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ZAMAWIAJĄCY:

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym
w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Ciepło wytwarzane jest w pięciu zakładach:
- Elektrociepłownia Siekierki
- Elektrociepłownia Żerań
- Elektrociepłownia Pruszków
- Ciepłownia Kawęczyn
- Ciepłownia Wola

Warszawskie zakłady produkują 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła.

PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia,
że firma pokrywa około 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię
elektryczną.



WYKONAWCA:

RADMOR S.A. to przedsiębiorstwo o długoletniej historii i znakomitych, sięgających
1947 roku, tradycjach. Firma prowadzi działalność na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa. To producent i dostawca nowoczesnych urządzeń łączności
dla wojska, w tym radiostacji programowalnych SDR, i radiotelefonów dla służb
cywilnych.
Od 2011 roku RADMOR wchodzi w skład WB GROUP - największej prywatnej grupy
kapitałowej w polskim przemyśle obronnym

ATUTY firmy:
- wieloletnie doświadczenie w dziedzinie radiokomunikacji
- certyfikaty ISO 9001: 2001 i AQAP 2110
- własne Biuro Rozwoju projektujące sprzęt niestandardowy oraz  specyficzne systemy
- produkcja sprzętu wojskowego spełniającego wymagania norm MIL i STANAG
- doświadczenie w transferze technologii
- procesy produkcyjne zapewniające najwyższą jakość wyrobów



Cele projektu

 Pokrycie zasięgiem sieci radiowej obszaru elektrociepłowni Siekierki,
Żerań, Pruszków, ciepłowni Kawęczyn i Wola oraz lokalizacji nad Wisłą

 Zapewnienie niezawodności systemu

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy

 Uzyskanie łączności w tunelach i miejscach trudnodostępnych

 Zapewnienie łączności w strefach zagrożenia wybuchem



Wielkoobszarowy System TETRA 
w PGNiG Termika S.A.

https://termika.pgnig.pl/
https://termika.pgnig.pl/


Infrastruktura TETRA wykorzystana w projekcie:

- redundantny system stacji bazowych Damm TetraFlex
- retransmitery sygnału radiowego produkcji Radmor S.A.
- system antenowy firmy RADMOR S.A.
- kable cieknące
- radiotelefony Tetra firmy Airbus



SB421 Sterownik systemu BS421 Stacja bazowa systemu

Infrastruktura TetraFlex
z instalacją antenową 











Zasięg użyteczny stacji bazowej w lokalizacji 
- Elektrociepłownia Żerań



Zasięg użyteczny stacji bazowej w lokalizacji 
- Elektrociepłownia Siekierki



Zasięg użyteczny stacji bazowej w lokalizacji 
- Ciepłowni Kawęczyn



Zasięg użyteczny stacji bazowej w lokalizacji 
- Ciepłowni Pruszków



Zasięg sieci radiowej – retransmiter  3406
- pracuje w paśmie 400MHz jako dwukierunkowy wzmacniacz sygnałów
standardu TETRA. Przeznaczeniem urządzenia jest odbiór, wzmocnienie i nadanie
słabych sygnałów pochodzących od radiotelefonów mobilnych i stacji bazowej
w celu zwiększenia powierzchni pokrycia sygnałem



Zasięg sieci radiowej – wykorzystanie retransmiterów

Retransmiter 3406/OPTO



Zasięg użyteczny stacji retransmisyjnej 3406/OPTO
- Elektrociepłownia Wola



Zasięg użyteczny stacji retransmisyjnej 3406
- ujęcie wody nad Wisłą (EC Siekierki)



Pokrycie zasięgiem sieci radiowej tuneli
i lokalizacji trudnodostępnych

- retransmitery sygnału radiowego
- system dystrybucji sygnału radiowego za pomocą kabli cieknących



System rozprowadzenia sygnału TETRA 
w budynku Ciepłowni Kawęczyn

kabel cieknący antena donorowa



System rozprowadzenia sygnału TETRA 
w tunelach nawęglania EC Siekierki 



Tryby pracy:
- tryb DMO

- indywidualne lub grupowe wywołanie użytkownika 
na wybranym obszarze

- dynamiczne grupy rozmówne
- przejęcie/zarządzanie komunikacją przez służby 

ratunkowe

- automatyczne nadanie komunikatu o ewakuacji z 
wybranego obszaru

Terminale TETRA



Bezpieczeństwo pracy:
-alarm – inicjowany manualnie

-alarm automatyczny Lone Worker
-alarm automatyczny Man Down
-uwierzytelnianie pracowników korzystających z systemu

Wielokierunkowa komunikacja:
- z użytkownikami telefonów sieci zewnętrznych
- między użytkownikami systemu Tetra
- z sieciami analogowymi (np. PSP)

- tryb trunking full-duplex



Podsumowanie projektu:

Pokrycie zasięgiem wszystkich lokalizacji oraz uzyskanie 
łączność w tunelach i miejscach trudnodostępnych

Zapewnienie niezawodności systemu:
- redundancja elementów systemu
- zasilanie awaryjne
- rejestracja wszystkich zdarzeń

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy 
i zapewnienie łączność w strefach zagrożenia wybuchem



Pytania?


