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COMP@N doręczne radiostacje SDR

moc nad. 5 W

pasmo 30 – 520 MHz

hopping 100 hop/s lub 300 hop/s

dostępne 
wersje

H07 cyfrowa mowa i dane

H08 waveform klasy EPM

H09 waveform klasy BMS IP

Hxx waveform klienta

R35010 radiostacja osobista 

pasmo 2405 – 2480 MHz

moc  100 mW / 400 mW / 650 mW

16 kanałów

różne rodzaje łączności: cyfrowa, transmisja danych

łączność simpleksowa, dupleksowa (tryb konferencyjny)

retransmisja, tworzenie sieci „ad hoc”

adapter do montażu radiostacji w pojeździe

bezprzewodowy przycisk PTT (nadawanie-odbiór)

05215 adapter samochodowy do R35010

prosta instalacja radiostacji osobistej R35010 w pojeździe

głośnik zewnętrzny lub współpraca z mikrotelefonem

możliwość podłączenia anteny przewoźnej

Wojskowy sprzęt łączności oferowany przez RADMOR umożliwia budo-
wanie nowoczesnych cyfrowych systemów taktycznej łączności radio-
wej. Urządzenia oraz technologie ich produkcji eksportujemy do wielu 
krajów. Naszymi odbiorcami oprócz Polskich Sił Zbrojnych są i inne armie 
np. litewska, łotewska, czeska, słowacka, estońska, algierska, iracka,  
indonezyjska i malezyjska.

Nowoczesność konstrukcji oraz procesów produkcyjnych zapewnia stałą, 
wysoką jakość urządzeń. Istnienie RADMORU od 1947 roku świadczy o sta-
bilności firmy oraz o jej wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie łączności. 
Od 2011 roku RADMOR wchodzi w skład największej prywatnej grupy kapi-
tałowej w polskim przemyśle obronnym Grupy WB, skupionej wokół firmy 
WB Electro nics. Wszystkie firmy z grupy prowadzą działalność na potrze-
by obronności i bezpieczeństwa państwa. Polskie wojsko i szeroko pojęte 
służby mundurowe są naszymi głównymi i najważniejszymi klientami. Jako 
Grupa WB oferujemy najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania dla 
sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy łączności, 
dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem; systemy bezzałogowe 
różnych klas; systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa; wyposażenie 
oraz modernizacja sprzętu wojskowego.

Wojskowe urządzenia oferowane przez RADMOR są zgodne z wymagania-
mi norm MIL-STD-810E i STANAG 4204. RADMOR uczestniczy też w euro-
pejskich programach badawczo-rozwojowych (m.in. ESSOR, CORASMA).

RADMOR jest największym polskim producentem sprzętu 
radiokomunikacji ruchomej UKF FM. Firma oferuje  
sprzęt skonstruowany według najnowszych technologii.  
Jakość wyrobów RADMORU gwarantowana jest przez 
uzyskane certyfikaty: ISO 9001 oraz natowski AQAP 2110.

RADMOR oferuje urządzenia wojskowe i bogaty osprzęt do nich:

– wojskowe systemy łączności

– radiostacje doręczne

– radiostacje plecakowe

– radiostacje pokładowe

– wzmacniacze mocy do radiostacji doręcznych

– adaptery samochodowe do radiostacji doręcznych 

– urządzenia ładujące

– zestawy nagłowne

– programatory

– anteny



3501 radiostacja doręczna 

pasmo 30 – 88 MHz

2320 kanałów

moc nad. 0,1 W / 1 W / 3 W

rodzaje 
łączności

analogowa

analogowa maskowana

cyfrowa

transmisja danych

skrambler (opcja)

V3501 zestaw samochodowy

moc nad. do 50 W (wzmacniacz 0525)

prosta instalacja radiostacji doręcznej 3501  
w pojeździe (adapter 0526)

zewnętrzny głośnik

05213 konsola do 3501

zdalna obsługa radiostacji 3501

sterowanie wzmacniaczem  
mocy w.cz. 0525  
(poprzez adapter 0526)

programowanie i obsługa radiostacji  
za pomocą komputera

odczyt danych z GPS zainstalowanego 
w radiostacji

RRC 9210 radiostacja plecakowa

pasmo 30 – 88 MHz

hopping częstotliwości

2320 kanałów

moc 0,5 W / 5 W / 10 W

wysoki poziom ochrony  
przed przeciwdziałaniem 
radioelektronicznym ECCM

duża prędkość transmisji danych  
(do 42,66 kbit/s)

pełna interoperacyjność z radiostacjami 
RRC 9200 i RRC 9500

wbudowany interfejs IP  
i odbiornik GPS 
  

TS 2RC9210F trenażer radiostacji F@stnet

nauczanie e-learning

wielopoziomowe kursy operatorów

pojedynczy zestaw umożliwia samokształcenie 
żołnierza z obsługi radiostacji

dwa zestawy umożliwiają naukę pracy w sieci 

interakcja z rzeczywistą radiostacją

symulacja łączności w działaniach bojowych

powtarzalność ćwiczeń praktycznych

stały nadzór instruktora nad działaniami 
kursanta i komunikowanie się niezależnie 
z każdym szkolonym operatorem

RRC 9310AP radiostacja pokładowa

pasmo 30 – 88 MHz

hopping częstotliwości

2320 kanałów

moc 0,5 W / 5 W / 50 W  

wysoki poziom ochrony  
przed przeciwdziałaniem 
radioelektronicznym ECCM

duża prędkość transmisji danych  
(do 42,66 kbit/s)

pełna interoperacyjność z radiostacjami 
RRC 9200 i RRC 9500

wbudowany interfejs IP  
i odbiornik GPS 
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