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10 LAT MOTOTRBO W WIELKOPOLSCE



AGENDA

� AKSEL Sp. z o.o. – 27 lat doświadczenia
� Mototrbo i ConSEL – podstawowe informacje



AKSEL SP. Z O.O. – DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE
- Pogotowie Ratunkowe
- Policja
- Straż Miejska
- Straż Pożarna
- Straż Graniczna
- Zarządzanie Kryzysowe
- Izby Celne
- GOPR
- TOPR
- TPN
- WOPR



APLIKACJA PROMOWANA W:

- STANY ZJEDNOCZONE
- ZJEDNOCZONE EMIRATY 

ARABSKIE
- SZWECJA
- TURCJA
- NORWEGIA
- HOLANDIA
- IRLANDIA
- FRANCJA

AKSEL SP. Z O.O. – DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE



MOTOTRBO
SYSTEM DLA PROFESJONALISTÓW



MOTOTRBO – SZEROKIE MOŻLIWOŚCI
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APLIKACJA CONSEL – SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
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APLIKACJA CONSEL – SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

ConSEL v4.0 – obsługa NAI voice, NAI data, diagnostyka (RDAC,RCM),pozycjonowanie wewnątrz 

obiektów, obsługa android 6.0

�Obsługa interfejsu NAI voice

�Obsługa interfejsu NAI data 

�Rejestrator dla Capacity Plus Multi Site

�Diagnostyka systemu przemienników 

� Lokalizacja wewnątrz budynków z wykorzystaniem technologii beaconów bluetooth 4.0 – kompatybilność 

z serią DP4xx1e,DP3661e 

�Obsługa android 6.0 przez konsolę mobilną 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

DOMINIK SOBIERAJ - Inżynier ds. sprzedaży

tel. 32 42 95 128, 691 457 064

email: d.sobieraj@aksel.com.pl

www.aksel.com.pl



10 LAT MOTOTRBO W WIELKOPOLSCE

Powierzchnia: 29 826,50 km² (druga największa w kraju)
Ilość mieszkańców: 3 477 755
Powiaty: 35 (w tym 4 jako miasta na prawach powiatu)

Projektuj ąc sie ć łączności nale ży zwróci ć uwagę,
iż każde starostwo powiatowe powinno mie ć

możliwo ść łączności radiowej z Wojewódzkim
Centrum Zarz ądzania Kryzysowego w Poznaniu.



POCZĄTKI

Lata 90'-2007
2007

Analogowy system                    
Testy sprzętu DMR

Łączności radiowej                   
- uruchomiono testowo

3 przemienniki 

Motorola MOTOTRBO 
DR3000



POCZĄTKI

2008

W 2008 roku w Poznaniu odbyła się 14-ta Konferencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, na której obecne były
delegacje rządowe z ponad 190 krajów. Wydarzenie to wymusiło
konieczność współpracy ze sobą służb, takich jak:
- policja,
- Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- Państwowa Straż Pożarna,
- zarządzanie kryzysowe.

Wojewoda Wielkopolski podj ął decyzj ę o wdro żeniu systemu Motorola MOTOTRBO. System
spełnił swoje zadanie, w zwi ązku z czym rozpocz ęto budow ę sieci ł ączności radiotelefonicznej na
terenie województwa.



ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przemiennik w Wielkopolsce:
- kanał wojewódzki (pierwsza szczelina),
- kanał powiatowy (druga szczelina),
- sterowanie syrenami alarmowymi



SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

� Wojewódzki system ostrzegania i alarmowania – syreny alarmowe:
� - 486 syren alarmowych zainstalowanych na terenie województwa,
� - sterowanie syrenami – analogowe, cyfrowe lub mieszane.

� Cyfrowe sterowanie syren w miastach: 
� - Kalisz,
� - Rawicz,
� - Złotów,
� - Czarnków,
� - Wągrowiec.

� Powyższe możliwości zapewniła integracja dwóch aplikacji:
- ConSEL firmy AKSEL – aplikacja działa jako „wirtualny przemiennik” z bramą danych,
- digitexCZK/IP firmy Digitex– aplikacja do sterowania syrenami alarmowymi.













PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

W roku 2010 powstał projekt łączności radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ówczesne
dyspozytornie medyczne zostały zastąpione przez 5 dyspozytorni zlokalizowanych w dawnych miastach
wojewódzkich (Piła, Poznań, Konin, Kalisz, Leszno).

System MOTOTRBO został wdrożony w celu zapewnienia cyfrowej łączności pomiędzy dyspozytorami
a zespołami ratownictwa medycznego, jak i również szpitalami. Tryb analogowy systemu zapewnia łączność
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.



OPROGRAMOWANIE CONSEL

� - PRM POZNAŃ– PRM – 3 radioserwery – łączność z 36 karetkami pogotowia ratunkowego
� oraz z lotniczym pogotowiem ratunkowym HEMS
� - ZK POZNAŃ – 3 radioserwery
� - PRM KALISZ – wirtualny przemiennik – 2 sloty, 1 radioserwer
� - PRM KONIN – wirtualny przemiennik – 2 sloty, 1 radioserwer
� - PRM LESZNO – wirtualny przemiennik – 2 sloty, 1 radioserwer
� - PRM PIŁA – wirtualny przemiennik – 2 sloty, 1 radioserwer





SYSTEM W LICZBACH

Do dnia 04.10.2017 na terenie województwa funkcjonuje:
- 103 przemienniki Motorola MOTOTRBO DR300/SLR5500
- 200 radiotelefonów bazowych serii MOTOTRBO DM3600/DM4400,
- 220 radiotelefonów przewoźnych serii MOTOTRBO DM3601/DM4601,
- 450 radiotelefonów przenośnych serii MOTOTRBO DP3601/DP4801.







INFRASTRUKTRUA

W przypadku systemów działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego

podstawą jest ich funkcjonowanie w każdej sytuacji, muszą być odporne na braki

zasilania. Z tego względu stacje retransmisyjne, poza zasilaniem 230 V zostały

wyposażone w zasilanie akumulatorowe o pojemności min 120 Ah oraz

rozwiązania hybrydowe (baterie słoneczne+wiatraki).
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BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo sieci zapewniają routery z możliwością implementacji tuneli VPN i szyfrowania.



BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić ciągłość działania systemu do lokalizacji stacji retransmisyjnych doprowadzone są minimum
dwa łącza internetowe (również własne łącza transmisyjne), zbudowane na niezależnej od siebie
infrastrukturze. W newralgicznych lokalizacjach dołączono modem z internetem mobilnym.



ANTENY SEKTOROWE

W kilkunastu lokalizacjach zastosowano
anteny sektorowe firmy HELIX, które
zapewniają pokrycie konkretnego obszaru
i pozwalają uniknąć sytuacji zakłócania
obszarów sąsiednich województw.



ZDALNY NADZÓR 

Urządzenia są zdalnie monitorowane 24 h
(pomiar temperatury, napięcia, zalania wodą,
stan łączy, sprawności systemów antenowych),
istnieje również możliwość ich zdalnego
włączenia/wyłączenia.



EKSPANSJA MOTOTRBO – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Od 2012 roku system MOTOTRBO jest wdrażany
w województwie łódzkim.

Na chwilę obecną w skład sieci wchodzi
20 przemienników DR3000/SLR5500,

Planowana jest dalsza rozbudowana.



EKSPANSJA MOTOTRBO – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W dyspozytorni medycznej w Łodzi operatorzy pracują na 7 konsolach z aplikacją ConSEL. Podobnie jak
w Wielkopolsce, łączność pomiędzy dyspozytorem a zespołem ratownictwa medycznego odbywa się
w trybie cyfrowym, natomiast z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w trybie analogowym.



YAGI-FRYSKA

Firma YAGI-FRYSKA Sławomir Fryska została założona w 1993 roku. Od 2007 roku buduje
i serwisuje największą cywilną sieć łączności radiotelefonicznej w kraju.Od 2012 roku szeregi
firmy zasila inżynier Sylwia Fryska, która w 2014 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera na
kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej.
Działania firmy to przede wszystkim projektowanie, budowa i serwis profesjonalnych systemów
łączności radiotelefonicznej, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, sieci transmisji
danych zasilanych energią odnawialną.



ŁĄCZNOŚĆ JEST Z NAMI WSZĘDZIE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

YAGI-FRYSKA
Sławomir Fryska

ul. Romana Abrahama 16
61-615 Poznań
tel. 61 8281041
tel. 602748517

www.yagi.com.pl
biuro@yagi.com.pl 


