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Stadion Narodowy w Warszawie jako arena największych i najbardziej
spektakularnych wydarzeń sportowych w Polsce nie może
funkcjonować bez własnego, zaawansowanego systemu
radiokomunikacyjnego. W grudniu 2012 r. została podjęta decyzja o
wdrożeniu cyfrowego systemu łączności NEXEDGE NXDN firmy
Kenwood.



Wybór systemu radiowego w przetargu
poprzedziły trudne dwutygodniowe testy.
Sprawdzano trzy systemy: NEXEDGE NXDN, TETRA
i DMR. Wyniki testów wykazały, że najlepszy jest
ten pierwszy. Chodzi o zasięg, wydajność, a także
jakość rozmów. System dostarczyła i wdrożyła
firma Elektrit, Autoryzowany dystrybutor
Kenwood Corporation na rynku polskim.

WDROŻENIE SYSTEMU



System został zainstalowany w grudniu 2012 r.
Składa się z anteny głównej na dachu i 17 anten
wewnątrz budynku, umieszczonych na różnych
poziomach. Jest skonfigurowany jako 6-
kanałowy system trankingowy typu single - site
NEXEDGE, w tym 1 kanał kontrolny i 5 kanałów
komunikacyjnych



Całość zarządzana jest
oprogramowaniem dyspozytorskim
Kenwood KAS 10. Gwarancję
bezpieczeństwa daje rejestrator
rozmów firmy TRX. Instalacja
przemienników i filtrów znajduje się
w specjalnie zaprojektowanym
klimatyzowanym pomieszczeniu
łączności.



- 6 – kanałowa stacja trankingowa Kenwood NEXEDGE NXDN
- system dyspozytorski Kenwood KAS – 10
- system rejestracji korespondencji radiowej firmy TRX
- 220 cyfrowych radiotelefonów Kenwood NX-320E

Wyposażenie Stadionu Narodowego:
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System łączności używany jest każdego dnia. Korzysta z niego ochrona 
codzienna, przewodnicy wycieczek, czy też zespół techników. Biorąc 
pod uwagę brak jakichkolwiek problemów z zasięgiem oraz jakością 
głosu, korzystanie z radiotelefonów podczas rutynowych i wydawałoby 
się prozaicznych czynności, znacznie ułatwię komunikację w pracy.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU NA CO DZIEŃ i 
PODCZAS IMPREZ MASOWYCH



Podczas imprez masowych system łączności poddawany jest próbie,
ponieważ w 90% wypadków funkcjonują wtedy wszystkie
radiotelefony, a jest ich 220. Natężenie prowadzonych rozmów jest
więc wysokie, natomiast z racji tego, iż posiadamy 6 niezależnych
kanałów tzw. „kolejkowanie” włącza się sporadycznie.
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Przykładowy Plan Radiowy na imprezę masową



Grupy rozmówne używane podczas 
imprez masowych na Stadionie 

Narodowym
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Stadion Narodowy jest obecnie
wyposażony 220 zestawów
radiotelefonów NX-320E oraz kilka
radiotelefonów bazowych NX-700E.
Podczas największych wydarzeń możemy
mieć do 25 grup użytkowników w
systemie NEXEDGE, dlatego ważne jest, by
móc szybko konfigurować ten sprzęt.

KONFIGURACJA



W kwestii funkcjonalności rzeczą, którą bardzo sobie cenimy jest
możliwość przekazania przez wybrane radiotelefony komunikatu z
wyższym priorytetem do wszystkich użytkowników systemu , czy też
wyboru numeru drugiego radiotelefonu na klawiaturze, tak aby
przeprowadzić prywatną rozmowę, niesłyszalną przez resztę
użytkowników.



SŁUCHAWKI TYPU 
„PELTOR”
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Łączy nas Kenwood Nexedge

Bez odbioru





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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