szcze bla tak tycz ne go dla Sił Zbroj nych RP, ogło szo nym przez
Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej w 1994 r. Rad mor wy stą pił w nim
wspól nie z fran cu skim po ten ta tem elek tro ni ki woj sko wej – fir mą

Innowacje – strategia dla sukcesu
Rok 2017 jest dla Radmoru rokiem jubileuszowym - firma obchodzi 70 rocznicę powstania. Niewielki zakład serwisowy z roku
1947 jest teraz największym polskim producentem urządzeń łączności radiowej. 

Bezpłatne wydawnictwo InfoRadmor ukazuje się 2 razy w roku.
Wszystkie dotychczasowe numery można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.radmor.com.pl/pol/Biuletyn-informacyjny
Redakcja: Małgorzata Zeman; 58/76 55 651; malgorzata.zeman@radmor.com.pl
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Thom son -CSF (obec nie Tha les). Ze spół Rad mor/Tha les wy grał
ten prze targ, a ra dio sta cje woj sko we pro du ko wa ne przez fir mę
sta no wią te raz pod sta wo we wy po sa że nie żoł nie rzy Woj ska Pol -
skie go, za rów no tych sta cjo nu ją cych w kra ju, jak i peł nią cych swą
służ bę na za gra nicz nych mi sjach. W 2016 ro ku świę to wa li śmy 20-
le cie współ pra cy na szych firm.

W la tach 90. RADMOR ja ko je den z nie wie lu pol skich za kła dów
elek tro nicz nych po tra fił przy sto so wać się do za cho dzą cych zmian
go spo dar czych i sku tecz nie dzia łać na świa to wym ryn ku. Po tra fił
przejść do no wej rze czy wi sto ści go spo dar czej i tech nicz nej. W tym
cza sie więk sze i bar dziej zna ne pol skie fir my nie wy trzy ma ły kon -
ku ren cji z mię dzy na ro do wy mi kon cer na mi i znik nę ły z ryn ku. Nie -
wąt pli wie jest to za słu ga prze kształ ceń or ga ni za cyj nych w fir mie
i wy ko rzy sta nia wie lo let nie go do świad cze nia i wie dzy pra cow ni -
ków. Pod czas wdra ża nia pro gra mu re struk tu ry za cji skon cen tro wa -
no się na klien cie mi li tar nym. Opra co wa ne zo sta ły wła sne
no wo cze sne kon struk cje, do brze sprze da ją ce się i w kra ju i za gra -
ni cą. Sta re li nie pro duk cyj ne, ma szy ny i na rzę dzia zo sta ły za stą -

pio ne no wo cze sny mi, zmie ni ły się spo so by pro jek to wa nia, sys tem
ja ko ści, in for ma ty ka i me to dy za rzą dza nia. 

Pro jek to wa nie urzą dzeń elek tro nicz nych wy ma ga sto so wa nia
co raz bar dziej „wy szu ka nych” pod ze spo łów. Kon struk to rzy ma ją
do swo jej dys po zy cji co raz to mniej sze i de li kat niej sze ele men ty
i ukła dy sca lo ne. Przy za sto so wa niu ta kich pod ze spo łów ko niecz -
ne jest wy po sa że nie wy dzia łów pro duk cyj nych w urzą dze nia nie
tyl ko do ich mon ta żu, ale rów nież do kon tro li ca łe go pro ce su tech -
no lo gicz ne go. Od 1991 ro ku RADMOR sta le uno wo cze śnia wy ko -
rzy sty wa ną do pro duk cji ba zę sprzę to wą. Mo der ni zo wa ne są ha le
pro duk cyj ne, po cząw szy od ha li mon ta żu fi nal ne go urzą dzeń,
a skoń czyw szy na ha li pro duk cyj nej blo ków elek tro nicz nych, któ -
rą wy po sa żo no mię dzy in ny mi w no wo cze sną li nię do mon ta żu
po wierzch nio we go. Dla ugrun to wa nia po zy cji li de ra na ryn ku do -
staw ców środ ków łącz no ści oraz zwięk sze nia za ufa nia do fir my
RADMOR pod dał cer ty fi ka cji swój Sys tem Ja ko ści. Pierw szy cer -
ty fi kat ISO fir ma uzy ska ła w 1998 ro ku, a od 2001 ro ku ma też na -
tow ski cer ty fi kat AQAP 2110. 

uu

RADMOR RADMOR

Nasza siedziba obecnie i podczas budowy w 1978 roku

Dostawa przygotowana do wysyłki

Od Morsa do Radmoru
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Wszyst kie dzia ła nia in we sty cyj ne za pew ni ły wy so ką ja kość
ofe ro wa ne go sprzę tu i spraw niej szą ob słu gę klien tów. Dzię ki te -
mu RADMOR stał się przed się bior stwem pod każ dym wzglę dem
no wo cze snym. Po sta wi li śmy na no we tech no lo gie pro duk cji, do -
ko na li śmy uda ne go za ku pu li cen cji na trans fer tech no lo gii ra dio -
sta cji ro dzi ny PR4G, opra co wa li śmy ro dzi nę ra dio sta cji
pro gra mo wal nych COMP@N a wy eks plo ato wa ne bu dyn ki i po -
miesz cze nia prze szły ka pi tal ny re mont. 

RADMOR za an ga żo wa ny jest w sze reg eu ro pej skich pro gra mów
ba daw czych. Jed nym z waż niej szych jest pro gram ESSOR (Eu ro -
pe an Se cu re SOftware de fi ned Ra dio) ma ją cy za za da nie opra co -
wa nie stan dar du eu ro pej skie go ra dia pro gra mo wal ne go,
umoż li wia ją ce go współ pra cę sys te mów łącz no ści wojsk róż nych
państw UE. Suk ces pro gra mu ESSOR jest rów nież suk ce sem Pol -
ski. Po raz pierw szy nasz kraj wziął udział w opra co wa niu jed nej
z naj no wo cze śniej szych tech no lo gii elek tro nicz nych na świe cie.

Radiotelefon FM-315 
(1969-1992)

Radiotelefon FM-311
(1965-1970)

Odbiornik komunikacyjny OMNK-112 (1967-1973) – pracował m.in. na transatlantyku MS BATORY, 
aż do momentu zakończenia jego eksploatacji

uu
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Dzię ki pra cy pol skich in ży nie rów Pol ska jest współ wła ści cie lem
opra co wa nych tech no lo gii. RADMOR jest pol skim człon kiem pro -
gra mu ESSOR i w wy ni ku uczest nic twa w tym pro gra mie po siadł
wie dzę oraz do świad cze nie w im ple men ta cji i wy ko rzy sta niu wa -
ve for mu ESSOR HDR, a tak że plat form SDR. Wie dza ta wraz z 70-
let nim do świad cze niem w dzie dzi nie ra dio ko mu ni ka cji (ra dio sta cje
Rad mo ru uży wa ne są w 20 ar miach na świe cie), umoż li wi ło za -
pro jek to wa nie oraz pro duk cję no wo cze snych pol skich ra dio sta cji
woj sko wych, za pew nia ją cych naj wyż szy sto pień bez pie czeń stwa
prze sy ła nych in for ma cji. War to pod kre ślić, że po raz pierw szy
w ska li świa to wej uda ło się si ła mi kil ku firm opra co wać nie zwy kle
wy daj ny wa ve form sze ro ko pa smo wy i udo wod nić je go in te ro pe -
ra cyj ność z wy ko rzy sta niem kil ku he te ro ge nicz nych plat form, wy -
two rzo nych przez pro du cen tów z róż nych kra jów. 

Do świad cze nia zdo by te m.in. w mię dzy na ro do wych pro gra -
mach po mo gły nam w opra co wa niu no wych roz wią zań dla woj -

ska, od po wia da ją cych za ło że niom kon cep cji „żoł nie rza XXI wie -
ku”. Po stęp tech no lo gicz ny, umoż li wia ją cy cy fro wą ob rób kę sy -
gna łów, spo wo do wał że za czę to kon stru ować urzą dze nia
ra dio ko mu ni ka cyj ne in te gru ją ce wie le ro dza jów mo du la cji i pro -
to ko łów trans mi sji. Po wsta ją sze ro ko pa smo we urzą dze nia, któ -
re mo gą za stą pić sze reg ra dio te le fo nów star szej ge ne ra cji.
W nie któ rych ar miach świa ta wdra ża ne są obec nie pro gra my wy -
mia ny do tych cza so we go sprzę tu łącz no ści i za stę po wa nia go no -
wo cze sny mi, cy fro wy mi urzą dze nia mi zdol ny mi pra co wać
w sze ro kim pa śmie i z róż ny mi ro dza ja mi mo du la cji. Wpi su jąc się
w ten trend RADMOR pro po nu je no we roz wią za nia umoż li wia ją -
ce współ pra cę róż nych ro dza jów wojsk oraz po zo sta łych służb we
wszel kich sy tu acjach kry zy so wych. W Rad mo rze opra co wa no ro -
dzi nę pol skich ra dio sta cji pro gra mo wal nych (SDR) COMP@N.
Na wspól nej plat for mie har dwa ro wej moż na za im ple men to wać
wa ve for my umoż li wia ją ce in te gra cję z sie cia mi IP, jed no cze sną

Morski odbiornik komunikacyjny OK-106 (1969-1981)

Odbiornik radiowy OR 5100 (1976-1980)
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trans mi sję gło su i da nych. Wa ve form mo że zo stać za pro po no wa -
ny przez Rad mor lub wy ko na ny zgod nie z ży cze niem od bior cy. Są
to ra dio sta cje no szo ne, któ re z ada pte rem sa mo cho do wym oraz
wzmac nia czem mo cy mo gą utwo rzyć ra dio sta cje mo bil ne i sta -
cjo nar ne. 

Ju bi le usze za wsze skła nia ją do re flek sji, oce ny prze szło ści i wy -
ty cze nia pla nów na przy szłość – z prze szło ści Rad mor jest dum -
ny, a w przy szłość mo że pa trzeć z opty mi zmem. Przez 70 lat

ist nie nia przed się bior stwo prze szło nie jed ną me ta mor fo zę –
od spół ki z o.o. po przez przed się bior stwo pań stwo we i spół kę
Skar bu Pań stwa aż do pry wat nej spół ki ak cyj nej; od ser wi so wa nia
urzą dzeń mor skich po przez pro duk cję ra dio te le fo nów i ra dio od -
bor ni ków ra dio wych i wież gra ją cych po cy fro we sys te my łącz no -
ści woj sko wej. Od 2011 ro ku RADMOR wcho dzi w skład naj więk szej
pry wat nej gru py ka pi ta ło wej w pol skim prze my śle obron nym WB
GROUP. Wszyst kie fir my z gru py tj. WB Elec tro nics, Rad mor, Arex,

uu

Praca wczoraj i dziś

W roku 2016 obchodziliśmy 
20-lecie współpracy 

z firmą Thales 
(dawniej Thomson-CSF)
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uu

MindMade oraz Fly tro nic pro wa dzą dzia łal ność na po trze by obron -
no ści i bez pie czeń stwa pań stwa. Pol skie woj sko i sze ro ko po ję te
służ by mun du ro we są na szy mi głów ny mi i naj waż niej szy mi klien -
ta mi. Ja ko Gru pa WB ofe ru je my naj no wo cze śniej sze kom plek so -
we roz wią za nia dla sił zbroj nych z ca łe go świa ta w ta kich

ob sza rach jak: sys te my łącz no ści, do wo dze nia, roz po zna nia i kie -
ro wa nia uzbro je niem; sys te my bez za ło go we róż nych klas; sys te -
my in for ma tycz ne i cy ber bez pie czeń stwa; wy po sa że nie oraz
mo der ni za cja sprzę tu woj sko we go. 

Osią gnię cie obec nej po zy cji fir my by ło moż li we tyl ko dzię ki in -
dy wi du al ne mu i zbio ro we mu za an ga żo wa nia na szych pra cow ni -
ków. Bez wąt pie nia RADMOR prze ży wa dru gą mło dość a je go
kon dy cja umoż li wia dal szy roz wój. „To na sza fir ma” z du mą po -
wie dzieć mo że bli sko 400 pra cow ni ków Rad mo ru oraz set ki tych,
któ rzy przez 70 lat two rzy li hi sto rię i dzień dzi siej szy za kła du.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu 

Najmłodsze „dziecko” Radmoru – rodzina radiostacji programowalnych Comp@n

Licencyjna radiostacja pokładowa RRC9310

Radiostacje osobiste R35010
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Do tych czas RADMOR S.A. wie lo krot nie ko rzy stał we wdro że niach
z obu po wyż szych ty pów roz wią zań, co znacz nie utrud nia ło póź -
niej szą in te gra cję lub roz wój no wych funk cjo nal no ści. W od po wie -
dzi na ten pro blem opra co wa no Wie lo sta no wi sko wy Sys tem
Dys po zy tor ski (WSD), po wsta ły na ba zie do świad czeń zdo by tych
przy wdra ża niu du żych pro jek tów. Sys tem dys po zy tor ski ja ko ca -
łość to ogrom ny zbiór sprzę tu i opro gra mo wa nia z cze go więk szość

jest do star cza na przez róż nych pro du cen tów. W ni niej szym ar ty ku -
le sku pio no uwa gę tyl ko na apli ka cji dys po zy tor skiej czy li ele men -
cie, któ ry sku pia naj wię cej funk cjo nal no ści w jed nym miej scu,
wy ko rzy stu jąc do te go ser we ry, cen tra le te le fo nicz ne, ra dio we sta -
cje ba zo we, jak rów nież po je dyn cze ra dio te le fo ny. 

Ela stycz ność przed wszyst kim…
Głów ny mi za ło że nia mi do opra co wa nia no wej apli ka cji, na któ -

rej oparł by się sys tem dys po zy tor ski, wy ni ka ły z chę ci za pew nie nia
otwar tej na zmia ny ar chi tek tu ry we wnętrz nej. Waż na by ła rów nież
prze no śność opro gra mo wa nia dla te go też wy bra no tech no lo gię Ja -
va, któ ra umoż li wia bez pro ble mo we dzia ła nie na wie lu sys te mach
ope ra cyj nych w tym MS Win dows, Li nux a na wet Mac OS. Waż ne

Modułowy, interoperacyjny,  
elastyczny
Na rynku dostępnych jest wiele systemów dyspozytorskich dla cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych. Z reguły są to
kompleksowe rozwiązania tworzone dla konkretnych klientów (według specyfikacji określonej w przetargu) lub opracowane
bezpośrednio przez producentów sprzętu radiokomunikacyjnego w celach demonstracji jego możliwości. Pierwsza grupa
rozwiązań w sposób naturalny traci na elastyczności, natomiast druga jest zwykle mocno uogólniona tzn. dostarczone
funkcjonalności obejmują wszystko co oferuje sprzęt. Kluczowa jest również architektura aplikacji dyspozytorskich w obu
przytoczonych grupach - najczęściej „zamknięta” (brak dostępu do określonego API1). 

W i e l o s t a n o w i s k o w y  S y s t e m  D y s p o z y t o r s k i

8

1 API - ang. Application Programming Interface – zbiór metod udostępnionych
przez wytwórcę oprogramowania w celu ich wykorzystania przez podmiot
zewnętrzny, co umożliwia rozwój nowych komponentów realizujących
dodatkowe funkcjonalności. Wykorzystanie API umożliwia separację
komponentów realizujących wspólnie określony w wymaganiach scenariusz
biznesowy.

Zestaw pokazowy: Panel dotykowy z aplikacją WSD, radiotelefony
różnych producentów i smartfon  z aplikacją TetraFlex, znaczniki

lokalizacji – wszystko połączone w jeden system łączności
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by ło rów nież unie za leż nie nie się od pro du cen ta ser we ra ba zo da no -
we go i dla te go wy ko rzy sty wa ny ste row nik do stę pu do ba zy da nych
mo że być do wol ny (ob słu gi wa ne są ba zy pli ko we lub ser we ro we).
Jed nak naj waż niej szą ce chą no wej apli ka cji jest mo du ło wość i fakt,
że nie mal wszyst kie mo du ły do stęp ne w ra mach WSD są nie za leż -
ne i moż na je wy ko rzy sty wać we dług po trzeb każ de go klien ta.
Ozna cza to, że nie ma ko niecz no ści sto so wa nia wszyst kich mo du -
łów ra zem, a wy gląd i dzia ła nie jest de ter mi no wa ne przez za in sta -
lo wa ne wtycz ki. Umoż li wia to ela stycz ne li cen cjo no wa nie, cza so we
lub ilo ścio we, kon kret nych funk cjo nal no ści a nie od ra zu ca łej apli -
ka cji. Oprócz speł nie nia wszyst kich tych za ło żeń pod sta wo wych
ist nie ją rów nież in ne „war to ści do da ne” a mia no wi cie:
� in te ro pe ra cyj ność (moż li wość jed no cze snej ob słu gi róż nych sys -

te mów ko mu ni ka cyj nych i wzbo ga ca nie o ko lej ne w przy szło ści
tyl ko za po mo cą ko lej nych mo du łów wty czek);

� prze no śność (ła twość w de mon stra cjach i wdro że niach prób -
nych; na do wol nym kom pu te rze bez upraw nień ad mi ni stra cyj -
nych moż na uru cho mić kom plet ny sys tem de mon stra cyj ny
z pen dri ve’a)

Tyl ko po trzeb ne funk cje …
Pro ble ma ty ka roz po zna nia rze czy wi stych po trzeb użyt kow ni ków

jest sze ro kim i trud nym za gad nie niem. Istot ne jest, aby nie do star -
czać zbyt wie lu funk cji, któ re nie nio są re al nej war to ści dla fir my
czy in sty tu cji. Gdy jest ich za du żo to użyt kow ni cy koń co wi, czy li
dys po zy to rzy, uzna ją że za pro po no wa ne roz wią za nie jest zbyt
skom pli ko wa ne, a to sku tecz nie znie chę ca ich do ko rzy sta nia z apli -
ka cji. Dla więk szo ści klien tów nie zbęd na jest lo ka li za cja użyt kow -
ni ków ra dio te le fo nów, sy gna li za cja zgło szeń alar mo wych oraz
ewen tu al nie ko mu ni ka cja i za rzą dza nie gru pa mi ro bo czy mi. Dla te -
go też apli ka cja WSD, dzię ki swo jej mo du ło wo ści, mo że do star czać
tyl ko tych funk cjo nal no ści, któ rych rze czy wi ście po trze bu je użyt -
kow nik koń co wy. 

A wy bór jest bar dzo du ży: 
� Lo ka li za cja we wnętrz na i ze wnętrz na

– lo ka li za cja użyt kow ni ków na ma pie geo gra ficz nej (w tym moż -
li wość usta le nia do kład no ści w me trach)

– do dat ko we war stwy wek to ro we na ma pie (do sto so wa ne
do po trzeb klien ta – do dat ko we bu dyn ki, po la, ob sza ry tech -
no lo gicz ne)

– lo ka li za cja we wnątrz bu dyn ków (ob słu ga wie lu pię ter, pod kła -
dy tech no lo gicz ne, pla ny sy tu acyj ne)

– gra ficz na pre zen ta cja iko ny Użyt kow ni ka we dług ty pu, sta nu
(w tym alar my) i ak tu al nej ko lo ry stycz nej przy na leż no ści
do grup

– jed no cze sny pod gląd lo ka li za cji we wnątrz i na ze wnątrz
– re je stra cja i prze gląd hi sto rycz nych ście żek wszyst kich Użyt -

kow ni ków (we wnątrz i na ze wnątrz)
– ostrze ga nie o wej ściu/wyj ściu użyt kow ni ków w ra mach ozna -

czo nych stref geo gra ficz nych
� Kom plek so wa ko mu ni ka cja

– ko mu ni ka cja tek sto wa/sta tu so wa (trans mi sja da nych)
– ko mu ni ka cja gło so wa (peł ny du pleks, pół du pleks, sim pleks,

sim pleks roz siew czy)
– re je stra cja i prze gląd hi sto rycz nych kon wer sa cji tek sto wych

i gło so wych
– ob słu ga li sty użyt kow ni ków i grup
– moż li wość dy na micz nej mo dy fi ka cji za war to ści grup bez po -

śred nio w apli ka cji 
� Ce chy do dat ko we

– ra por ty ta be la rycz ne (z moż li wo ścią eks por tu do pli ku) dla:
znacz ni ków lo ka li za cyj nych, ra dio te le fo nów, urzą dzeń sie cio -
wych

– iden ty fi ko wa nie użyt kow ni ków na ra dio te le fo nach (alia sing,
RUA/RUI, lo go wa nie/wy lo go wa nie)

– cen trum po wia do mień o zda rze niach (wraz z kon fi gu ro wal ny -
mi dźwię ka mi)

– sce na riu sze dzia ła nia (au to ma tycz na mo dy fi ka cja przy pi sa nia
do grup, au to ma tycz ne nada wa nie upraw nień i se ryj ne wy sy -
ła nie wia do mo ści do użyt kow ni ków ra dio te le fo nów)

– pro fi le dys po zy to rów (in dy wi du al ne upraw nie nia i usta wie nia
przy pi sa ne do kon kret ne go lo gi nu i ha sła dys po zy to ra)

– stre fy bez pie czeń stwa (mo ni to ro wa nie wejść i wyjść Użyt kow -
ni ków w zde fi nio wa ne ob sza ry geo gra ficz ne)

– za pew nie nie cią gło ści pra cy 24/7 (mo ni to ro wa nie sta nu apli -
ka cji i uprosz czo ne ra por to wa nie awa rii lub błę dów)

Sku pie nie na pro duk tyw no ści…
Ist nie je sze reg wła ści wo ści, któ re wy róż nia ją apli ka cję dys po zy -

tor ską WSD na tle kon ku ren cyj nych roz wią zań. Dla klien tów czę sto
istot ne jest pre cy zyj ne okre śle nie lo ka li za cji użyt kow ni -
ków – zwłasz cza w sy tu acjach alar mo wych lub w pod glą dzie hi sto -
rycz nej tra sy. Dla te go pro du ko wa ne przez RADMOR znacz ni ki
lo ka li za cyj ne mo gą być umiesz cza ne w po miesz cze niach lub
na otwar tej prze strze ni, co po zwa la zwięk szyć pre cy zję okre śla nia
lo ka li za cji w wi do ku apli ka cji na wet do 1m (w przy pad ku lo ka li za cji
opar tej tyl ko o GPS jest to zwy kle od 5 do po nad 300 m). Rów nie
waż ne jest, że ist nie je moż li wość jed no cze sne go pod glą du na ekra -
nie wnętrz wie lu bu dyn ków i ma py geo gra ficz nej. Nie trze ba uru -
cha miać pod glą du bu dyn ku, aby stwier dzić, w któ rej czę ści bu dyn ku
znaj du je się użyt kow nik (jest on za wsze pre zen to wa ny w wi do ku
ma py geo gra ficz nej). Jest to znacz ne uła twie nie w przy pad ku mo -
ni to ro wa nia bu dyn ków o du żej po wierzch ni np. han ga rów, hal, ter -
mi na li, tu ne li itp. oraz w przy pad ku ko or dy no wa nia dzia łań
na po gra ni czu prze strze ni otwar tej i bu dyn ków. Dys po zy tor ma
dzię ki te mu pre cy zyj ny pod gląd sy tu acji w wie lu lo ka li za cjach (jed -
no cze śnie we wnątrz i na ze wnątrz).

Rów nie istot nym udo god nie niem jest peł ne wspar cie pra cy z wie -
lo ma mo ni to ra mi oraz moż li wość ela stycz ne go do sto so wa nia roz -
kła du okie nek i pa sków na rzę dzio wych w trak cie dzia ła nia apli ka cji.
Nie jest na wet ko niecz ne prze łą cza nie w ża den spe cjal ny tryb kon -
fi gu ra cyj ny lub ad mi ni stra cyj ny oraz nie ma po trze by po now ne go
uru cha mia nia apli ka cji w ce lu za twier dze nia no wej kon fi gu ra cji.
Po pro stu okna/za kład ki do star cza ją ce kon kret ne funk cjo nal no ści uu

Ekran aplikacji WSD po wysłaniu wiadomości tekstowej 
z radiotelefonu, dodatkowo mapa ze wskazaniem lokalizacji 
oraz tabelaryczne zestawienie wszystkich radiotelefonów w
systemie
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są za wsze tam gdzie po trze bu je te go dys po zy tor. Pra ca z apli ka cją
ukie run ko wa na jest na wy go dę użyt kow ni ka, a nie sztyw ne trzy ma -
nie się do star czo ne go do myśl ne go roz kła du. Dys po zy tor w do wol -
nym mo men cie mo że za po mo cą in tu icyj nej me to dy „prze cią gnij
i upuść” zmie niać po ło że nie i roz miar po je dyn czych za kła dek lub ich
ca łych grup. Oczy wi ście moż na w pro sty spo sób przy wró cić do myśl -
ny wy gląd apli ka cji za po mo cą jed ne go przy ci sku. Zna czą co wpły wa

to na wy go dę pra cy dys po zy to ra, któ ry nie mu si prze łą czać się mię -
dzy róż ny mi wi do ka mi. Sprzy ja to rów nież pra cy na wie lu mo ni to -
rach. Istot na w tym za kre sie jest po nad to peł na in te gra cja z okna mi
sys te mu ope ra cyj ne go, tzn. okna apli ka cji WSD ma ją wy gląd po dob -
ny do okien da ne go sys te mu. Oczy wi ście ist nie je moż li wość pra cy
peł no ekra no wej, ale do świad cze nia po ka zu ją, że użyt kow ni cy do ce -
nia ją moż li wość jed no cze snej pra cy z wie lo ma apli ka cja mi, a nie tyl -

K W I E C I E Ń  2 0 1 7

10

O F E R T A

uu

Ekran aplikacji WSD z jednoczesnym
podglądem trasy historycznej 
w budynku i na zewnątrz.

Ekran aplikacji WSD z prezentacją
pozycji alarmowej jednego z
użytkowników na mapie oraz
tabelaryczny raport znaczników
lokalizacyjnych

Ekran aplikacji WSD z wdrożenia 
w MPL Modlin - kilkuset aktywnych
użytkowników prezentowanych
jednocześnie z opcją grupowania dla
użytkowników będących w bliskiej
odległości.



K W I E C I E Ń  2 0 1 7

11

O F E R T A

ko jed ną peł no ekra no wą, któ rą mu sie li by czę sto mi ni ma li zo wać.
Przy kła do wo dys po zy tor ma na ekra nie jed no cze sny pod gląd wia -
do mo ści na de sła nej z ra dio te le fo nu wraz z pod glą dem po wią za nej
lo ka li za cji na ma pie (w apli ka cji WSD) i pocz ty elek tro nicz nej, prze -
glą dar ki in ter ne to wej lub in nej spe cjal nej apli ka cji do ob słu gi urzą -
dzeń prze my sło wych. Nie wąt pli wie ta kie moż li wo ści uła twia ją
efek tyw ną pra cę. 

Apli ka cja WSD ma otwar tą i mo du ło wą na tu rę. Bę dzie sta le roz -
wi ja na i ulep sza na zgod nie z in for ma cja mi i wska zów ka mi pły ną -
cy mi od jej użyt kow ni ków.

Wojciech Kozłowski
Biu ro Roz wo ju

Ekran aplikacji WSD z oknem Opcje – prezentowane z dwiema odmiennymi kompozycjami kolorystycznymi 
(można wybierać z dostępnych lub doinstalować własną – dedykowaną dla klienta).
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Tak jak w do tych cza so wych mo de lach ob słu gi wa ne są róż ne try -
by pra cy:
� kon wen cjo nal ny ana lo go wy
� kon wen cjo nal ny ETSI DMR Tier II
� trun kin go wy XPT – eXtended Pseu do Trunk
� trun kin go wy MPT1327
� trun kin go wy ETSI DMR Tier III

Ofe ru je on jed nak sze reg no wo ści:
� moż li wość pra cy w try bie sim plek so we go prze mien ni ka DMO
� roz mo wy full du pleks, bez ko niecz no ści wci ska nia przy ci sku

PTT
� wbu do wa ny Blu eto oth 4.0 do ob słu gi da nych i gło su 
� ob słu ga kart mi cro SD np. do re je stra cji roz mów
� wy dłu żo ny czas pra cy na aku mu la to rze – pra wie 20 godz.

w try bie 5/5/90 

Ra dio te le fon PD985 ma zna ko mi tą czu łość od bior ni ka co zna -
czą co wpły nę ło na po pra wę za się gu. Dzię ki in te li gent nym aku -
mu la to rom wy dłu żo no czas pra cy ter mi na la, któ ry
w try bie 5/5/90 wy dłu żył się do nie mal 20 go dzin na ogni wie
Li -Ion o po jem no ści 2.000 mAh. Bar dzo przy dat na jest funk cja
szyb kie go ła do wa nia – od 0% do 88% w 60 mi nut. Po pra wio no
tak że ja kość dźwię ku po przez za sto so wa nie gło śni ka o więk szej
mo cy oraz no wych, za awan so wa nych al go ryt mów eli mi nu ją cych
dźwię ki z oto cze nia. Dzię ki te mu Hy te ra jest w sta nie za ofe ro -
wać do sko na łą ja kość gło su tak że w gło śnym i za szu mio nym
śro do wi sku. No wy mo del moż na też za nu rzyć w wo dzie na głę -
bo kość do 2m przez 2 go dzi ny (kla sę szczel no ści IP68).

Hy te ra PD985 ofe ru je tak że sze reg in nych in no wa cji i zmian,
ta kich jak więk sza po jem ność pa mię ci we wnętrz nej, w peł ni ob -
ro to we po krę tło zmia ny ka na łów czy ze gar cza su rze czy wi ste -
go (RTC). 

Radiotelefon doręczny PD985

RADMOR S.A. jest partnerem handlowym, aplikacyjnym i serwisowym czołowego producenta urządzeń łączności radiowej
firmy Hytera Communications Co. Ltd. W związku z dynamicznym rozwojem cyfrowej łączności w standardzie DMR Hytera
wprowadziła w ostatnim czasie do swojej oferty nowe radiotelefony. Na początku roku w sprzedaży pojawił się nowy model
radiotelefonu noszonego PD985 w standardzie ETSI DMR. 

N o w o ś c i  D M R  
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Po więk sze nie na szej ofer ty o ko lej ne urzą dze nia fir my Hy te -
ra po zwa la speł nić wy so kie wy ma ga nia sze ro kiej gru py użyt -
kow ni ków sys te mów łącz no ści ra dio wej, wy ko rzy stu jąc
funk cjo nal no ści i ko rzy ści ja kie da je stan dard cy fro wy DMR.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu 
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Doręczny terminal PD985
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Do radiotelefonu dostępne są 
różnorodne akcesoria m.in. zestawy kamuflowane 
czy biurkowe ładowarki

D a n e  t e c h n i c z n e

               Zakres częstotliwości                                                                                    VHF 136 - 174 MHz

                                                                                                                                           UHF 350 – 527 MHz

               Liczba kanałów                                                                                               1024

               Liczba stref                                                                                                     64 (maksymalnie 256 kanałów w strefie)

               Raster kanałowy                                                                                            12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy)

                                                                                                                                           12,5 kHz (cyfrowy)

               Napięcie robocze                                                                                            7,4 V (nominalne)

               Akumulator standardowy                                                                            2000 mAh (akumulator litowo-jonowy)

               Czas pracy akumulatorów                                                                           ok. 14,5 h (tryb analogowy)

               (cykl pracy 5-5-90, wysoka moc nadawcza,                                             ok. 19,5 h (tryb cyfrowy)

               akumulator standardowy)                                                                          

               Stabilność częstotliwości                                                                             ±0,5 ppm

               Impedancja anteny                                                                                        50 Ω

               Wymiary (bez anteny, z akumulatorem standardowym)                     131 x 54,5 x 36 mm (wys. × szer. × głęb.)

               Masa (z anteną i akumulatorem standardowym)                                 335 g

               Wyświetlacz LCD                                                                                            1,8 cala, 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów, 4 wiersze

               Programowalne przyciski                                                                             5 + klawisze numeryczne

W a r u n k i  ś r o d o w i s k o w e

               Zakres temperatur roboczych                                                                     -30 °C do + 60 °C

               Temperatura przechowywania                                                                   -40 °C do + 85 °C

               Wyładowania elektrostatyczne                                                                 IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze)

               Ochrona przed pyłem i wilgocią                                                                  IP68

               Odporność na upadki i wibracje                                                                  MIL-STD-810 C / D / E / F / G

               Względna wilgotność powietrza                                                                MIL-STD-810 C / D / E / F / G
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Po ka za li śmy w Kiel cach zin te gro wa ne roz wią za nia w ob sza rze
sys te mów bez za ło go wych, łącz no ści i do wo dze nia oraz pa kie ty
mo der ni za cyj ne dla po jaz dów i sprzę tu woj sko we go. Są to ob -
sza ry, w któ rych na sza Gru pa ma du że do świad cze nie i kom pe -
ten cje nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież na świe cie.

W ob sza rze sys te mów łącz no ści i do wo dze nia swo ją pre mie -
rę mia ła rad mo row ska ro dzi na ra dio sta cji pro gra mo wal nych
COMP@N, urzą dzeń wy ko na nych w tech no lo gii SDR (So ftwa re
De fi ned Ra dio). Na wspól nej plat for mie har dwa ro wej moż na za -
im ple men to wać wa ve for my umoż li wia ją ce ła god ne przej ście
po mię dzy kla sycz ny mi sys te ma mi (STANAG 4204,
STANAG 4205) a sys te ma mi no wo cze sne go po la wal ki BMS.
BMS IP WF umoż li wia in te gra cję z sie cia mi IP, jed no cze sną
trans mi sję gło su i da nych. Wa ve form mo że zo stać za pro po no -
wa ny przez Rad mor lub wy ko na ny zgod nie z ży cze niem od bior -
cy. Obec nie ofe ro wa ne sa 3 wa ve for my (H07, H08 i H09) i dwa
wy ko na nia (20-520 MHz, 30-137 MHz). Są to ra dio sta cje no szo -
ne, któ re z ada pte rem sa mo cho do wym oraz wzmac nia czem
mo cy mo gą utwo rzyć ra dio sta cje mo bil ne i sta cjo nar ne. Plat for -
ma SDR COMP@N jest prze zna czo na za rów no dla wojsk re gu -
lar nych, jak i dla Wojsk Obro ny Te ry to rial nej. W obu przy pad kach
umoż li wi ona ko mu ni ka cję we wnątrz od dzia łów oraz współ pra -
cę po mię dzy róż ny mi ro dza ja mi wojsk

Za pre zen to wa na zo sta ła rów nież in te gra cja ro dzi ny ra dio sta -
cji COMP@N z in ny mi sys te ma mi pro du ko wa ny mi w Gru pie WB
tj. z sys te ma mi łącz no ści FONET, ra dio sta cja mi oso bi sty mi żoł -
nie rza PERAD, ofe ro wa ny mi przez WB Elec tro nics, i sys te ma mi
ob ser wa cji i nad zo ru ob sza ru fir my MindMade.

W cza sie tar gów sto isko Gru py WB od wie dzi ło po nad 30 de -
le ga cji za gra nicz nych oraz de le ga cje ad mi ni stra cji pań stwo wej.
Z sys te mo wy mi roz wią za nia mi na szej Gru py dla pol skiej ar mii
za po zna li się m.in. Mi ni ster Obro ny Na ro do wej – Pan An to nii Ma -
cie re wicz oraz Szef Biu ra Bez pie czeń stwa Na ro do we go – Pan Pa -
weł So loch. Od wie dził nas rów nież Pre zy dent RP An drzej Du da. 

Wszyst kim go ściom i zwie dza ją cym za pre zen to wa li śmy się
ja ko Gru pa naj bar dziej in no wa cyj nych pol skich firm sek to ra
obron ne go, dzia ła ją cych na ryn ku pol skim i glo bal nym. Cze ka -
my na ko lej ną edy cję tar gów MSPO i spo tka nie z od bior ca mi
i użyt kow ni ka mi na szych urzą dzeń.

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu

Grupa WB na Salonie
Obronnym
Zeszłoroczne targi MSPO przebiegły pod znakiem Polski. Nasz kraj reprezentowało ponad 325 wystawców, przedstawiających
ofertę firm państwowych i prywatnych. Wśród nich była również Grupa WB, w skład której wchodzą firmy WB Electronics,
Radmor, Arex, MindMade i Flytronic. Nasze przedsiębiorstwa od lat prezentują swoją ofertę na kieleckim MSPO. Po raz pierwszy
jednak zaprezentowaliśmy się jako Grupa WB o zintegrowanym potencjale produkcyjnym i produktowym wszystkich spółek
tworzących ją. Goście naszego  stoiska mogli zobaczyć, że systemy produkowane w 5 spółkach Grupy WB tworzą jedną całość.
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Radiostacje z rodziny Comp@n oglądał pan Bartosz Kownacki,
wiceszef MON 
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W tym ro ku ka me ral ne sto isko Gru py WB sta ło się przede
wszyst kim plat for mą do spo tkań z na szy mi go ść mi, klien ta mi,
kon tra hen ta mi a tak że z przed sta wi cie la mi ofi cjal nych de le ga -
cji wie lu państw. Od wie dzi ły nas m.in. de le ga cje z Pol ski, Zjed -
no czo nych Emi ra tów Arab skich, Kró le stwa Ara bii Sau dyj skiej,
Pa ki sta nu, Fi li pin, Ka na dy, Su da nu i Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych.

Na sza ofer ta wzbu dzi ła za in te re so wa nie spe cja li stów po szu -
ku ją cych atrak cyj nej ofer ty dla re pre zen to wa nych przez nich
państw i przed się biorstw. Każ de spo tka nie wy ko rzy sty wa li śmy
do za pre zen to wa nia na szych pro duk tów, w tym naj now szych ra -
dio sta cji pro gra mo wal nych z ro dzi ny COMP@N. Oprócz nich pre -
zen to wa li śmy ra dio sta cje oso bi ste żoł nie rza R35010
i do ręcz ne 3501. W trak cie roz mów uda ło się od na leźć wie le
płasz czyzn po ten cjal nej współ pra cy, a tak że no wych kie run ków
roz wo ju ofer ty. 

Te go rocz ne tar gi w Abu Dha bi po twier dzi ły swo je stra te gicz -
ne zna cze nie na ma pie naj waż niej szych im prez wy sta wien ni -
czych świa ta w sek to rze obron nym. Przed się bior cy i ar mie z te go
re gio nu świa ta są i po zo sta ną jed ny mi z naj waż niej szych klien -
tów dla firm z na szej bran ży. Ogrom ne zna cze nie ma rów nież
otwar cie się na świat tak du żych go spo da rek jak Ara bia Sau dyj -
ska i za cie śnie nie współ pra cy na na szy mi kon tra hen ta mi w tym
re gio nie.

Paweł Szymanik
Menedżer Projektów Eksportowych

Na Bliskim Wschodzie 

Co dwa lata w lutym odbywają się największe w regionie Bliskiego Wschodu targi militarne IDEX. W 2017 roku Grupa WB, 
a z nią RADMOR, zaprezentowała swoją ofertę w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Stoisko Grupy WN na targach IDEX 
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Na sze sto isko by ło czę ścią więk szej eks po zy cji ca łej gru py WB.
W cza sie tar gów mie li śmy oka zję za pre zen to wać naj now szą
ofer tę na szej fir my min. ra dio sta cje pro gra mo wal ne z ro dzi ny
COMP@N wraz ze wzmac nia czem i ada pte rem po jaz do wym.
Pod czas po by tu w Ki jo wie mie li śmy rów nież oka zję za po znać się
z ofer tą pro du cen tów ukra iń skich. 

Na sza eks po zy cja cie szy ła się ogrom nym za in te re so wa niem
za rów no ze stro ny władz Ukra iny – od wie dził nas m.in. Ołek -
snadr Tur czy now, Se kre tarz Ra dy Bez pie czeń stwa Na ro do we go
i Obro ny Ukra iny – jak i ze stro ny zwie dza ją cych wy sta wę pro fe -
sjo na li stów i wi dzów. 

Pod czas po by tu w Ki jo wie od by li śmy wie le roz mów o współ -
pra cy z przed sta wi cie la mi ukra iń skie go prze my słu obron ne go
i te le ko mu ni ka cyj ne go. Za cie śni li śmy kon tak ty z ukra iń ski mi
part ne ra mi, dzię ki któ rym ma my moż li wość wpro wa dza nia na -
szych pro duk tów i tech no lo gii na tam tej szy ry nek. 

Tar gi w Ki jo wie są przy kła dem im pre zy o ogrom nym po ten -
cja le han dlo wym i ma ją ogrom ne szan se stać się jed ną z naj -
waż niej szych im prez mię dzy na ro do wych dla Rad mo ru w re jo nie
Eu ro py Wschod niej.

Paweł Szymanik
Menedżer Projektów Eksportowych

Targi wojskowe na Ukrainie

W październiku 2016 wzięliśmy udział w XIII międzynarodowych targach „Arms and Security” w Kijowie. 
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„Mechaniczne” nowości 

Postęp w jednej dziadzinie pociąga za sobą rozwój w innych sferach produkcji różnorodnych wyrobów. Innowacyjność 
i nowoczesne rozwiązania dotyczą nie tylko elektroniki, ale również maszyn służących do wytwarzania elementów
mechanicznych. Każda firma, żeby sprostać wymaganiom klientów musi posiadać nowoczesny park maszynowy.

Rad mor in we stu je nie tyl ko w roz wój elek tro ni ki czy opro gra mo -
wa nia, ale rów nież w ma szy ny i na rzę dzia prze zna czo ne do wy -
twa rza nia ele men tów me cha nicz nych. W ostat nim cza sie
w Za kła dzie Me cha nicz nym po ja wi ły się no wo cze sne cen tra ob -
rób cze CNC DMG MORI ecoMill 70, urzą dze nie do opo mia ro wa -
nia na rzę dzi DMG MORI UNO oraz au to mat to kar ski DMG
SPRINT 32/5.

Nie wąt pli wie naj bar dziej war to ścio wym za ku pem by ły cen tra
ob rób cze, któ re do star cza ją tech ni ki, ja kiej jesz cze w Za kła dzie
Me cha nicz nym nie by ło. Urzą dze nia są wy po sa żo ne w in no wa -
cyj ny stół z moż li wo ścią ob rób ki 5-osio wej, wy so ko obro to we
wrze cio no 12.000 obr/min, no wo cze sny ste row nik HEIDENHAIN
TNC 620 oraz pul pit SLIMline® z mo ni to rem 15”-TFT. Son da
PowerProbe umoż li wia au to ma tycz ne ko ry go wa nie usta wień
i za pew nia wy so ką po wta rzal ność wy ko ny wa nych ele men tów.
Wszyst kie te roz wią za nia po zwa la ją na skró ce nie cza su wy ko -
ny wa nia de ta li z bar dzo wy so ka do kład no ścią oraz unik nię cie
błę dów zwią za nych z wie lo krot nym prze kła da niem i mo co wa -
niem ob ra bia ne go de ta lu na sto le fre zar ki. 

Uzu peł nie niem za sta wu dwóch fre za rek jest urzą dze nie
do usta wia nia na rzę dzi DMG MORI UNO, któ re po zwa la na pre -
cy zyj ne i au to ma tycz ne wy ko na nie po mia ru na rzę dzia umiesz -
czo ne go w uchwy cie – dłu go ści, śred ni cy, pro mie nia itd. 

Urządzenie DMG MORI UNO do ustawiania narzędzi
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Dzię ki te mu uzy ska no wy so ką nie tyl ko pre cy zję i ja kość ob rób -
ki ale i oszczęd ność cza su w po rów na niu z me to dą ma nu al ną,
wcze śniej wy ko rzy sty wa ną. Nie wąt pli wą ko rzy ścią jest też wy -
dłu że nie ży wot ność na rzę dzi co zmniej sza kosz ty pro duk cji. 

Park ma szy no wy Za kła du Me cha nicz ne go wzbo ga cił się też
o au to mat to kar ski SPRINT 32/5. Bo ga te wy po sa że nie oraz za -
sto so wa ne roz wią za nia ob rób ki czy nią tę to kar kę wy jąt ko wą.
Dwa wrze cio na, któ re w jed nym cza sie to czą de ta le z obu stron,
oraz zauto ma ty zo wa ny po daj nik prę tów, ma ga zy nu ją cy du żą
ilość ma te ria łu o róż nych śred ni cach i prze kro jach, umoż li wia ją
dłu gą bez ob słu go wą pra cę to kar ki. No win ką jest rów nież moż -

li wość za mo co wa nia do 20 róż nych na rzę dzi, dzię ki cze mu moż -
li we jest wy ko na nie skom pli ko wa ne go wy ro bu pod czas jed ne -
go cy klu pro duk cyj ne go. Wszyst kie te za le ty po zwo li ły
na za stą pie nie no wym urzą dze niem trzech wy słu żo nych au to -
ma tów opar tych na ma nu al nej me to dzie krzyw ko wej.

No we ma szy ny przy czy nią się nie tyl ko do wzro stu pro duk -
tyw no ści Za kła du Me cha nicz ne go, ale rów nież uła twią pra cę
ope ra to rom tych urzą dzeń. 

Radosław Zbucki
Zakład Mechaniczny 

Automat tokarski SPRINT

Frezarka ecoMILL podczas pracy
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Au to ma tycz ne de fi bry la to ry moż na obec nie zna leźć w wie lu
miej scach pu blicz nych. W Gdy ni ta kie urzą dze nia są do stęp ne
m.in. na dwor cu PKP, w Urzę dzie Mia sta, gdyń skim In fo bok sie
oraz w wie lu fir mach. W Rad mo rze od 2014 ro ku ma my 2 de fi -
bry la to ry. Zo sta ły one ufun do wa ne przez PZU Ży cie S. A., w ra -
mach pro gra mu fi nan so wa nia dzia łań ma ją cych na ce lu
za po bie ga nie po wsta wa nia wy pad ków w za kła dach pra cy lub
zmniej sza nia ich skut ków.

De fi bry la tor AED jest przy dat ny gdy u ko goś doj dzie do za -
trzy ma nia krą że nia. Więk szość z nas nie po tra fi lub boi się
udzie lić po mo cy*. W ta kim przy pad ku war to ro zej rzeć się czy
w po bli żu nie ma te go de fi bry la to ra AED. Je go uży cie opie ra się
głów nie na wy ko ny wa niu po le ceń wy da wa nych przez urzą dze -
nie. Za tem nie bój my się – ra tuj my ży cie!

AED krok po kroku
W dziedzinie udzielania pierwszej pomocy następuje postęp techniczny tak jak w każdym innym obszarze działalności. Jeszcze
kilka lat temu, osobami uprawionymi do przeprowadzenia defibrylacji byli tylko lekarze. Dzisiaj przy pomocy automatycznego
defibrylatora zewnętrznego (ang. AED - Automatic External Defibrillator) takiej pomocy może udzielić każda osoba będącą
świadkiem wypadku. 

20

B H P

Instrukcja jak korzystać z defibrylatora wisi przy każdym urządzeniu

B H P  r a d z i

* Pierw sza po moc – ze spół czyn no ści po dej mo wa nych w ce lu ra to wa nia oso by
w sta nie na głe go za gro że nia zdro wot ne go wy ko ny wa nych przez oso bę znaj du -
ją cą się w miej scu zda rze nia, w tym rów nież z wy ko rzy sta niem udo stęp nio nych
do po wszech ne go ob ro tu wy ro bów me dycz nych oraz pro duk tów lecz ni czych
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Na le ży:
� włą czyć de fi bry la to ra (do cza su je go uży cia prze pro wa dza się

ma saż ser ca),
� pod łą czyć ka bel i na kle ić elek tro dy na klat kę pier sio wą po -

szko do wa ne go,
� dzia łać we dług ko mend gło so wych wy da wa nych przez urzą -

dze nie.

AED mo że zo stać uży ty w ce lu ra to wa nia zdro wia i ży cia przez
każ de go – mó wią o tym i le ka rze i ra tow ni cy. Nie bój my się więc
i do dzie ła!

Przed za sto so wa niem de fi bry la to ra AED lub gdy cze ka my
na je go przy nie sie nie, na le ży spraw dzić funk cje ży cio we po szko -
do wa ne go i pod jąć kla sycz ną re su scy ta cję. 

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

Instrukcja obsługi defibrylatora AED

Za wsze pa mię taj, aby za dzwo nić po po moc pod nu mer te le fo nu 999 lub 112.

B

Uruchom urządzenie 
zielonym przyciskiem

Wyjmij elektrody
z opakowania

Przyklej je na poszkodowanym
zgodnie z rysunkiem

Słuchaj i wykonuj polecenia
wydawane przez urządzenie
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Przez la ta pro jekt obej mo wał co raz szer sze krę gi dar czyń ców
i wo lon ta riu szy. W grud niu 2016 od był się fi nał ko lej nej edy cji
„Szla chet nej Pacz ki”. Bli sko 19 ty się cy ro dzin otrzy ma ło po moc
przy go to wa ną przez po nad 750 ty się cy dar czyń ców. Wśród nich
by ło po nad 20 osób z na szej fir my. Prze ka za ły one da ro wi znom,
dzię ki któ rym uda ło się przy go to wać pacz ki dla 2 ro dzin z wo je -
wódz twa po mor skie go. Sta ra li śmy się zre ali zo wać jak naj wię cej
próśb zgło szo nych przez po trze bu ją cych.

Ma my na dzie ję, że prze ka za na w tej for mie po moc przy czy -
ni ła się, cho ciaż czę ścio wo, do po pra wy sy tu acji ży cio wej tych
ro dzin, i że by ła po zy tyw nym im pul sem w ich dzia ła niach zmie -
rza ją cych do roz wią za nia trud nych pro ble mów, z któ ry mi się bo -
ry ka ją. 

W 2017 ro ku rów nież pla nu je my przy łą cze nie się do „Szla chet -
nej Pacz ki” i za mie rza my ze brać jesz cze wię cej osób, któ re wy -
cią gną po moc ną dłoń do ro dzin znaj du ją cych się w trud nej
sy tu acji.

Tomasz Gil
Biuro Projektów Biznesowych

Szlachetni z Radmoru 

„SZLACHETNA PACZKA” to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Stowarzyszenie WIOSNA, inicjator akcji, od kilkunastu już lat dostarcza struktur i narzędzi umożliwiających darczyńcom oraz
wolontariuszom dzielenie się z potrzebującymi. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny
otrzymują paczki odpowiadające ich potrzebom, a często również marzeniom. 
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Przygotowałyśmy kilkanaście paczek 
dla obu rodzin. 
Na zdjęciu jest tylko część z nich. 
Niektóre prezenty trafiły do obdarowanych 
rodzin prosto ze sklepu.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jakiś tytuł tutaj

Od stycz nia 2009 ro ku a4ES SOR SAS, spół ka ty pu jo int ven tu re utwo rzo na przez 6 głów nych eu ro pej skich do staw ców sprzę -
tu łącz no ści (Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni ca tions & Se cu ri ty) w ra mach kon trak tu przy zna -
ne go jej przez or ga ni za cję OCCAR dzia ła ją cą w imie niu rzą dów Fi naln dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol ski, Szwe cji i Włoch, re ali zu je
pro gram ESSOR (Eu ro pe an Se cu re SOftware de fiend Ra dio).
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BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do dyspozycji naszych Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00. 
Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów z poszczególnych branż. Firmy lub instytucje, które
zamierzają dokonać zakupu naszego sprzętu mogą go wypożyczyć w celu przetestowania w warunkach rzeczywistych. 
W każdej sprawie prosimy kontaktować się z poszczególnymi menedżerami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

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

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

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

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

 

 



� Będzin, TELMI, tel.: (32) 440-11-22

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

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

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

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

� Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 

� Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 765-56-93 

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

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

� Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 

� Kraków, CENTRUM OCHRONY MIENIA, tel.: (12) 416-31-63

� Kraków, TELESFOR, tel.: (12) 423-34-11 

� Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63) 246-72-22 

� Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62) 725-36-13 

� Lubin, INOVA, tel.: (76) 746-41-46 

� Lublin, AZEP, tel.: (81) 748-19-89

� Lublin, COM RADIO, tel.: (81) 743-83-83 

� Lublin, RADTEL, tel.: (81) 743-40-50 

� Łańcut, ZAKŁAD TELERADIOMECH., 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, ZAKŁAD ELEKTRONICZNY, tel.: (61) 661-53-94 

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

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

� Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13

� Rzeszów, ELDRO, tel.: (17) 854-07-59

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

� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 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

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

www.radmor.com.pl


