Na ok∏adce: radiostacja programowalna R3507 (fot. H. Wolszlegier)

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami
Biura Obs∏ugi Klienta. Zespó∏ Menad˝erów udzieli
Paƒstwu wszelkiej pomocy, odpowie na pytania
i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiàzania.

Szanowni Czytelnicy,
Zapraszamy do lektury. W naszym biuletynie zapoznacie si´ Paƒstwo z najnowszymi propozycjami w dziedzinie ∏àcznoÊci cyfrowej.
Przedstawiamy w nim nowy radiotelefon dla sieci TETRA zbli˝ony
wymiarami do telefonu komórkowego – artyku∏ „TH1n – du˝a moc
w ma∏ej obudowie”. Mo˝ecie te˝ przeczytaç o zrealizowanej przez
Radmor instalacji systemu ∏àcznoÊci cyfrowej na lotnisku w Modlinie.
O wygraniu przetargu na t´ realizacj´ pisaliÊmy w poprzednim numerze „InfoRadmora”.
Zapraszamy równie˝ do czytania relacji z udzia∏u w targach prezentujàcych ofert´ dla wojska – zarówno za granicà jak i w kraju. Ciekawe
informacje na temat unijnego rynku produktów militarnych i tendencjach do jego liberalizacji znajdziecie Paƒstwo na stronie 6 w materiale
pt. „Liberalizacja unijnego rynku produktów obronnych a sprawa polska”. Przedstawiamy równie˝ radiostacj´ wojskowà R3507 klasy SDR
w wersji przeznaczonej do wspó∏pracy z radiostacjami po∏udniowoafrykaƒskiej firmy GRINTEK. Zapraszamy na stron´ 4 do przeczytania
tekstu pt. „Radiostacja 3507 z hoppingiem cz´stotliwoÊci”.
Ciekawostki z ˝ycia firmy znajdziecie Paƒstwo w artyku∏ach „Rowerem do pracy” oraz „O sygna∏ach bez ca∏ek, ale z uÊmiechem”.

Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 58/69 96 660
fax.: 58/69 96 662
market@radmor.com.pl
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
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Policja, Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna, Stra˝
Graniczna, Centra Zarzàdzania Kryzysowego, Komendy Stra˝y Miejskich, S∏u˝ba
Wi´zienna i administracja paƒstwowa.
Jowita Gotówko
Menad˝er ds. Klientów Profesjonalnych
tel.: 58/69 96 669
jowita.gotowko@radmor.com.pl
Zarzàdy portów lotniczych i morskich,
s∏u˝ba zdrowia, energetyka, gazownictwo,
przedsi´biorstwa gospodarki komunalnej,
firmy taksówkowe i transportowe, firmy
ochrony mienia, poczta i inne.
El˝bieta Krysztofiak
Menad˝er ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58/69 96 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej, ˚andarmeria Wojskowa, jednostki wojskowe
oraz zak∏ady przemys∏owe i instytuty
pracujàce na rzecz wojska.

Wizyta SERA

w Radmorze

tensyfikowania wspó∏pracy polskiego sektora obronnego z europejskimi podmiotami przemys∏owymi i naukowymi. Mamy nadziej´, ˝e
mo˝liwoÊç zaprezentowania naszej firmy takiemu w∏aÊnie gronu osób
przyczyni si´ do nawiàzania owocnych kontaktów z europejskimi
firmami i poszerzy mo˝liwoÊci wspó∏pracy mi´dzynarodowej oraz
eksportu naszych urzàdzeƒ. Efekty takie potwierdzajà doÊwiadczenia
paƒstw poprzednio goszczàcych uczestników sesji SERA.
Tomasz Gil
Dzia∏ Marketingu
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Prezentacja gdyƒskich firm odby∏a si´ w Centrum Techniki Morskiej
Fot. ze zbiorów CTM

W tym roku w maju Polska po raz pierwszy by∏a organizatorem
europejskiej sesji szkoleniowej SERA. Tegoroczne szkolenie by∏o ju˝
24 edycjà, a jej tematem wiodàcym by∏y „Ambicje europejskie w obszarze uzbrojenia”. W sesji uczestniczy∏o 68 osób, reprezentujàcych
Êrodowiska rzàdowe oraz przemys∏owe z 20 krajów.
Najwa˝niejszym aspektem spotkaƒ SERA sà praktyczne wizyty
studyjne w przedsi´biorstwach sektora obronnego. W Polsce tej cz´Êci
sesji poÊwi´cone by∏y dwa dni. GoÊcie odwiedzili w tym czasie firmy
grupy Bumar oraz dwa gdyƒskie przedsi´biorstwa – RADMOR S.A.
i Centrum Techniki Morskiej. S.A. Do Gdyni uczestnicy sesji przyjechali 16 maja br. Ze wzgl´du na liczebnoÊç grupy i szczup∏oÊç miejsca
w Radmorze, prezentacja obu firm odby∏a si´ w OÊrodku BadawczoRozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. Podczas prezentacji
w CTM Zbigniew Furman, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu RADMOR
S.A., przedstawi∏ goÊciom firm´, jej ofert´ handlowà oraz doÊwiadczenia i mo˝liwoÊci w zakresie wytwarzania sprz´tu ∏àcznoÊci. Do naszej firmy goÊcie przyjechali obejrzeç wydzia∏ produkcyjny, laboratorium badawcze i zak∏ad mechaniczny. Szefowie tych jednostek organizacyjnych przedstawili wyposa˝enie technologiczne, mo˝liwoÊci
wytwórcze i kompetencje dzia∏ów.
Sesje SERA i mo˝liwoÊç przedstawienia si´ osobom bezpoÊrednio
odpowiedzialnym za polityk´ zbrojeniowà krajów europejskich to doskona∏a forma promocji. Takie spotkania, mogà przyczyniç si´ do zin-
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Session Européenne des Responsables d’Armement (SERA) to
rodzaj szkolenia przeznaczonego dla osób zajmujàcych si´ politykà
zbrojeniowà oraz wspó∏pracà przemys∏owà na poziomie europejskim. Coroczne szkolenia SERA realizowane sà w ramach programu francuskiego Instytutu Wy˝szych Studiów Obrony Narodowej
(IHEDN) i opierajà si´ na 4 tygodniowych sesjach wyjazdowych
realizowanych w ró˝nych paƒstwach Europy.

R3507

Radiostacja
z hoppingiem cz´stotliwoÊci

fot. ze zbiorów firmy Grintek

DLA

WOJSKA

Od 2005 roku Radmor S.A. wspó∏pracuje z po∏udniowoafrykaƒskà firmà Grintek. Jej rezultatem by∏y dostawy produkowanych
przez Radmor radiostacji za poÊrednictwem Grinteka na egzotyczne
rynki Indonezji, Nigerii, Zambii i Konga. W 2009 roku firmy poczyni∏y kolejny krok ku zacieÊnieniu wspó∏pracy podpisujàc porozumienie licencyjne i dystrybucyjne dotyczàce nowego produktu jakim
jest szerokopasmowa radiostacja dor´czna R3507. Zamys∏em obu
stron by∏o stworzenie radia dor´cznego zdolnego do wspó∏pracy
w trybie hoppingowym z produkowanà przez Grintek radiostacjà
plecakowà TR6000. Posiadanie w ofercie radiostacji plecakowej
i dor´cznej z kompatybilnym hoppingiem cz´stotliwoÊci otworzy
szersze perspektywy zamówieƒ na rynkach eksportowych.

Umowa zak∏ada∏a, ˝e Radmor stworzy radiostacj´ (platform´), zaÊ
Grintek opracuje modu∏ szyfrowania i przeka˝e odpowiednie waveformy. Radmor b´dzie produkowaç zaprojektowany w Po∏udniowej
Afryce modu∏ i dokona jego integracji z radiem R3507. Pierwsze
dostawy radiostacji dla partnera z RPA mo˝liwe b´dà w IV kwartale
bie˝àcego roku.
Radiostacja R3507 jest urzàdzeniem klasy SDR (Software Defined
Radio). Jest to nowoczesny wielosystemowy Êrodek ∏àcznoÊci, którego
cechy zdefiniowane sà poprzez oprogramowanie (waveform). Radiostacja jest w stanie zapewniç pe∏nà interoperacyjnoÊç pomi´dzy
ró˝nymi rodzajami wojsk (si∏y làdowe, morskie, lotnictwo) oraz
s∏u˝bami cywilnymi (policja, stra˝ po˝arna, itp). Dzi´ki zastosowanemu interfejsowi SCA (Software Communication Architecture) radiostacja jest przystosowana do implementacji ró˝nych waveformów

Radiostacja R3507 b´dzie wspó∏pracowaç m.in.
z radiostacjà plecakowà TR6000 firmy Grintek
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fot. ze zbiorów firmy Grintek

Radiostacja TR6000

■ mo˝liwoÊç elastycznego (bo uzyskiwanego na drodze programowej) dopasowania w∏aÊciwoÊci Êrodków ∏àcznoÊci do wykonywanych zadaƒ.
Radiostacja 3507 wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy
NO-58-A213 dla urzàdzeƒ grupy N14 przeznaczonych do eksploatacji
na obszarze o klimacie umiarkowanym (NO-06-A103).
Tomasz Onak
Mened˝er Projektów Eksportowych
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Podstawowe parametry techniczne radiostacji:
masa radiostacji (z zasilaczem):
< 1000g;
wymiary (bez anteny):
220 x 86 x 44mm;
napi´cie zasilania:
7.2V nominalne, od 5.6V do 13.2V skrajne;
akumulator zasilajàcy:
Li-Ion 7.2V / 6.8Ah;
pasmo pracy:
20 ÷ 520 MHz:
20 ÷ 30 MHz
- ∏àcznoÊç taktyczna làdowa, AM, SSB;
30 ÷ 108 MHz
- ∏àcznoÊç taktyczna làdowa, FM;
108÷ 156 MHz
- ∏àcznoÊç cywilna lotnicza, AM-ATC;
136 ÷ 174 MHz
- ∏àcznoÊç làdowa, FM;
156÷ 162 MHz
- kana∏y morskie, FM;
225 ÷ 400 MHz
- ∏àcznoÊç taktyczna i lotnicza wojskowa, AM, FM, PSK;
400 ÷ 520 MHz
- ∏àcznoÊç làdowa, FM;
odst´p kana∏owy:
programowany:
3 ÷ 25 kHz
- kana∏y wàskopasmowe;
0.1 ÷ 1.25 MHz
- kana∏y szerokopasmowe;
hopping cz´stotliwoÊci:
100 skoków/s;
stabilnoÊç cz´stotliwoÊci:
±1.0 ppm;
moc w.cz.:
programowana, od 0.1 do 5W (FM/AM-PEP);
rodzaje modulacji:
AM, FM, modulacje cyfrowe (DQPSK, 8PSK, 16QAM;
czu∏oÊç odbiornika:
≥ 0,5μV (FM);
selektywnoÊç:
≥ 50 dB @ 25 kHz;
intermodulacje:
≥ 60 dB @ 100/200 kHz;
t∏umienie poÊredniej:
≥ 70 dB;
warunki Êrodowiskowe:
zgodnie z Normà Obronnà NO-58-A213,
NO-06-A103, NO-06-A107 dla urzàdzeƒ grupy N14 oraz MIL-STD-810F;
kompatybilnoÊç elektromagnetyczna:
zgodnie z normà NO-06-A200 oraz MIL-STD-461E

WOJSKA

stworzonych do wspó∏pracy z tym interfejsem.
Podstawowa idea rekonfigurowania radia w szerokim zakresie
poprzez zmian´ oprogramowania umo˝liwia jego prac´ w istniejàcych
systemach radiowych oraz w nowych (opracowanych w przysz∏oÊci)
systemach bez potrzeby zmian konstrukcyjnych i technologicznych
urzàdzenia.
Radiostacja zapewnia:
■ ∏àcznoÊç taktycznà bliskiego zasi´gu w zakresie VHF i UHF;
■ interoperacyjnoÊç pomi´dzy ró˝nymi rodzajami wojsk (si∏y làdowe,
morskie, lotnictwo) oraz pomi´dzy s∏u˝bami cywilnymi (policja,
stra˝ po˝arna, kontrola lotów) oraz w paÊmie morskim.
Radiostacja umo˝liwia:
■ transmisj´ mowy;
■ transmisj´ danych;
■ odczyt i przekazywanie pozycji (GPS);
■ konwersj´ sygna∏u pomi´dzy sieciami radiowymi (zestawy
retransmisyjne).
Podstawowà zaletà radiostacji jest mo˝liwoÊç zastàpienia przez
jedno urzàdzenie o zwartej konstrukcji ca∏ego szeregu klasycznych
radiostacji i radiotelefonów b´dàcych na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych
i s∏u˝b cywilnych, a przeznaczonych do pracy w pojedynczym paÊmie
cz´stotliwoÊci i przystosowanych zazwyczaj do jednego rodzaju transmisji. Dzi´ki temu mo˝liwe b´dà w przysz∏oÊci znaczne oszcz´dnoÊci
finansowe u u˝ytkowników uzyskane poprzez:
■ obni˝enie kosztów utrzymania sprz´tu (koszty serwisu, magazynowania cz´Êci zamiennych, koszty szkolenia);
■ zmniejszenie ró˝norodnoÊci i iloÊci typów u˝ytkowanych Êrodków
∏àcznoÊci;
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Liberalizacja unijnego rynku
produktów obronnych

RYNEK

OBRONNY

a sprawa polska

Kraje Unii Europejskiej od lat 50-tych podejmowa∏y dzia∏ania na
rzecz liberalizacji rynku produktów obronnych. Inicjatywy unijne na
rzecz liberalizacji tego specyficznego rynku napotyka∏y na wiele
przeszkód, takich jak niejednoznaczne przepisy wspólnotowe, niejednorodne ustawodawstwo krajowe i procedury negocjacyjne, ograniczony dost´p podmiotów zagranicznych do informacji o przetargach og∏aszanych w innych krajach oraz szczegó∏owe i nie zawsze
oparte na jednorodnych normach specyfikacje techniczne. Takie
przepisy przez lata pozwala∏y na stosowanie przy wyborze dostawców produktów wojskowych kryteriów odnoszàcych si´ do pochodzenia towarów lub narodowoÊci dostawców.

Utworzenie Europejskiej Agencji Obrony (EDA*) zapoczàtkowa∏o
nowy rozdzia∏ wspó∏pracy w dziedzinie uzbrojenia w UE. Zadaniem
Agencji jest udzielanie pomocy rzàdom w transformacji si∏ zbrojnych,
promowanie wspó∏pracy naukowo-badawczej w zakresie technologii
strategicznych, rozwój wojskowych zdolnoÊci operacyjnych w dziedzinie zarzàdzania kryzysowego. Do dorobku EDA zaliczyç mo˝na opracowanie dobrowolnego Kodeksu Post´powania w toku sk∏adania
zamówieƒ publicznych w dziedzinie obrony. Zgodnie z nim uczestnicy
przetargów na sprz´t obronny o wartoÊci nie mniejszej ni˝ 1 mln Euro
(bez VAT-u) zobowiàzujà si´ do podejmowania kroków w celu osiàgni´cia przejrzystoÊci i konkurencyjnoÊci. Powsta∏ równie˝ Kodeks
Najlepszych Praktyk w ¸aƒcuchu Dostaw. W ramach EDA opracowany zosta∏ tak˝e Mi´dzyrzàdowy re˝im stymulujàcy konkurencyjnoÊç
Europejskiego Rynku Obronnego, do którego w roku 2006 przystàpi∏a
Polska. Niestety skutecznoÊç wspomnianych dokumentów w praktyce
okaza∏a si´ niewielka ze wzgl´du na zachowanie pierwszeƒstwa przez
przepisy krajowe.

Sprawa swobodnej konkurencji na rynku produktów obronnych
nabra∏a znaczenia w 2007 roku kiedy Komisja Europejska opracowa∏a
pakiet obronny okreÊlajàcy strategi´ zwi´kszenia konkurencyjnoÊci
europejskiego przemys∏u obronnego oraz przygotowa∏a projekty
dwóch dyrektyw. Kwestia transferu produktów zwiàzanych z obronnoÊcià uregulowana zosta∏a w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie uproszczenia warunków takich transferów pomi´dzy krajami Unii Europejskiej. Polska, jako kraj cz∏onkowski UE, do
30 czerwca 2011 r. mia∏a czas na przystosowanie przepisów krajowych do dyrektywy. Postanowienia dyrektywy zacznà obowiàzywaç
w krajach cz∏onkowskich UE 30 czerwca 2012 r.
Problemem dla Polski okaza∏a si´ Dyrektywa 2009/81/WE dotyczàca koordynacji procedur udzielania zamówieƒ na roboty budowlane,
dostawy i us∏ugi przez instytucje i podmioty zamawiajàce w dziedzinie
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa. Nak∏ada ona na paƒstwa cz∏onkowskie
obowiàzek standaryzacji procedur udzielania takich zamówieƒ. Niestety Polska, jako jeden z czterech krajów unijnych, nie zdo∏a∏a w wyznaczonym terminie wdro˝yç dyrektywy do krajowego porzàdku
prawnego. Grozi to z∏o˝eniem przez Komisj´ Europejskà skargi do
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci. Opóênienie we wdra˝aniu
„dyrektywy obronnej” uzasadniane jest przez Urzàd Zamówieƒ
Publicznych m.in. obawami przed wyparciem produktów krajowych
przez zagraniczne. W znowelizowanej ustawie „Prawo Zamówieƒ
Publicznych” znajdzie si´ nowy rozdzia∏ - Zamówienia w dziedzinie
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa – nak∏adajàcy na Wojsko Polskie obowiàzek zakupu uzbrojenia w drodze przetargów otwartych dla przedsi´biorców z UE. Dyrektywa, w swym oryginalnym brzmieniu, pozwala na odejÊcie od jej stosowania ze wzgl´du na podstawowy interes
bezpieczeƒstwa paƒstwa, o czym zgodnie ze znowelizowanà ustawà,
w Polsce ma decydowaç rzàd. Do tej pory paƒstwa unijne dosyç cz´sto
korzysta∏y z tej mo˝liwoÊci. Charakter dyrektywy obronnej znacznie
utrudni takie zabiegi.
Obawy europejskich firm zbrojeniowych oferujàcych uzbrojenie
mniej zaawansowane technologicznie z pewnoÊcià sà uzasadnione.
Procesu liberalizacji rynku produktów obronnych w UE nie da si´ jednak zatrzymaç, a polskim przedsi´biorcom pozostaje jedynie podejmowanie wzmo˝onych wysi∏ków na rzecz wzrostu konkurencyjnoÊci
oferowanych produktów m.in. w drodze zagospodarowania nisz produktowych na europejskim rynku zbrojeniowym.
Katarzyna Podejko
Mened˝er Rynków Eksportowych
* EDA – European Defence Agency
tj. Europejska Agencja Obrony

Radmor zabiega o rynki zagraniczne m.in.
uczestniczàc w mi´dzynarodowych wystawach
(na zdj´ciu na targach SITDEF w Peru, 2007)
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Realizacja wygranego przetargu

System w Modlinie
ju˝ pracuje

* SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

W wielu krajach porty lotnicze korzystajà
z ∏àcznoÊci cyfrowej standardu TETRA
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UŻYTKOWNICY

Od po∏owy lipca 2012 roku Mazowiecki Port Lotniczy WarszawaModlin pe∏ni rol´ lotniska u˝ytku publicznego. Jest to lotnisko uzupe∏niajàce dla Lotniska Chopina w Warszawie. Modlin obs∏uguje przewozy mi´dzynarodowe na liniach krótkiego i Êredniego zasi´gu oraz
przewozy krajowe pomi´dzy portami regionalnymi.

W zwiàzku z tymi planami, teraz ju˝ zrealizowanymi, w lutym tego
roku Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin og∏osi∏ przetarg na
dostaw´ sieci trankingowej. Urzàdzenia oferowane przez Radmor
spe∏nia∏y wymagania SIWZ* dotyczàce systemu ∏àcznoÊci. Radmor
w konsorcjum z firmà DGT przystàpi∏ do przetargu i wygra∏ go. Po
podpisaniu umowy rozpoczà∏ si´ proces przygotowaƒ i konsultacji
z klientem w celu ustalenia wymaganej konfiguracji. Czas realizacji
wynosi∏ 56 dni. Dla systemu tego typu by∏ to bardzo krótki termin.
Radmor jednak podjà∏ si´ takiego wyzwania i zdà˝y∏ z wykonaniem
na czas.
Aby zrealizowaç kontrakt podpisany z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin, Radmor zaoferowa∏ nast´pujàce radiotelefony firmy Cassidian:
■ THR9i – dor´czny z pe∏nà klawiaturà
■ THR9+ – dor´czny z du˝ymi przyciskami
■ THR9Ex – dor´czny iskrobezpieczny
■ TMR880i – przewoêny

Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

Od wielu lat analogowe systemy ∏àcznoÊci zast´powane sà przez
nowoczesne rozwiàzania cyfrowe. Szczególne zainteresowanie
wymianà Êrodków ∏àcznoÊci wykazujà porty lotnicze, na których
niezawodna i ciàg∏a komunikacja jest podstawà bezpieczeƒstwa.
Radmor w konsorcjum z firmà DGT wdro˝y∏ na lotnisku w Modlinie
w pe∏ni cyfrowy system TETRA rozbudowany o mo˝liwoÊç wykonywania po∏àczeƒ do innych systemów i uzupe∏niony o rejestrator
korespondencji. Dodatkowym elementem systemu opracowanym na
potrzeby tego lotniska jest aplikacja umo˝liwiajàca lokalizacj´ terminali.

Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

➤➤

Wszystkie wymienione urzàdzenia posiadajà wbudowany odbiornik
GPS, dzi´ki któremu operator systemu mo˝e mieç sta∏à kontrol´ nad
lokalizacjà poszczególnych radiotelefonów. Du˝y kolorowy wyÊwietlacz i intuicyjne menu sprawiajà, ˝e obs∏uga urzàdzenia jest bardzo
prosta i nie odbiega od obs∏ugi zwyk∏ego telefonu komórkowego. Zaletà
radiotelefonu THR9+ sà du˝e przyciski, które znacznie u∏atwiajà obs∏ug´ urzàdzenia w r´kawicach. Komunikaty g∏osowe dost´pne w ka˝dym z radiotelefonów umo˝liwiajà obs∏ug´ nawet wtedy, gdy dost´p do
wyÊwietlacza jest w danym momencie ograniczony lub nie widaç go
wcale. Pojemna bateria dost´pna dla THR9i i THR9+ zapewnia prac´
nawet do 40 godzin (w stanie czuwania) bez koniecznoÊci jej wymiany.
Dla zapewnienia ciàg∏ej ∏àcznoÊci radiotelefony dor´czne maja
mo˝liwoÊç pod∏àczenia do odpowiedniego zestawu samochodowego.
Taki zestaw ma wyprowadzone na zewnàtrz pojazdu anten´ TETRA
oraz GPS dzi´ki czemu radio znajdujàce si´ w pojeêdzie ma nadal
pe∏nà ∏àcznoÊç.
Dla u∏atwienia pracy operatorom systemu Port Lotniczy umieÊci∏
w przetargu punkt dotyczàcy aplikacji do lokalizacji terminali. W odpowiedzi na tà potrzeb´ Radmor dostarczy∏ oprogramowanie, które na
mapie wektorowej, specjalnie przygotowanej dla lotniska, pokazuje
radiotelefony znajdujàce si´ w systemie. Radiotelefony raportujà swoja
pozycj´, a aplikacja wyÊwietla radiotelefon na mapie wraz z dodatkowymi informacjami (np. radiotelefon w∏àczony/wy∏àczony). Aplikacja
umo˝liwia skalowanie mapy a dyspozytor mo˝e wybraç do obserwacji
tylko okreÊlonà grup´ u˝ytkowników. Informacje przesy∏ane przez
radiotelefony majà niewielki rozmiar aby nie obcià˝a∏y nadmiernie
kana∏u sterujàcego, w którym sà transmitowane.
Radmor przeprowadzi∏ ju˝ wst´pne szkolenia dla u˝ytkowników.
By∏y to szkolenia obs∏ugi radiotelefonów dla pracowników lotniska
oraz szkolenia dla administratorów sieci z programowania radiotelefonów oraz obs∏ugi stacji bazowej.
W ramach kontraktu Radmor dostarczy∏ system TetraFlex duƒskiej
firmy Damm, sprawdzony ju˝ na wielu europejskich lotniskach m.in.
we Frankfurcie, Rzymie i Eindhoven. Sercem tego systemu jest stacja
bazowa BS411 w wersji HighPower. Zgodnie z wymogami przetargu
zosta∏a ona wyposa˝ona w cztery modu∏y nadawczo odbiorcze, z czego
trzy pracujà jako aktywne, natomiast czwarty stanowi element zapa-
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Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

UŻYTKOWNICY

Radiotelefon przewoêny TMR880i

Radiotelefon THR9i
z pe∏nà klawiaturà

Radiotelefon THR9i
iskrobezpieczny

UŻYTKOWNICY

■ inicjowanie, odbieranie i monitoring po∏àczeƒ indywidualnych i grupowych
■ inicjowanie i odbieranie po∏àczeƒ telefonicznych
■ wysy∏anie i odbieranie wiadomoÊci tekstowych
■ inicjowanie po∏àczeƒ alarmowych
■ dynamiczne tworzenie grup (DGNA)
■ tymczasowe i ca∏kowite zablokowanie danego radiotelefonu
■ ∏àczenie dwóch niezale˝nych po∏àczeƒ indywidualnych w jedno
Niezwykle elastyczna struktura systemu TetraFlex umo˝liwia do∏àczanie w przysz∏oÊci kolejnych modu∏ów nadawczo-odbiorczych, czy
te˝ kolejnych w´z∏ów pracujàcych w innych lokalizacjach. Proces ten
mo˝e odbywaç si´ bez jakiejkolwiek przerwy w pracy systemu. Wdro˝enie systemu TETRA dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa
Modlin to jedno z wi´kszych przedsi´wzi´ç tego typu na polskich lotniskach. System ten umo˝liwi naszemu Klientowi realizacj´ niezwykle wymagajàcych zadaƒ.
Dagmara Chudy, Arkadiusz Bàczek
Biuro Systemów i Oprogramowania

Radiotelefon THR9+
z du˝ymi przyciskami
jest ∏atwy do obs∏ugi
w r´kawicach

Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

sowy i uaktywnia si´ w przypadku awarii któregoÊ z pozosta∏ych modu∏ów przyjmujàc jego cz´stotliwoÊç. Taka konfiguracja umo˝liwia
u˝ytkownikom korzystanie z 12 szczelin czasowych, z których jedna
zosta∏a przeznaczona na obs∏ug´ kana∏u sterujàcego. W razie koniecznoÊci mo˝e zostaç zdefiniowany dodatkowy kana∏ sterujàcy, zwi´kszajàc pojemnoÊç systemu pod kàtem liczby przesy∏anych wiadomoÊci.
Redundancjà obj´ty zosta∏ tak˝e sterownik stacji bazowej. W przypadku awarii aktywnego sterownika, jego funkcje w pe∏ni przejmuje drugie identyczne urzàdzenie. Przed skutkami ewentualnych awarii zabezpieczony zosta∏ równie˝ system zasilania stacji. Radmor w imieniu
MPL Warszawa-Modlin wystàpi∏ o wszystkie wymagane prawem
pozwolenia na prac´ tego typu sieci radiowej.
Przedmiotem kontraktu by∏a równie˝ pe∏na integracja systemu
TETRA z wykorzystywanym przez Port Lotniczy w Modlinie serwerem telekomunikacyjnym DGT IPnova. Dzi´ki temu u˝ytkownicy
radiotelefonów mogà korzystaç z po∏àczeƒ do abonentów telefonicznych zarówno wewnàtrz firmy jak i zewn´trznych.
Administratorzy systemu zostali wyposa˝eni w oprogramowanie
TetraFlex Network Management. Jest to przyjazne u˝ytkownikowi,
bardzo elastyczne narz´dzie do zarzàdzania, nadzoru i optymalizacji
pracy systemu. Unikalny interfejs graficzny daje ∏atwy i szybki dost´p
do konfiguracji i podglàdu stanu sieci. Wszystkie statusy i ewentualne
alarmy poszczególnych elementów systemu zebrane sà w jednym
miejscu, umo˝liwiajàc administratorowi szybkà i skutecznà reakcj´.
TetraFlex NM daje równie˝ dost´p do rejestru abonentów, pozwalajàc
tym samym na sprawne zarzàdzanie wszystkimi u˝ytkownikami systemu.
Kolejnym elementem systemu TetraFlex dostarczonym na lotnisko
w Modlinie jest serwer rejestracji wraz z aplikacjà do ods∏uchu nagraƒ
i przeglàdania statystyk. Log Server jest narz´dziem umo˝liwiajàcym
nagrywanie pe∏nej korespondencji w systemie wraz ze szczegó∏ami
po∏àczeƒ oraz logowanie szerokiego zakresu informacji statystycznych. G∏ówne jego funkcje to:
■ rejestracja po∏àczeƒ grupowych i indywidualnych wraz ze szczegó∏ami
■ rejestracja wiadomoÊci statusowych i SDS
■ logowanie informacji o rejestracji radiotelefonów w sieci
■ logowanie informacji o poziomie RSSI w radiotelefonach
■ logowanie informacji statystycznych nt. stanu poszczególnych elementów sieci, przydziale szczelin czasowych, ich dost´pnoÊci itp.
Do odczytu zarejestrowanych informacji wykorzystywana jest aplikacja Log Client. Wed∏ug zadanych kryteriów u˝ytkownik mo˝e przeszukiwaç baz´ danych pod kàtem informacji, których aktualnie potrzebuje.
Dla zapewnienia niezawodnej ∏àcznoÊci w budynku terminala
dostarczyliÊmy repeater sygna∏u TETRA. Skorzystano tu z urzàdzenia
wyprodukowanego przez renomowanà fiƒskà firm´ Creowave. Jest to
wiodàcy dostawca zaawansowanych systemów radiowych i mikrofalowych, a zastosowane przez nas rozwiàzanie Êwietnie sprawdzi∏o
si´ w tym wdro˝eniu, zapewniajàc u˝ytkownikom ∏àcznoÊç z ka˝dego
miejsca w budynku terminala.
Firma DGT dostarczy∏a system teleinformatyczny integrujàcy
dost´pne w porcie lotniczym Êrodki ∏àcznoÊci radiowej (w tym wdro˝ony przez nas system TETRA) z systemem ∏àcznoÊci stacjonarnej.
Dla stanowisk koordynacji dostarczone zosta∏y specjalne konsole dyspozytorskie. Dzi´ki nim operator ma dost´p do ró˝nych Êrodków
∏àcznoÊci, w tym do systemu TetraFlex. Udost´pniony przez nas interfejs API dostarcza funkcji dla efektywnego zarzàdzania grupà
u˝ytkowników oraz daje mo˝liwoÊç pe∏nego wykorzystania zalet standardu TETRA. G∏ówne funkcje oprogramowania dyspozytorskiego
w ramach systemu TETRA to:
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TH1n

du˝a moc w ma∏ej obudowie

Powy˝sze cechy otwierajà rynek TETRA dla nowych u˝ytkowników,
takich jak pracownicy administracyjni, czy s∏u˝ba zdrowia, którzy jak
dotàd nie mogli znaleêç na rynku radiotelefonu odpowiedniego do
swoich potrzeb. Dzi´ki swoim niewielkim wymiarom i wadze (160 g)
TH1n mo˝e byç noszony podobnie jak telefon komórkowy – w kieszeni,
odpowiednim etui lub nawet zawieszony na szyi. Po umieszczeniu
w specjalnym futerale z czujnikiem magnetycznym wbudowany mechanizm automatycznie prze∏àcza radiotelefon w odpowiedni tryb
z w∏àczonym g∏oÊnikiem i górnym mikrofonem tak, aby maksymalnie
u∏atwiç korzystanie z urzàdzenia. Dzi´ki odpowiednim akcesoriom
TH1n idealnie nadaje si´ do zastosowania jako radiotelefon kamuflowany.
Pomimo tak znaczàcego ograniczenia gabarytów urzàdzenia, producent nie poszed∏ na ˝adne ust´pstwa w kwestii jego mo˝liwoÊci – jest to
w pe∏ni funkcjonalne i wytrzyma∏e radio. Stopieƒ ochrony IP65 zapewnia mo˝liwoÊç pracy w bardzo trudnych warunkach. Moc wyjÊciowa
1,8 W umo˝liwia zwi´kszenie zasi´gu pracy urzàdzenia, zarówno
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w trybie sieciowym jak i bezpoÊrednim (DMO).
TH1n mo˝e pracowaç jako repeater w trybie
DMO, poÊredniczàc w komunikacji pomi´dzy
u˝ytkownikami pracujàcymi bez udzia∏u stacji bazowej, zwi´kszajàc
obszar ich pracy. Dzi´ki innowacyjnej technologii wykonania baterii
TH1n oferuje czas pracy porównywalny z innymi urzàdzeniami dost´pnymi na rynku. Wraz z radiem dost´pna b´dzie tak˝e bardzo szeroka gama akcesoriów, takich jak zestawy mikrofonowe i s∏uchawkowe
(w tym kamuflowane), ∏adowarki, dwa typy baterii (1590 oraz 3180
mAh), futera∏y, zestawy samochodowe i wiele innych.
Dzi´ki TH1n oferta firmy Radmor wzbogaca si´ o nowy radiotelefon
TETRA, unikalny pod wzgl´dem parametrów. Jego cechy ∏àczàce
wysokà wytrzyma∏oÊç i du˝à ∏atwoÊç u˝ycia pozwalajà na zastosowanie go zarówno w trudnych warunkach jak i w biurze.
Arkadiusz Bàczek
arkadiusz.baczek@radmor.com.pl
Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

Z

OFERTY

W maju tego roku podczas Âwiatowego Kongresu TETRA
w Dubaju firma Cassidian zaprezentowa∏a swój nowy radiotelefon
TH1n. Jest to pierwszy na Êwiecie radiotelefon o tak ma∏ych wymiarach - jego gruboÊç to zaledwie 19 mm. Tym samym Cassidian
stworzy∏ zupe∏nie nowà klas´ radiotelefonów TETRA. Od pozosta∏ych urzàdzeƒ dost´pnych na rynku TH1n odró˝nia tak˝e bardzo
elegancki design, metalowe wykoƒczenia i powlekane gumà elementy. Nale˝y podkreÊliç, ˝e przy tak znaczàcym ograniczeniu rozmiarów radiotelefonu zachowano ten sam du˝y i wyraêny wyÊwietlacz QVGA, znany z innych modeli Cassidiana.

OFERTY

Fot. ze zbiorów firmy Cassidian

Z

TH1n przeznaczony jest zarówno
dla pracowników administracji
jak i dla u˝ytkownikow pracujàcych
w trudnych warunkach

Podstawowe parametry radiotelefonu TH1n
EN 300 392 V+D Air Interface
EN 300 394 V+D Conformance Testing
EN 300 395 ACELP
(spe∏nione w zakresie temperatur od -20 °C do +55 °C)
Zakres cz´stotliwoÊci
380 – 430 MHz
Moc nadajnika
1,8 W (klasa 3L)
Waga
160 g
Wymiary
116 x 55 x 19 mm
Stopieƒ ochrony
IP65 – odpornoÊç na wnikanie wody i py∏u, odpornoÊç na wstrzàsy
WyÊwietlacz
full-color QVGA, 262144 kolorów, 240 x 320 pikseli
Klawiatura
alfanumeryczna, 4 przyciski nawigacyjne, 3 przycisku wyboru, przycisk ON/OFF,
czerwony przycisk alarmowy, pokr´t∏o wyboru grupy
Czas pracy z baterià BLN-10 (1590 mAh)
- 13 h (5/5/90)
- 11 h (10/30/60)
- 19 h (czuwanie)
Czas pracy z baterià BLN-11 (3180 mAh)
- 22 h (5/5/90)
- 19 h (10/30/60)
- 34 h (czuwanie)
Czas ∏adowania bateri
2-3 h (∏adowarka ACP-12)
Standardy TETRA
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DMR firmy Tait

Nowe propozycje

systemów cyfrowych

SYSTEMY

Ju˝ wkrótce w ofercie firmy Radmor pojawià si´ nowe pracujàce
w trankingu urzàdzenia zgodne ze standardem DMR Tier III. Do tej
pory Radmor oferowa∏ urzàdzenia firmy Hytera, teraz oferta firmy
powi´kszy si´ o sprz´t firmy Tait, z którà Radmor wspó∏pracuje ju˝
od ponad 20 lat.

Dlaczego DMR?
Odpowiedê jest prosta. Wi´kszoÊç u˝ytkowników systemów radiowych nadal korzysta ze sprawdzonych rozwiàzaƒ analogowych. Jednak te powoli stajà si´ przestarza∏e i wiele firm decyduje si´ na ich
wymian´. Wybór cz´sto pada na rozwiàzanie oparte na standardzie
DMR, ze wzgl´du na wiele zalet, jakie posiada ten system.
Zastosowane w systemie DMR algorytmy umo˝liwiajà ∏àczenie ze
sobà starych analogowych stacji bazowych z nowymi opartymi na
standardzie cyfrowym DMR. Pozwala to na stopniowà modernizacj´
systemu i migracj´ od analogu do DMR. W efekcie tego u˝ytkownicy nie
muszà od razu wymieniaç ca∏ego systemu na nowy, co wià˝e si´
z du˝ymi kosztami, na które nie zawsze mogà sobie pozwoliç. Mogà to
zrobiç stopniowo wymieniajàc na poczàtek np. najbardziej wyeksploatowane urzàdzenia.
Co wi´cej radiotelefony DMR mogà pracowaç zarówno w trybie analogowym jak i cyfrowym – swobodnie prze∏àczajà si´ (roaming) mi´dzy tymi trybami – co pozwala u˝ytkownikom na dowolne przemieszczanie si´ w obr´bie sieci zbudowanej ze starych i nowych urzàdzeƒ.
Radiotelefon samoistnie prze∏àcza si´ na odpowiednie rozwiàzanie bez
ingerencji u˝ytkownika. W omawianym systemie prze∏àczenie nast´puje mi´dzy analogowym systemem trankingowym MPT 1327 a cyfrowym DMR.

Kolejnà zaletà jest efektywnoÊç widmowa, tak wa˝na w czasach, gdy
dost´pnoÊç pasma cz´stotliwoÊci jest towarem deficytowym. Dzi´ki zastosowaniu techniki TDMA (Time Division Multiple Access) w jednym
kanale radiowym o szerokoÊci 12,5 kHz dost´pne sà dwa kana∏y logiczne. Na ka˝dym z nich mo˝e odbywaç si´ niezale˝na komunikacja.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu standard wpasowuje si´ w istniejàce
pasma licencjonowane i nie trzeba zmieniaç rastra cz´stotliwoÊci. Co
wi´cej, dzi´ki TDMA zwi´ksza si´ czas pracy radiotelefonu na jednej
baterii o ok. 40%.
DMR Tier III – rozwiàzanie trankingowe.
Standard DMR obejmuje trzy rozwiàzania: Tier I – pasmo nielicencjonowane, bez infrastruktury, komunikacja radiotelefon – radiotelefon;
Tier II – licencjonowane, konwencjonalne rozwiàzanie z infrastrukturà;
Tier III – tranking. Ostatnie rozwiàzanie wymaga istnienia kana∏u sterujàcego (w przypadku opisywanego systemu wymagany jest 1 kana∏
sterujàcy na 25 kana∏ów radiowych), w którym odbywa si´ transmisja
danych zwiàzanych ze sterowaniem siecià oraz m.in. transmisja krótkich wiadomoÊci tekstowych i statusów. Rozwiàzanie trankingowe
umo˝liwia równie˝ transmisj´ danych pakietowych. Opisywana sieç
jest siecià trankingowà, co pozwala na uzyskanie takich korzyÊci jak
kontrola dost´pu, kolejkowanie po∏àczeƒ i bardziej efektywne wykorzystanie kana∏ów zgodnie ze standardem DMR Tier III.
Rozwiàzanie Tait – architektura sieci oraz funkcje i parametry systemu.
Podstawowa sieç trankingowa DMR Tait sk∏ada si´ z w´z∏a, który
steruje dzia∏aniami sieci i z okreÊlonej liczby site’ów – ka˝dy z nich
sk∏ada si´ z kilku stacji bazowych po∏àczonych ze sobà poprzez Ethernet. Site i w´ze∏ sà po∏àczone poprzez sieç szkieletowà IP. Dotychczasowe urzàdzenia dyspozytorskie i analogowe stacje bazowe mogà

BezpoÊrednie interfejsy
do innych urzàdzeƒ
Site 1
Site 2
Stacja bazowa
Sterownik w´z∏a
Stacja bazowa
Site 3

Stacja bazowa
Brama sieciowa
Stacja bazowa
Interfejsy do innych urzàdzeƒ
poprzez bramy sieciowe
Rys.1 Architektura systemu
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zostaç zintegrowane z tà siecià poprzez jednà lub wi´cej bram sieciowych. Nowoczesny sprz´t dyspozytorski ∏àczy si´ bezpoÊrednio z w´z∏em poprzez interfejs IP.
Podstawowe funkcje i parametry systemu Tait DMR Tier III:
■ TDMA – dzi´ki zastosowaniu tego rozwiàzania w jednym kanale
radiowym o szerokoÊci 12,5 kHz wyst´pujà dwa kana∏y logiczne
■ redundancja – dla zapewnienia maksymalnej niezawodnoÊci sieci
mo˝liwe jest stosowanie elementów redundantnych, które przejmà
funkcje uszkodzonych urzàdzeƒ w razie awarii
■ uwierzytelnianie – aby zabezpieczyç sieç przed dost´pem radiotelefonów spoza niej, w´ze∏ mo˝e automatycznie uwierzytelniç radiotelefon na podstawie 56-bitowego wspó∏dzielonego klucza i algorytmu RC4
■ skalowalnoÊç - sieç DMR Tait jest skalowalna od pojedynczego site’u
z jednà stacjà bazowà do du˝ej sieci z wieloma w´z∏ami (1000 stacji
bazowych i 100 bram sieciowych). Jeden w´ze∏ jest potrzebny dla
ka˝dych 200 kana∏ów logicznych w sieci. Sieç mo˝e posiadaç do 20
w´z∏ów. Nie ma ograniczeƒ co do liczby site’ów a ich liczba nie ma
wp∏ywu na wymaganà iloÊç w´z∏ów.
■ system pracuje na cz´stotliwoÊciach VHF (dost´pne jesienià 2012r.)
i UHF (dost´pne w roku 2013)
■ transmisja sygna∏u mowy oraz danych
■ praca w trybach analogowym i cyfrowym
Radiotelefony.
Do swojej oferty firma Radmor wprowadzi radiotelefony dor´czne
oraz przewoêne. Radiotelefony DMR Tait zosta∏y stworzone z myÊlà
o komunikacji grupowej. Proste interfejsy u˝ytkownika i elastyczna
konfiguracja grup pozwalajà u˝ytkownikowi utrzymywaç niezawodnà
komunikacj´ w zespole. Urzàdzenia mogà pracowaç w trybie analogowym oraz w trankingowym trybie cyfrowym DMR. Zastosowanie
roamingu pozwala radiotelefonom prze∏àczaç si´ pomi´dzy sieciami
trankingowymi MPT i DMR, niezauwa˝alnie dla u˝ytkownika i bez jego
ingerencji. Radiotelefon ciàgle sprawdza, które typy sieci sà dost´pne
i prze∏àcza si´ mi´dzy nimi w zale˝noÊci od poziomu sygna∏u i preferencji operatora sieci. Radiotelefony DMR mogà równie˝ pracowaç
w konwencjonalnych sieciach analogowych zarówno w ∏àcznoÊci
punkt-punkt lub poprzez repeater.
Radiotelefon przewoêny TM9300 mo˝e pracowaç ze zintegrowanà
p∏ytà czo∏owà, wydzielonà p∏ytà czo∏owà oraz dwoma wydzielonymi

p∏ytami czo∏owymi (stosowane w du˝ych pojazdach, jedna p∏yta czo∏owa znajduje si´ w kabinie kierowcy druga z ty∏u).
Radiotelefon dor´czny TP9300 dost´pny jest w dwóch wykonaniach
– z pe∏nà i uproszczonà klawiaturà. Jest lekki i wygodny w u˝yciu.
Parametry radiotelefonów:
■ odporna konstrukcja – MIL-STD 810 C, D, E i F oraz IP67(dor´czne)
i IP54 (przewoêne)
■ standard trankingowy DMR – wszystkie rodzaje po∏àczeƒ
■ po∏àczenia PABX & PSTN
■ bardzo dobra jakoÊç dêwi´ku
■ tryb alarmowy
■ funkcje „Lone Worker” i „Man Down” (dor´czne)
■ wysy∏anie wiadomoÊci tekstowych i statusów
■ moc nadajnika dor´czne - 5W , przewoêne - 25W lub 50W
Stacja bazowa.
Stacje bazowe TB9300 majà budow´ modu∏owà, dzi´ki czemu
w prosty sposób mogà byç montowane w szafach typu RACK. Ich zaletà
jest zarzàdzanie temperaturowe, które pozwala na kompensacj´ ró˝nic
temperatur otoczenia. Na panelu przednim znajduje si´ du˝y wyÊwietlacz LCD, cztery diody sygnalizacyjne LED i klawisze s∏u˝àce do nawigacji po menu znajdujàcym si´ na wyÊwietlaczu. Umo˝liwia to podstawowe monitorowanie i sterowanie bez koniecznoÊci u˝ycia komputera
PC. Konserwacja, konfiguracja, diagnostyka, kalibracja i aktualizacja
firmware’u sà wykonywane przy wykorzystaniu aplikacji webowej,
która jest wbudowana w stacj´. Administratorzy sieci mogà uzyskaç
dost´p do urzàdzenia z dowolnego miejsca w sieci, przy u˝yciu zabezpieczonej sesji i zwyk∏ej przeglàdarki internetowej.
Rozwiàzanie firmy Tait jest bardzo wszechstronne i zawiera wszystkie elementy potrzebne do budowy w pe∏ni funkcjonalnego systemu –
w´z∏y, site’y, stacje bazowe, bramy sieciowe, radiotelefony, aplikacje.
Aplikacje do zarzàdzania i monitorowania sieci znacznie u∏atwiajà
prac´ operatora i dzi´ki sterowaniu po IP umo˝liwiajà zdalnà kontrol´
nad systemem. Dodatkowà zaletà sà aplikacje do lokalizacji pojazdów
(AVL) oraz oprogramowanie dyspozytorskie, które poszerzajà mo˝liwoÊci systemu. Budowa systemu umo˝liwia ∏atwà migracj´ z analogowych systemów trankingowych do cyfrowych DMR a wszystkie elementy sk∏adajà si´ na kompletne i w pe∏ni funkcjonalne rozwiàzanie.
Dagmara Chudy
dagmara.chudy@radmor.com.pl
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TECHNOLOGIA

Fot. ze zbiorów firmy Tait

W ofercie znajdujà si´
radiotelefony dor´czne,
przewoêne
oraz modu∏owe stacje bazowe

Paryski

EUROSATORY 2012

salon obronny
w∏àczyç jà do osobistego wyposa˝enia ˝o∏nierza piechoty oraz wykorzystywaç jej wersje samochodowe.
Rozmowy i spotkania wskazujà na niezmienne zainteresowanie
naszà firmà i oferowanymi przez nas urzàdzeniami.
Szymon S∏otwiƒski
Dzia∏ Eksportu

Skàd wzi´∏a nazw´ wystawa EUROSATORY? W pobli˝u znanego
wszystkim Wersalu znajduje si´ wojskowy poligon „Satory”. Do roku
1967 Jednostka Techniczna Francuskich Si∏ Làdowych testowa∏a tam
nowoczesny sprz´t i prezentowa∏a swoje osiàgni´cia. Jeden dzieƒ
pokazów przeznaczony by∏ dla attaché wojskowych wszystkich
ambasad w Pary˝u. Firmy spoza Francji zaproszono do prezentacji
swoich osiàgni´ç po raz pierwszy w 1967 roku i od tej pory na „Satory” by∏o coraz wi´cej wystawców i goÊci. W 1992 roku wystaw´ przeniesiono w pobli˝e lotniska Le Bourget i wówczas jej nazw´ zmieniono
na EUROSATORY. Od 2002 roku wystawa odbywa si´ w Parku Wystawienniczym (Parc des Expositions) w Villepinte.
RADMOR S.A. uczestniczy∏ w EUROSATORY po raz drugi. Tym
razem mieliÊmy tam stoisko razem z Grupà WB i z trzema innymi
polskimi firmami: Hutà Stalowa Wola, AMZ Kutno i Zak∏adami Mechanicznymi Siemianowice. Grupa WB zaprezentowa∏a nasze radiostacje oraz trena˝er radiostacji F@stnet, latajàcà platform´ bezza∏ogowà FlyEye (firmy Flytronic) i Osobisty Komunikator ˚o∏nierza PSI
(firmy WB Electronics).
Przez 5 dni trwania targów odwiedzi∏o nas wielu przedstawicieli
znanych nam firm, którzy z zadowoleniem przyjmowali obecnoÊç
Radmoru w Pary˝u. Du˝e zainteresowanie dostawców radiostacji
rodziny PR4G wzbudzi∏ trena˝er radiostacji F@stnet. Wielu odwiedzajàcych pyta∏o równie˝ o opracowywanà w Radmorze radiostacj´
programowalnà R3507. Potencjalni klienci wyra˝ajà zainteresowanie
nie tylko wersja dor´cznà, ale te˝ przewoênà i stacjonarnà. To samo
dotyczy radiostacji osobistej R35010. Pytajà o nià klienci planujàcy

Prezentacja Radmoru i firm grupy WB

Fot. H. Wolszlegier

ZA

GRANICĄ

W czerwcu na terenach wystawowych Paris Nord Villepinte
w Pary˝u, zorganizowana zosta∏a kolejna edycja wystawy Land
Defence & Security EUROSATORY Sà to drugie co do wielkoÊci targi
na Êwiecie, w pe∏ni poÊwi´cone sprz´towi i wyposa˝eniu dla wojsk
làdowych oraz s∏u˝b porzàdku publicznego. Zgromadzi∏y ponad
1400 wystawców z 53 krajów Êwiata.
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Balt-Military-Expo 2012

Wojskowe atrakcje
w Gdaƒsku

Minister T. Siemoniak z zainteresowaniem oglàda radiostacj´ R3507

Z

Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbywa∏a si´ w salach Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo otwartego przez Mi´dzynarodowe Targi Gdaƒskie wiosnà bie˝àcego roku. Na targach odbywajàcych si´ w naszym regionie nie mog∏o zabraknàç RADMORU.
Stoisko zorganizowane wspólnie przez firmy Radmor (Gdynia), Arex
(Gdaƒsk) i Flytronic (Gliwice) przyciàga∏o uwag´ zwiedzajàcych
ró˝norodnoÊcià prezentowanego sprz´tu – od radiostacji i radiotelefonów oferowanych przez Radmor, poprzez trena˝er karabinu
maszynowego firmy Arex, a˝ do bezza∏ogowej platformy latajàcej
FlyEye produkowanej przez gliwicki Flytronic.
Najwi´kszym zainteresowaniem odwiedzajàcych nasze stoisko
cieszy∏ si´ trena˝er radiostacji F@stnet. Podczas prezentacji ka˝dy
móg∏ zobaczyç na czym polega szkolenie, realizowane metodà
e-lerningu, z obs∏ugi radiostacji RRC9210/RRC9310. Trena˝er otrzyma∏ wyró˝nienie Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz ObronnoÊci Kraju.
Przez trzy dni trwania targów odwiedzi∏o nas wielu goÊci – wojskowych, funkcjonariuszy stra˝y granicznej i mieszkaƒców Trójmiasta.
W dzieƒ otwarcia mieliÊmy przyjemnoÊç prezentowaç nasze urzàdzenia m.in. ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi.

KRAJU

W Gdaƒsku od 27 do 29 czerwca odby∏y si´ XII Ba∏tyckie Targi
Militarne Balt-Military-Expo. Uczestniczy∏o w nich ponad 100 firm
z kraju i zagranicy.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

Fot. B. Stachnik

Na wspólnym stoisku Radmoru, Flytronica i Arexa
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Dekada z Gdyƒskim Biznesplanem

W gdyƒskim Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
31 maja b.r. odby∏a si´ uroczysta Gala X konkursu

WÊród 11 najlepszych planów biznesowych najwi´ksze
uznanie jurorów jubileuszowego konkursu zdoby∏ projekt
sterowania oÊwietleniem na du˝ych imprezach masowych,
w teatrze czy we w∏asnym domu Micha∏a Piskunowicza
i Krzysztofa Tomaszewskiego. Laureaci pierwszego miejsca
dostali czek na 45 tysi´cy z∏otych i liczne dodatkowe nagrody.
Projekt „Ubraniometr” pani Marty Moksa zajà∏ drugie miejsce. To aplikacja umo˝liwiajàca podczas zakupów w internecie porównywaç rozmiary ubraƒ wed∏ug marek firm, by
zmniejszyç ryzyko niedopasowania. Pani Patrycja Tkaczyk
z Platformà Projektowà "Re-design", pomagajàcà ma∏ym
firmom w rewitalizacji ich produktów, zaj´∏a 3 miejsce. Te
trzy projekty pokona∏y prawie 550 z∏o˝onych w tym roku
biznesplanów. Jak dotychczas to najwi´ksza liczba w dziesi´cioletniej historii konkursu.
Prezes A. Synowiecki wr´cza nagrod´ ufundowanà przez Radmor

Ta jubileuszowa edycja konkursu by∏a wyjàtkowa nie tylko z powodu rekordowej iloÊci zg∏oszonych projektów. Nagrodzony zosta∏
równie˝ sam „Gdyƒski Biznesplan”. W plebiscycie TOP PRODUKT
POMORZA, przeprowadzonym przez „Dziennik Ba∏tycki”, gdyƒski
konkurs zajà∏ zdecydowane pierwsze miejsce. Kapitu∏a plebiscytu
doceni∏a dba∏oÊç miasta o rozwój przedsi´biorczoÊci.
RADMOR od poczàtku istnienia konkursu pomaga propagowaç ide´
„Gdyƒskiego Biznesplanu” i jest jednym ze sponsorów nagród dla laureatów. Robimy to nie tylko jako firma majàca swojà siedzib´ w Gdyni.
RADMOR rozpoczyna∏ swojà dzia∏alnoÊç jako niewielka kilkuosobowa
spó∏ka, czyli tak jak i obecnie swój biznes rozpoczyna wiele osób. Podczas Gali za 10-letnie towarzyszenie konkursowi RADMOR otrzyma∏
pamiàtkowà statuetk´ Partnera Konkursu.

Obecnie na rynku dzia∏a ponad 150 zg∏oszonych do konkursu firm.
Wiele z nich odnosi sukcesy nie tylko na rynku lokalnym ale i krajowym m.in. firmy Ivona Software, Klub Przedszkolaka Montesorri,
sieç kawiarni Coffeeway, spó∏ka ARound czy innowacyjne wydawnictwo Novae Res. Niektóre z nich zdoby∏y ju˝ mark´ uznanà na ca∏ym
Êwiecie jak np. Ivona Software. Tegorocznym zwyci´zcom ˝yczymy
satysfakcji z pracy i zaj´cia wysokiej pozycji w bran˝ach, w których
b´dà si´ rozwijaç.
Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

Laureaci X Gdyƒskiego Biznesplanu

Fot. P. Lewinowicz, UMG

DLA

GDYNI

Gdyƒski Biznesplan 2012
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Praktycznie o teorii

a zw∏aszcza trygonometrii i geometrii, a momentami nawet ca∏ek.
Matematyka wy˝sza b´dzie jednak ograniczona do niezb´dnego minimum. Wyznajàc s∏ynnà chiƒska zasad´, ˝e lepiej raz zobaczyc ni˝ 10
razy us∏yszeç (tu przeczytaç) b´d´ mo˝liwie cz´sto ilustrowa∏ rysunkami opisywane uk∏ady, zale˝noÊci i przebiegi sygna∏ów (ponad 350
kolorowych rysunków). ˚artobliwe komentarze majà wywo∏aç
uÊmiech na ustach czytajàcego, aby ∏atwiej „zapisaç” w g∏owie to,
o czym by∏a mowa.
Ksià˝ka uka˝e si´ niebawem i mam nadziej´, ˝e b´dzie przydatna
nie tylko studentom ale równie˝ konkstruktorom-praktykom.

Przy okazji przeglàdania dost´pnej
literatury przypomnia∏em sobie jak to
w czasie studiów w katedrze teorii
informacji przed wielu laty dzia∏a∏y
dwie grupy pracowników naukowych
– teoretyków i praktyków. Ci pierwsi
zwani byli „miotaczami ca∏ek” a drudzy – „radiomechanikami”. „Radiomechanicy” brali do r´ki lutownic´,
elementy elektroniczne i budowali
dzia∏ajàce uk∏ady realizujàce okreÊlone funkcje, cz´sto bardzo z∏o˝one
i umo˝liwiajàce realnà obserwacj´
zachowania si´ sygna∏ów. „Miotacze
ca∏ek” przedstawiali je natomiast na papierze widzàc jedynie wzory
matematyczne, a nie dzia∏ajàce urzàdzenia.
Stàd w∏aÊnie wzià∏ si´ pomys∏, aby omówiç to co prawdziwe we
wzorach matematycznych, ale trudno uchwytne dla konstruktorapraktyka. Postanowi∏em ubraç w form´ ksià˝kowà wiedz´ zdobytà
w czasie wieloletniej praktyki in˝ynierskiej, nastawiajàc si´ na „∏opatologiczne” wyjaÊnienie tego, co potrafià zdzia∏aç sygna∏y elektryczne.
Gdy bierze si´ do r´ki lutownic´, elementy i oscyloskop to trzeba rozumieç, co si´ chce uzyskaç na poziomie sinusoidy i prostokàta. Wszystko, co si´ dzieje z sygna∏ami elektrycznymi mo˝na sprowadziç do
napi´cia, pràdu, cz´stotliwoÊci, amplitudy, okresu czy kszta∏tu; zaÊ
wszystkie kszta∏ty sprowadzajà si´ do sinusoid. Te wielkoÊci sà uchwytne dla wprawnego oka i ucha i mo˝liwe jest zobaczenie czy
us∏yszenie tego, co „wyprawiajà” elektrony. A od lat wykonujà one dla
nas niewyobra˝alnà prac´ uruchamiajàc telewizory, radia, lodówki,
odkurzacze, samoloty, pociàgi nie mówiàc o telefonach komórkowych
czy komputerach.
W ksià˝ce, którà postanowi∏em napisaç, zawarte b´dà nie tylko
informacje podstawowe (parametry sygna∏ów, filtrów, opóênienie grupowe), ale równie˝ opisy bardzo skomplikowanych uk∏adów, systemów i zjawisk (modulacje i demodulacje cyfrowe, kody detekcyjne
i korekcyjne, protoko∏y, OFDM, CDMA SDMA, anteny, obliczenia
propagacyjne). OczywiÊcie nie da si´ uniknàç arytmetyki, algebry

Czes∏aw Fràc
O autorze:
Mgr in˝. Czes∏aw Fràc ukoƒczy∏ Technikum ¸àcznoÊci w Gdaƒsku
w roku 1962, a w 1968 – Wydzia∏ ¸àcznoÊci Politechniki Gdaƒskiej. Po
studiach rozpoczà∏ prac´ w Zak∏adach Radiowych RADMOR, gdzie
pracuje do dziÊ. Od 1968, przez 14 lat, pracowa∏ w Biurze Rozwojowym w Dziale Radionawigacji. W tym czasie uzyska∏ paƒstwowy tytu∏
specjalisty z zakresu radionawigacji. Aktualnie jest zatrudniony
w dziale Systemów Radiokomunikacyjnych. Przez 10 lat pracowa∏
równie˝ na Wydziale Elektroniki PG jako konstruktor przyrzàdów
pomiarowych. Ukoƒczy∏ te˝ studia podyplomowe z zakresu elektroniki. Od 1982 do dziÊ zajmuje si´ radiowà transmisjà danych w tym
modulacjami cyfrowymi.
Czes∏aw Fràc jest autorem lub wspó∏autorem wielu patentów, projektów racjonalizatorskich oraz szeregu firmowych publikacji.
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Elektronika to pasjonujaca dziedzina, gdzie wszechw∏adnie panujà jej niewidzialni twórcy – elektrony i sygna∏y. To dzisiaj niekwestionowana królowa techniki, którà jednak nie∏atwo zrozumieç. Literatura na temat elektroniki jest bardzo bogata, ale w wi´kszoÊci ksià˝ek i artyku∏ów powszechne jest naukowe podejÊcie. Wi´kszoÊç
autorów wprowadzajàc skomplikowane narz´dzia matematyczne ca∏ki, szeregi, pochodne, macierze – nie wyjaÊnia „zwyk∏ym zjadaczom chleba” spotykanych w praktyce zjawisk czy dzia∏ania rzeczywistych sygna∏ów elektrycznych.

FIRMIE

O sygna∏ach bez ca∏ek,
ale z uÊmiechem

Unijny projekt SEGMENT

do
pracy
Rowerem

W ramach tego przedsi´wzi´cia RADMOR S.A. bierze udzia∏ w konkursie, promujàcym rower jako Êrodek transportu do i z pracy.
W grudniu 2010 roku nowozatrudnieni pracownicy naszej firmy,
wype∏niajàc ankiet´, wzi´li udzia∏ w badaniu marketingowym majàcym na celu okreÊlenie przyzwyczajeƒ komunikacyjnych. Z badania
tego wynik∏o, ˝e wÊród naszych pracowników istnieje znaczny potencja∏ do zmiany Êrodka transportu w drodze do/z pracy z samochodu na

W

FIRMIE
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Fot. M. Zeman

SEGMENT (Segmented marketing for energy efficient transport)
to trzyletni projekt, wdra˝any w Gdyni od 2010 roku, który ma na
celu przekonywanie ludzi do korzystania w mieÊcie z bardziej przyjaznych Êrodowisku Êrodków transportu innych ni˝ samochód. Gdynia oraz 6 europejskim miast (Utrecht, Sofia, Almada, Ateny, Londyn, Monachium) chce w ten sposób zmieniç przyzwyczajenia
transportowe swoich mieszkaƒców i uÊwiadomiç im jak ich decyzje wp∏ywajà na ruch drogowy i zanieczyszczenie Êrodowiska. W ramach tego projektu, który trwaç b´dzie do 2013 roku, realizowane
sà trzy kampanie skierowane do:
• nowych pracowników,
• uczniów rozpoczynajàcych szko∏´ i ich rodziców,
• rodziców noworodków, którzy podró˝ujà z dzieçmi do oÊrodków
zdrowia.
Rowerowy parking w Radmorze nigdy nie jest pusty

rower. Dlaczego zapytano tylko cz´Êç kadry, która dopiero rozpocz´∏a
prac´? Otó˝, ca∏y projekt SEGMENT zak∏ada skoncentrowanie si´ na
„punktach zwrotnych w ˝yciu”, które sk∏aniajà ludzi do zastanowienia
si´ nad swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami, w tym przypadku transportowymi. I w∏aÊnie rozpocz´cie nowej pracy jest takim
prze∏omowym momentem w ˝yciu. W ramach tego programu rodzice
zach´cani sà do odprowadzania dzieci do szkó∏ pieszo lub korzystania
z komunikacji miejskiej (kampania „Pieszo do szko∏y”). Pociechy
otrzymujà gad˝ety odblaskowe, zwi´kszajàce ich bezpieczeƒstwo na
drodze, a rodzice kwiaty i drobny pocz´stunek.
Konkurs rowerowy wystartowa∏ w kwietniu bie˝àcego roku i trwa∏
prawie cztery miesiàce (do po∏owy lipca). Jego g∏ównym celem by∏o
zach´canie do porzucenia samochodu i doje˝d˝ania do/z pracy rowerem. Uczestnikami konkursu mogli byç pracownicy zatrudnieni po
31.12.2010 r. Dla osób najcz´Êciej przyje˝d˝ajàcych do pracy rowerem
organizatorzy przewidzieli nagrody. Na poczàtek uczestnicy otrzymali
kupony na bezp∏atny serwis rowerowy. Podobny kupon zamknie te˝
konkurs. Ka˝dy przyjazd rowerem do pracy odznaczany by∏ w karcie
konkursowej naklejkà. JeÊli w ciàgu tygodnia pracownik dwa razy dotar∏ do pracy jednoÊladem nap´dzanym mi´Êniami, w kolejnym tygodniu otrzyma∏ dwa poranne pocz´stunki. Za 15 naklejek rowerzyÊci
dostawali dwa bilety do kina.
Do konkursu zg∏osi∏o si´ dwóch nowozatrudnionych pracowników
naszej firmy. Stan´li oni w szranki z rowerzystami pracujàcymi
w Urz´dzie Miasta Gdyni, Zarzàdzie Dróg i Zieleni, Urz´dzie Morskim,
Urz´dzie Skarbowym, Biurze Planowania Przestrzennego oraz SKM
PKP. 18 lipca konkursowe jury podliczy∏o konkursowe naklejki na
kuponach uczestników. Najwytrwalszymi cyklistami zostali pracownicy Urz´du Morskiego (I miejsce) oraz urz´du Miejskiego z Gdyni
(II i III miejsce). Nasi pracownicy uplasowali si´ tu˝ za podium – na
4 i 5 miejscu! Laureaci trzech g∏ównych nagród w konkursie mieli
mo˝liwoÊç wyboru nagrody, a jej wartoÊç - 2000 z∏, 1000 z∏ lub 500 z∏
- zale˝a∏a od iloÊci zebranych naklejek czyli zdobytego miejsca.

Fot. A. Marciniuk

FIRMIE

Poza zach´tami skierowanymi bezpoÊrednio do uczestników
konkursu, projekt obejmuje równie˝ akcj´ promujàcà jazd´ rowerem.
W firmie wiszà plakaty namawiajàce do doje˝d˝ania do pracy rowerem, a przy g∏ównej bramie stojà pi´knie udekorowane „rowery
z pozytywnymi wiadomoÊciami” (np. z górki do pracy p´dz´ rowerem

W

WÊród nagród znajdowa∏y si´:
■ rower
■ akcesoria i elementy rowerowe
■ przyczepki i foteliki rowerowe
■ sakwy, torby i plecaki
■ odzie˝ rowerowa
■ kaski rowerowe
■ obuwie rowerowe
■ udzia∏ w zorganizowanej wycieczce rowerowej.

Fot. T. Modzelewski

Fot. M. Zeman

Za udzia∏ w programie „Segment” Radmor otrzyma∏ 2 rowery z wyposa˝eniem (koszyki, kaski, blokady) oraz stojaki rowerowe. Na zdj´ciu Justyna
Stankiewicz-Serbiƒska, autorka tekstu i opiekunka rowerowego konkursu
w Radmorze.

przez lasy, dzi´ki temu zaoszcz´dzi∏em du˝o kasy; nie bàdê korek,
zgaÊ motorek). Dzi´ki projektowi SEGMENT na terenie firmy przyb´dzie te˝ stojaków rowerowych. Dla pracowników, którzy nie posiadajà rowerów, a chcieliby w ten sposób doje˝d˝aç do pracy, RADMOR
w ramach programu, otrzyma∏ dwa „s∏u˝bowe” zestawy rowerowe.
Do dyspozycji naszych pracowników sà dwa rowery miejskie,
wyposa˝one w koszyki na kierownicy, kaski i zapi´cia antyw∏amaniowe. Taki rower mo˝na wypo˝yczyç np. na indywidualne wyjazdy
turystyczne.
Rowerowa aktywnoÊç pracowników Radmoru nie ogranicza si´ do
udzia∏u w gdyƒskim konkursie. Wielu radmorowców od lat doje˝d˝a
do pracy na rowerach, jeÊli tylko pozwala na to aura. W firmie pr´˝nie
te˝ dzia∏a grupa oko∏o 20 osób aktywnie wypoczywajàca na rowerach.
W prawie ka˝dy weekend sezonu, rozpoczynajàcy si´ dla nich w maju,
a koƒczàcy z pierwszym Êniegiem i mrozem, organizujà wyprawy
rowerowe. W ten sposób, w mi∏ym towarzystwie i przyjaznej atmosferze, zobaczyli ju˝ wiele zakàtków Kaszub, Mierzei Helskiej czy
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ka˝da wycieczka jest dok∏adnie zaplanowana i przygotowana, a na uczestników czeka wiele
atrakcji i niezapomniane wra˝enia. Te krótkie, 60-80 km, przeja˝d˝ki
stanowià tak˝e dla naszych rowerzystów trening przygotowujàcy do
corocznych wakacji z jednoÊladem. Od 2008 roku zje˝d˝ajà rowerami
drogi i bezdro˝a Polski (Suwalszczyzna, Roztocze, Pojezierze Drawskie, Podlasie) i Europy (Bornholm). Relacje z tych wypraw cz´sto
goszczà na ∏amach naszego biuletynu. Co wa˝ne w eskapadach tych
mo˝e uczestniczyç ka˝dy pracownik wraz z rodzinà i przyjació∏mi.
Nasi pracownicy „wypoczywajà” te˝ na rowerach w bardziej ekstremalnych warunkach – cz´sto uczestniczà (grupà lub indywidualnie)
w Ekstremalnym Rajdzie na Orientacj´ „Harpagan”, organizowanym
na Kaszubach od 1989 roku. Jazda na rowerze – ekstremalna lub
turystyczna – to naprawd´ Êwietny sposób na aktywne sp´dzenie wolnego czasu.
Justyna Stankiewicz-Serbiƒska
Dzia∏ Spraw Pracowniczych

Pracownicy Radmoru dowodzà, ˝e na rowerach mo˝na jeêdziç ca∏y rok
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Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.

■ B´dzin, TELMI, tel.: (32)261-24-09
■ Bia∏a Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-906-178
■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (85)748-00-45
■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47
■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31
■ Deszczno, ALCOM, tel.: (95)751-32-11
■ Dobczyce, ERDEX, tel.: (12)636-97-90
■ Gdynia, RADKOM, tel.: (58)699-66-93
● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58)699-66-40
■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52)355-45-81
■ Kielce, MZK, tel.: (41)345-24-21 w.295
■ Koszalin, ERTEL, tel.: (94)341-65-96
■ Kraków, ZUEiK, tel.: (12)266-39-39
■ Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63)246-72-22
■ Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62)725-36-13
■ Lubin, INOVA, tel.: (76)746-41-46
■ Lublin, AZEP, tel.: (81)748-19-89
■ Lublin, COM RADIO, tel.: (81)743-83-83
■ Lublin, RADTEL, tel.: (81)743-40-50
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17)225-43-72
■ ¸ódê, JAL RADIO, tel.: (42)676-29-22

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel.: 58/69.96.999 – centrala
fax: 58/69.96.992 – kancelaria

■ Mielec, ZEN, tel.: 506-470-350
■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
■ Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89)535-13-80
■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (61)847-29-80
■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (61)820-57-91
■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (61)820-93-27
■ Poznaƒ, ZAK¸AD 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
■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (59)844-47-34
■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (91)578-47-60
■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44)724-66-56
■ Toruƒ, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56)621-94-49
■ Tychy, MONRAD, tel.: (32)326-43-57
■ Warszawa, DALES, tel.: (22)643-96-81
■ Warszawa, KWANTOR SYSTEMY, tel.: (22)424-09-66
■ Warszawa, PERFECT, tel.: (22)629-74-19
■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54)413-32-32
■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21
■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

Bezp∏atne wydawnictwo
„INFO-RADMOR”
ukazuje si´ 2 razy do roku.

Redakcja Info-Radmor:
tel.: 58/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman
fax: 58/69.96.992
e-mail: targi@radmor.com.pl

