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DGT Spółka z o.o. jest obecna na rynku teleinformatycznym od 1991 roku.

Powstaliśmy i działamy w oparciu o wyłącznie polski kapitał. 
Należymy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnie z naszymi Klientami 
projektujemy innowacyjne rozwiązania, zaspokajające Ich potrzeby.

Sami produkujemy urządzenia, oprogramowanie i systemy. Dysponujemy własnym ośrod-
kiem konstrukcyjnym. 

Na wszelkie zgłoszenia gwarancyjne reagujemy błyskawicznie, dzięki kilkudziesięcioosobo-
wemu zespołowi serwisowemu oraz sieci autoryzowanych firm zewnętrznych, zlokalizowa-
nych na terenie całego kraju.

Nasze główne kierunki rozwojowe to:

zintegrowane systemy łączności dyspozytorskiej o różnej skali rozproszenia i pojemności, 
zabezpieczone przed cyberatakami systemy łączności głosowej, urządzenia i systemy 
teleinformatyczne,

urządzenia (między innymi rutery i modemy) do przemysłowej transmisji danych, stosowa-
ne w telemetrii i telesterowaniu (Smart Grid).

Naszymi strategicznymi Klientami są:

Siły Zbrojne RP
Przemysł
Energetyka
Policja
Państwowa Straż Pożarna
Straż Graniczna

Państwowe Ratownictwo Medyczne
Kolej i inne branże transportowe
Instytucje naukowe
Instytucje rządowe i samorządowe
Operatorzy telekomunikacyjni

Naszym klientom zapewniamy:

Bezpieczeństwo
Efektywność zainwestowanych środków

Elastyczność realizacji
Innowacyjność rozwiązań

Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001:2009, 
publikację standaryzacyjną NATO - AQAP 2110:2009 i kryteria WSK

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1991
Powstanie DGT. Pierwsza polska 
cyfrowa centrala telefoniczna 
DGT 3450

1997
Polowy System Telekomunikacyjny 

DGT 3450 WW

1993
Pierwsze systemy dyspozytorskie 
dla polskiego przemysłu

1994
Polskie Godło Promocyjne

„Teraz Polska”

1999
Rekomendacja NATO potwierdzająca 

kompatybilność central DGT 3450 
z siecią sojuszu
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2000
Milion abonentów dołączonych 
do central DGT

2002
System Dyspozytorski DGT Hetman 
w Elektrowni Atomowej
Zaporoże na Ukrainie

2004
Technologia VoIP w centralach

DGT Millenium

1998
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Uruchomienie pierwszego hosta dla TP SA
Pierwsza nagroda Defender

2003
DGT-MCS Pierwszy system integrujący 

środki łączności radiowej i przewodowej 

2007
Terminale/modemy DGT GSM for Fixed

dla operatorów PSTN/GSM

2013
Wyposażenie Samochodów 

Dowodzenia i Łączności

2015
Nagroda Złota Gwiazda Policji za Mobilny 

System Łączności Dyspozytorskiej

2009
Pierwszy wojewódzki System Łączności 

Dyspozytorskiej (dla KWP Łódź)

2011
System łączności Wojewódzkich Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego 
(numer alarmowy 112)

2017
Pierwszy zabezpieczony przed cyberatakami 

system telekomunikacyjny

2014
Wyposażenie skoncentrowanych 

dyspozytorni medycznych

2016
Duże dostawy urządzeń transmisji danych 

(routery, modemy) dla energetyki (M2M)

2012
Centrum Zarządania 
Ruchem Kolejowym PKP-PLK



Policja

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Transport

Straż Miejska

Wojsko

Inne służby

Zarządzanie Kryzysowe DGT-MCS
Zintegrowany System

Łączności Dyspozytosrkiej

INTEGRACJA
INSTYTUCJI

Integracja cyfrowych oraz analogowych 
środków łączności radiowej ze środkami 
łączności stacjonarnej.

WWW.DGT.PL



DGT-MCS
Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej

Radiotelefonia
analogowa

TETRA

Radiotelefonia
cyfrowa

Telefonia
GSM

Telefonia
PSTN

PTT Connect

CDMA

DGT-MCS
Zintegrowany System

Łączności Dyspozytosrkiej

INTEGRACJA
ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI

Zadaniem systemu jest udostępnienie użytkownikom pełnej gamy funkcjonalności w zakresie 
zdalnej obsługi dostępnych środków łączności, eliminacja problemów związanych z ograniczo-
nym zasięgiem radiotelefonów, ułatwienie i usprawnienie łączności telefonicznej, w szczególności 
przyjmowanie połączeń z numerów alarmowych i organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych 
i wymagających koordynacji pracy wielu osób i służb jednocześnie.

WYGODA
koordynacja działań różnych służb
z jednego stanowiska

możliwość jednoczesnego nadawania 
do wielu abonentów

scalenie w jednym terminalu 
telefonii i radiotelefonii

integracja systemów radiowych

kolejkowanie zgłoszeń

możliwość zarządzania urządzeniami

polskojęzyczne oprogramowanie

ELASTYCZNOŚĆ
rozbudowane funkcje
dyspozytorskie

indywidualne dostosowanie interfejsu 
obsługi (login i hasło)

możliwość dopasowania do
indywidualnych wymagań użytkownika

integracja z innymi aplikacjami

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ
dublowanie kluczowych 
elementów systemu

rejestracja i archiwizacja rozmów 
radiowych i telefonicznych

możliwość szczegółowej analizy
pracy dyspozytorów

dowolny, odpowiadający
użytkownikowi okres gwarancji

błyskawiczny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

zdalne wsparcie ze strony
producenta



POWIĄZANE PRODUKTY

DGT PTT Connect
Multimedialny system komunikacji grupowej
Aplikacja pracująca na smartfonach wyposażonych w system Android, 
emulująca pracę radiotelefonu dowolnego systemu. Oprogramowanie jest 
wyposażone w bardzo zaawansowane funkcjonalności, czyniąc ze smartfo-
nu terminal niczym nie ustępujący najnowszym modelom radiotelefonów.

www.dgt.pl/pttconnect

Centra Powiadamiania Ratunkowego

1500
Operatorów

24h
Nadzór

17
Serwerów

70
Rejestratorów

rozmów

700
Konsol

dyspozytorskich

Numer alarmowy 112 działa w sposób jednolity na terenie całego kraju. Wybranie numeru 112 
(w przyszłości również innych  numerów alarmowych) przekierowuje abonenta do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego położonego najbliżej zdarzenia. Zgłoszenia odbierają wyszkoleni operatorzy i  - po 
przeprowadzeniu rozmowy i uzyskaniu informacji - przekazują je do służb ratunkowych (policja, straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe). Dzięki ujednoliceniu systemu skrócił się czas oczekiwania na odebra-
nie połączenia na numer 112 – Centra odbierają połączenie średnio w ciągu 10 sekund. Wcześniej, 
w systemie rozproszonym, średni czas wynosił 28 sekund.

Numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym 
na terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Od 2011 roku DGT dostarcza sprzęt telekomunikacyjny do obsługi numeru 112. 

Od kilku lat wspieramy system obsługi numeru alarmowego 112 w Centrach Powiadamiania 
Ratunkowego. Obsługa zgłoszeń następuje za pośrednictwem serwerów telekomunikacyjnych 
naszej produkcji i jest realizowana za pośrednictwem konsol dyspozytorskich. Rocznie system 
obsługuje ponad 20 mln połączeń. Wszystkie połączenia są rejestrowane i archiwizowane.

PSP

GSM / PSTN / RADIO

Policja PRM

CPR

DGT-MCS

ZDARZENIE 1
(WYPADEK)

ZDARZENIE 2
(POŻAR)

ZDARZENIE 3
(ZAWAŁ)

PSTN / GSM
PSTN / GSM

PSTN / GSM

11
2

11
2

11
2



DGT NetCRR
Cyfrowy rejestrator rozmów
Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji treści połączeń telefonicz-
nych, faksowych, modemowych i umożliwia rejestrację towarzyszących 
tym połączeniom ważnych informacji o charakterze technicznym (np. 
numer abonenta wywołującego) oraz danych o czasie i dacie połączenia.

www.dgt.pl/netcrr

DGT 5810-10
Konsola Dyspozytorska
Konsole powstały w celu podniesienia komfortu obsługi i ułatwienia pracy 
użytkownika. Poprzez zastosowanie dużego panelu dotykowego LCD, 
intuicyjną obsługę klawiszy, dowolny kąt pochylenia oraz elastyczną konfigu-
rację i estetykę wykonania, użytkowanie pulpitu staje się proste i przyjazne.

www.dgt.pl/konsola5810

Centra Powiadamiania Ratunkowego
Systemy produkcji DGT umożliwiają pracę operatorów numeru alarmowego 
112 w całej Polsce. Nasze serwery pracują bezprzerwowo, 24 godziny na 
dobę, umożliwiając operatorom odbiór połączeń od osób potrzebujących 
pomocy i przekierowanie rozmowy do służb dziedzinowych – policji, straży 
pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Czas przyjęcia zgłoszenia oraz reakcji służb, po wdrożeniu 
nowego systemu, uległy istotnemu skróceniu.



Państwowa Straż Pożarna
DGT uruchamia kompletne stanowiska dowodzenia w komendach wojewódz-
kich, powiatowych i miejskich PSP. Wdrożenie systemu oznacza obsługę 
wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących (radiowych i telefonicz-
nych) przy użyciu jednego terminala (oszczędność miejsca na stanowisku), 
rejestrację całej korespondencji, kolejkowanie połączeń przychodzących, 
integrację ze środkami łączności innych służb, dużą ergonomię pracy i elastycz-
ną rozbudowę. Intuicyjna obsługa oraz indywidualnie tworzone profile użyt-
kownika ułatwiają pracę dyżurnemu, a zwierzchnikowi jej analizę.

POWIĄZANE PRODUKTY

Zadaniem urządzenia jest umożliwienie kontaktu głosowego osobom 
posługującym się różnymi systemami radiowymi. Integrator jest prosty 
i intuicyjny w obsłudze, doskonale nadaje się tam, gdzie szybkość 
i niezawodność komunikacji jest kluczowym czynnikiem decydują-
cym o powodzeniu akcji.

DGT MRI
Mobilny Integrator Radiowy

www.dgt.pl/integrator

DGT 5810-10
Konsola Dyspozytorska
Konsole powstały w celu podniesienia komfortu obsługi i ułatwienia pracy 
użytkownika. Poprzez zastosowanie dużego panelu dotykowego LCD, 
intuicyjną obsługę klawiszy, dowolny kąt pochylenia oraz elastyczną konfigu-
rację i estetykę wykonania, użytkowanie pulpitu staje się proste i przyjazne.

www.dgt.pl/konsola5810



DGT-RGW
Brama radiowa
Pozwala na dołączenie do systemu dyspozytorskiego różnego 
rodzaju środków łączności radiowej, np.: TETRA, EDACS, DMR, 
radiotelefony analogowe. Zapewnia obsługę radiotelefonów, 
telefonii IP, interkomu oraz rejestracji korespondencji. 

www.dgt.pl/rgw

Wybrane realizacje

-

System łączności dla woj. śląskiego

Na terenie województwa śląskiego (w którym 
zamieszkuje 4,6 mln osób na powierzchni 12,3 tys. 
km kw.) system łączności produkcji DGT wspomaga 
pracę wszystkich jednostek powiatowych i miej- 
skich oraz Komendy Wojewódzkiej PSP. System będzie 
rozbudowywany o kolejne elementy.

50
Sterowników

radiowych

15
Konsol

dyspozytorskich

2
Redundantne

serwery

Samochody dowodzenia i łączności

Systemy DGT zostały zainstalowane w samochodach PSP 
w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Warszawie oraz MSW 
Litwy. Samochody te pełnią funkcję mobilnych centrów 
dowodzenia nie tylko dla Straży Pożarnej, ale dzięki możliwo-
ści dołączenia środków łączności innych służb, służą także 
innym uczestnikom akcji. DGT produkuje sprzęt przemysło-
wy, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach.

Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

Celem projektu była całkowita modernizacja stanowiska kiero-
wania, obejmująca m.in. integrację łączności radiowej i telefo-
nicznej, także innych producentów, integrację z urządzeniami 
automatyki (bramy, domofony, syreny) i zewnętrznymi aplika-
cjami, a także ułatwienie koordynacji działań z innymi służbami 
– Pogotowiem Ratunkowym i Lasami Państwowymi.

Wszystkie systemy łączności i automatyki są zarządzane z jed- 
nego, zdublowanego stanowiska pracy. Połączenia głosowe 
wykonywane są z konsoli, na której zobrazowane są wszystkie – 
telefoniczne i radiowe – środki łączności. 

Cała korespondencja głosowa jest rejestrowana i archiwizowana. Realizacja projektu została nagro-
dzona Bursztynowym Medalem w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickie-
go podczas 11. Bałtyckich Targów BALT-MILITARY-EXPO. 

Łączność ratuje życie



POWIĄZANE PRODUKTY

Urządzenia monitorujące, identyfikujące i filtrujące w czasie rzeczywistym 
informacje przesyłane za pomocą sieci światłowodowych. Są wykorzysty-
wane do aktywnego wykrywania wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub 
zachowań w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorstw lub instytucji, 
zdefiniowanych jako kluczowe dla infrastruktury krytycznej.

www.dgt.pl/rmp

DGT RMP
Wieloprocesorowa platforma przetwarzania danych czasu rzeczywistego

Wojewódzki system łączności w woj. kujawsko-pomorskim

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego DGT zainstalowała 
Zintegrowaną Platformę Telekomunikacyjną, umożliwiającą 
scalenie dostępnych na Stanowiskach Kierowania środków 
łączności głosowej i obsługę ich na konsolach dyspozytors-
kich. DGT dostarczyła i uruchomiła centralne stanowisko 
rejestracji i archiwizacji korespondencji oraz stanowiska admini- 
stracji i zarządzania wszystkimi platformami telekomunikacyjnymi.

21
Serwerów Radiowo

telefonicznych

42
Serwery
radiowe

92
Konsole

dyspozytorskie

145
Sterowników

radiowych

Wybrane realizacje

Niezawodna łączność. Zawsze i wszędzie.

System łączności produkcji DGT zdecydowały się wdrożyć Komendy Wojewódzkie Policji na 
terenie woj. łódzkiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Inne komendy, albo dysponują 
częściowo infrastrukturą DGT, jak np. systemy rejestracji rozmów i centrale telefoniczne, albo 
rozważają zakup systemu, kierując się doświadczeniami swoich współpracowników.

System radiokomunikacyjny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

System radiokomunikacyjny został zaprojektowany jako platforma 
integrująca łączność radiową i telefoniczną na konsolach dyspozy-
torskich. Konsole zainstalowane są na stanowiskach kierowania 
oraz na stanowiskach dowodzenia. System pracuje od 2009 roku. 
Zbudowany został w oparciu o serwer telekomunikacyjny DGT MCS 
i zabezpiecza potrzeby Policji w Poznaniu oraz powiecie  poznańskim. 
W 2012 roku system został zmodyfikowany i obecnie pracuje 
w  standardzie IP po stronie sterowania i w standardzie Analog / 
DMR po stronie radiowej. 

44
Konsole

operatorskie

44
Stacje

bazowe

12
Modułów

sterowania



Zadaniem urządzenia jest umożliwienie kontaktu głosowego osobom 
posługującym się różnymi systemami radiowymi. Integrator jest prosty 
i intuicyjny w obsłudze, doskonale nadaje się tam, gdzie szybkość 
i niezawodność komunikacji jest kluczowym czynnikiem decydują-
cym o powodzeniu akcji.

DGT MRI
Mobilny Integrator Radiowy

www.dgt.pl/integrator

DGT RGW
Brama Radiowa
Urządzenie pozwala na dołączenie do systemu dyspozytorskiego 
różnego rodzaju środków łączności radiowej, np.: TETRA, EDACS, 
DMR, radiotelefony analogowe. Zapewnia obsługę radiotelefonów, 
telefonii IP, interkomu oraz rejestrację korespondencji. 

www.dgt.pl/rgw

Policja
W ofercie DGT znajdują się systemy i urządzenia, które od wielu lat pracują 
w jednostkach polskiej Policji. Są to systemy o zasięgu wojewódzkim, które 
umożliwiają scentralizowane zarządzanie zasobami, znajdującymi się na 
zadanym obszarze oraz urządzenia takie: jak Integrator Radiowy, który umoż-
liwia bezpośrednią korespondencję z innymi służbami lub Brama Radiowa, 
łącząca funkcję sterownika radiowego, telefonii IP, interkomu i rejestracji 
korespondencji. Zaletami stosowania rozwiązań DGT są m.in. skrócenie 
czasu interwencji, możliwość szybkiego dotarcia z komunikatem do wielu 
użytkowników akcji oraz współdziałanie z innymi służbami.



Ratownictwo Medyczne
Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. 
Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radio-
wych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od poje-
dynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie. Z dostarczanymi przez DGT 
rozwiązaniami mogą pracować różne systemy łączności, także te, które znaj-
dują się już w posiadaniu poszczególnych jednostek. Idealnym pomysłem jest 
scalenie starej infrastruktury radiowej z nową i połączenie obu w jednolity 
system łączności. Dodatkowo można rozważyć integrację z telefonią stacjo-
narną, komórkową i radiotelefonami wirtualnymi.

Obsługa numeru 999
Obsługujemy zgłoszenia na numer 999 w rejonie działania 
czterdziestu dwóch Dyspozytorni Medycznych w całej Polsce.

POWIĄZANE PRODUKTY

DGT 5810-10
Konsola Dyspozytorska
Konsole powstały w celu podniesienia komfortu obsługi i ułatwienia pracy 
użytkownika. Poprzez zastosowanie dużego panelu dotykowego LCD, 
intuicyjną obsługę klawiszy, dowolny kąt pochylenia oraz elastyczną konfigu-
rację i estetykę wykonania, użytkowanie pulpitu staje się proste i przyjazne.

www.dgt.pl/konsola5810

Zadaniem urządzenia jest umożliwienie kontaktu głosowego osobom 
posługującym się różnymi systemami radiowymi. Integrator jest prosty 
i intuicyjny w obsłudze, doskonale nadaje się tam, gdzie szybkość 
i niezawodność komunikacji jest kluczowym czynnikiem decydują-
cym o powodzeniu akcji.

DGT MRI
Mobilny Integrator Radiowy

www.dgt.pl/integrator



Wybrane realizacje

Zintegrowany system łączności radiowej w woj. lubuskim

2
Serwery

30
Radiotelefonów

6
Konsol

dyspozytorskich

System dla Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego. Łączność radiowa i telefoniczna, przezna-
czona dla zoptymalizowania i skuteczniejszego 
kierowania siłami posiadanymi przez PRM, z wyko-
rzystaniem dedykowanych łączy transmisji danych. 
System oparty o dwa scentralizowane ośrodki 
decyzyjne w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. 
Zaplanowano współpracę z radiotelefonami kon- 
wencjonalnymi, cyfrowymi, TETRA i EDACS.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

42
Radiostacje

23
Konsole

dyspozytorskie

21
Sterowników

radiowych

System łączności dyspozytorskiej obejmujący 
swoim działaniem całe województwo małopolskie. 
Jest to pierwsza tak duża instalacja dla pogotowia 
ratunkowego w Polsce. Dzięki otwartej architekturze 
systemu wdrażane są nowe funkcjonalności. 

Państwowe Ratownictwo Medyczne w woj. pomorskim

2
Dyspozytornie

20
Sterowników

radiowych

40
Oddalonych

stacji radiowych

Zbudowany w 2015 roku system łączności umoż-
liwia komunikację z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym oraz obsługę zgłoszeń na numer 
999. Zadania realizowane są przez dwie skoncen-
trowane dyspozytornie zlokalizowane w Gdań-
sku i Słupsku. Budując system założono, że musi 
on uwzględniać jego przyszłą rozbudowę.

Integracja wszystkich środków łączności.

DGT PTT Connect
Multimedialny system komunikacji grupowej
Aplikacja pracująca na smartfonach wyposażonych w system Android, 
emulująca pracę radiotelefonu dowolnego systemu. Oprogramowanie jest 
wyposażone w bardzo zaawansowane funkcjonalności, czyniąc ze smartfo-
nu terminal niczym nie ustępujący najnowszym modelom radiotelefonów.

www.dgt.pl/pttconnect



POWIĄZANE PRODUKTY

DGT PTT Connect
Multimedialny system komunikacji grupowej
Aplikacja pracująca na smartfonach wyposażonych w system Android, 
emulująca pracę radiotelefonu dowolnego systemu. Oprogramowanie jest 
wyposażone w bardzo zaawansowane funkcjonalności, czyniąc ze smartfo-
nu terminal niczym nie ustępujący najnowszym modelom radiotelefonów.

www.dgt.pl/pttconnect

Wybrane realizacje

Energa Operator SA

9
Serwerów

23
Mobilne konsole
dyspozytorskie

78
Konsol

dyspozytorskich

65
Przeszkolonych
dyspozytorów

System dyspozytorski zbudowany w 9 lokalizacjach, wspomagający 
łączność służb remontowych na obszarze niemal ¼ powierzchni 
Polski. DGT przeszkoliło kilkudziesięciu dyspozytorów i administra-
torów. System podlega obsłudze serwisowej w zakresie: zdalnego 
nadzoru, natychmiastowego czasu reakcji i czasu przywrócenia, 
administracji system, przeglądów eksploatacyjnych sprzętu i opro-
gramowania, przeglądów technicznych.

Elektrownie jądrowe: Zaporoże i Równe (UKR)

Systemy dyspozytorskie wspomagające pracę kierownictwa elektrow-
ni, pion dyżurnego inżyniera ruchu elektrowni, dyspozytorów bloków 
energetycznych, nadzór radiologiczny, łączność resortową, centrum 
kryzysowe, łączność administracyjną, służby ratunkowe i służby specjalne.

W ramach projektu zaadoptowano analogowy system łączności głośno-
mówiacej Riabina (produkcji rosyjskiej i jugosłowiańskiej) do współpracy 
z cyfrowym systemem łączności dyspozytorskiej produkcji DGT.

Kompania Węglowa SA

W 11 kopalniach węgla kamiennego KW SA system DGT Hetman zapew-
nia dyspozytorom dostęp do specjalnych funkcji alarmowe i utrzyma-
niowych, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa pracującego 
w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami, dotyczącymi jakości i nieza-
wodności łączności. DGT Hetman współpracuje z zakładowymi systema-
mi metanometrycznymi i systemami wizualizacji procesów technologicz-
nych. System przystosowany jest do pracy w trudnych i niebezpiecz-
nych warunkach środowiskowych (ATEX), możliwe jest wykorzystywa-
nie specjalizowanych barier iskrobezpiecznych, telefonów i telefono-sy-
gnalizatorów różnych producentów.

Stabilna łączność = bezpieczeństwo.



Przemysł
System DGT-MCS  jest nieocenionym narzędziem dyspozytora. Moduł telefo-
niczny umożliwia aranżowanie kolejek z podglądem abonentów oczekują-
cych, tworzenie czarnych i białych list. Moduł radiowy pozwala współpraco-
wać niemal z każdym systemem analogowym i cyfrowym, z możliwością 
nasłuchiwania i nadawania jednocześnie na wielu radiostacjach. Moduł 
konferencyjny daje możliwość zestawiania konferencji pomiędzy abonentami 
posługującymi się różnymi środkami łączności. Moduł rejestracji, oprócz 
typowych funkcji związanych z nagrywaniem rozmów, rejestruje także infor-
macje charakterystyczne dla transmisji radiowej.

DGT NetCRR
Cyfrowy rejestrator rozmów
Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji treści połączeń telefonicz-
nych, faksowych, modemowych i umożliwia rejestrację towarzyszących 
tym połączeniom ważnych informacji o charakterze technicznym (np. 
numer abonenta wywołującego) oraz danych o czasie i dacie połączenia.

www.dgt.pl/netcrr

DGT 5810-10
Konsola Dyspozytorska
Konsole powstały w celu podniesienia komfortu obsługi i ułatwienia pracy 
użytkownika. Poprzez zastosowanie dużego panelu dotykowego LCD, 
intuicyjną obsługę klawiszy, dowolny kąt pochylenia oraz elastyczną konfigu-
rację i estetykę wykonania, użytkowanie pulpitu staje się proste i przyjazne.

www.dgt.pl/konsola5810



Transport
Oferta dla firm transportowych obejmuje dostawę usług i urządzeń dla trans-
misji danych i głosu. Na liście referencyjnej znajdują się  porty morskie, infra-
struktura kolejowa, a także lotniska. Systemy łączności dyspozytorskiej 
o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne media, rejestrując pro-
wadzone rozmowy. W zależności od konfiguracji i przeznaczenia, ułatwiają pro-
wadzenie komunikacji, a także dbają o bezpieczeństwo ruchu transportowego. 
Mogą być przeznaczone do integracji ze służbami, z którymi konieczne może 
być współdziałanie, a które posługują się innymi środkami łączności.

POWIĄZANE PRODUKTY

Jest specjalizowanym terminalem, umożliwiającym komunikowanie się 
dyżurnego ruchu ze wszystkimi współpracującymi posterunkami. Pulpit 
umożliwia przesyłanie komunikatów głosowych (łączność rozgłoszenio-
wa) i tworzenie konferencji (łączność konferencyjna).

DGT 3490KX
Pulpit dyżurnego

www.dgt.pl/3490kx

DGT NetCRR
Cyfrowy rejestrator rozmów
Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji treści połączeń telefonicznych, 
faksowych, modemowych i umożliwia rejestrację towarzyszących tym 
połączeniom ważnych informacji o charakterze technicznym (np. numer 
abonenta wywołującego) oraz danych o czasie i dacie połączenia.

www.dgt.pl/netcrr



DGT UMAD
Urządzenie transmisji danych
Jest uniwersalnym urządzeniem komunikacyjnym (dla aplikacji 
M2M), stosowanym w rozwiązaniach, gdzie drogą transmisji danych 
są sieci komórkowe bądź inne technologie radiowe. Urządzenie jest 
wyposażone w interfejsy do różnych sieci radiowych, co zwiększa 
skuteczność jego działania.

www.dgt.pl/umad

Wybrane realizacje

Ośrodek Ratownictwa w Porcie w Gdańsku

Zadaniem ośrodka jest przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmo-
wych, koordynacja działań i szybkie podejmowanie decyzji. Wszyst-
kie media oraz ich dostępność są zobrazowane na konsoli dyspozy-
torskiej. Każdy z trzech operatorów może jednocześnie korzystać 
z łączności radiowej, telefonicznej i Internetu. System umożliwia 
również rejestrację i archiwizację całej korespondencji głosowej.

Kolejowy System Teleinformatyczny DGT-IP R

484
Centrale

600
Urządzeń

transmisji danych

120
Konsol

dyspozytorskich

130
Cyfrowych

rejestratorów

Dostawa, instalacja i uruchomienie ponad 600 (w ramach plano-
wanych 2000) central DGT IP R dla PKP Polskie Linie Kolejowe 
w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. 
System DGT IP R służy do prowadzenia ruchu kolejowego. Integru-
je wszystkie, stosowane przez Dyżurnego Ruchu środki łączności. 
Zapewnia rejestrację zdarzeń i korespondencji oraz umożliwia 
zdalny nadzór nad wszystkimi komponentami systemu.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

2
Serwery
DGT-MCS

2
Sterowniki
radiostacji

5
Konsol

dyspozytorskich

300
Telefonów

TETRA

System do obsługi dużego lotniska cywilnego, integrujący 
łączność telefoniczną z systemem TETRA-DAMM TETRAFLEX. 
Integracja z systemem mapy cyfrowej.

Pewna komunikacja - zawsze na czas!



Telemetria

Telesterowanie

Zarządzanie

Systemy
bezpieczeństwa 

Backup łączy
transmisji danych 

Dostęp do internetu

URZĄDZENIA
DO PRZEMYSŁOWEJ
TRANSMISJI DANYCH

Oferta produktowa obejmuje urządzenia komunikacyjne (routery i modemy):

jednosystemowe, pracujące w standardzie 2G/3G/LTE lub CDMA2000,

dwusystemowe, obsługujące standardy 2G/3G/LTE i CDMA2000,

MultiSIM, obsługujące dwie lub więcej sieci komórkowych różnych operatorów.

Niezawodnie. Bezpiecznie. Efektywnie.
Rozwiązania DGT w komunikacji M2M

Urządzenia transmisji danych zapewniają niezawodną transmisję dla różnych zastosowań (np. dostaw-
ców energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody). Urządzenia komunikacyjne DGT (routery, modemy) 
umożliwiają dwukierunkową transmisję danych:

utrzymaniowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiej efektywności w dostarczaniu energii i monito-
rowania pracy sieci elektroenergetycznej,

pomiarowych, z liczników energii elektrycznej i mierników innych mediów do centrów przetwa-
rzania danych.

Urządzenia są konfigurowane i nadzorowane przez System Utrzymania i Nadzoru DGT OMC z zapew-
nieniem bezpiecznej, szyfrowanej transmisji.

W Inteligentnych Sieciach Elektroenergetycznych urządzenia są stosowane do komunikacji pomiędzy:

licznikami energii elektrycznej a Aplikacją AMI/AMM/AMR,

koncentratorami PLC a Aplikacją AMI/AMM/AMR,

Infrastrukturą Sieci Domowej a licznikiem energii elektrycznej,

sterownikami systemu SCADA.

POWIĄZANE PRODUKTY

DGT UMAD
Urządzenie transmisji danych
Jest urządzeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych do budowy Inteligentnych Sieci Elektro-
energetycznych. Urządzenie jest wyposażone w interfejsy do różnych 
sieci radiowych, co zwiększa skuteczność jego działania.

www.dgt.pl/umad

DGT RIOT
Urządzenie transmisji danych
Jest urządzeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych do budowy Inteligentnych Sieci Elektroener-
getycznych. Urządzenie jest wyposażone w interfejsy do różnych sieci 
radiowych, co zwiększa skuteczność jego działania.

www.dgt.pl/umad



URZĄDZENIA
DO PRZEMYSŁOWEJ
TRANSMISJI DANYCH

GAZOWNICTWOELEKTROENERGETYKA TRANSPORT

WODOCIĄGI SYSTEMY MONITORINGU

CIEPŁOWNICTWO

PRZEPOMPOWNIESYSTEMY INFORMACYJNE

SYSTEMY OSTRZEGANIA BEZOBSŁUGOWA SPRZEDAŻ ZDALNE ZARZĄDZANIE  BANKOMATY

DGT HAN-G
Brama domowa ISD
Brama domowa, zapewniająca komunikację pomiędzy urządzenia-
mi należącymi do sieci Infrastruktury Sieci Domowej oraz Smart Grid 
a także dostęp do Internetu. Wykorzystanie urządzenia umożliwia 
użytkownikowi rzeczywiste zarządzanie poborem mocy w gospo-
darstwie domowym. Brama odczytuje dane licznikowe.

www.dgt.pl/hang

DGT TRAM
Przemysłowe modemy komunikacyjne, zapewniające bezprzewodowy dostęp do sieci 
transmisji danych WAN w oparciu o systemy komórkowe GSM i UMTS (2G/3G/LTE 
i CDMA 2000). Przeznaczone do instalowania w licznikach energii elektrycznej, układach 
sterowania i innych urządzeniach pomiarowych, w których jest potrzeba komunikacji 
z systemem centralnym. Wykorzystywane interfejsy lokalne: RS485, RS232, USB.

www.dgt.pl/tram



POWIĄZANE PRODUKTY

Polowe, mobilne systemy
telekomunikacyjne DGT
Polowe systemy DGT wykorzystywane są podczas misji 
stabilizacyjnych, manewrów wojskowych, na poligonach 
w celu zabezpieczenia łączności na polu walki. Urządze-
nia wchodzą również w skład wyposażenia wozów 
łączności RWŁC-10/CT (WZŁ Nr. 1), które mają za zadanie 
zabezpieczyć łączność jawną i organizację węzła łączno-
ści stanowiska dowodzenia w obrębie obiektu przezna-
czonego na tymczasowe centrum. DGT 7508 EL

Centrala taktyczna

System teleinformatyczny, integrujący klasyczną
telefonię TDM i technologię VoIP
System teleinformatyczny produkcji DGT, to platforma komunikacyjna, która wyrosła z najlep-
szych tradycji klasycznej telekomunikacji i łączy w sobie cechy dojrzałego systemu telekomuni-
kacyjnego TDM z najnowszymi osiągnięciami technologii VoIP i Ujednoliconej Komunikacji (UC).

Użytkownicy systemu dołączani są do niego za pośrednictwem:

sieci IP/Ethernet,

interfejsów cyfrowych systemowych,

interfejsów analogowych.

Komunikacja z siecią publiczną może odbywać się za pośrednictwem klasycznych interfejsów 
BRI/PRI, analogowych, GSM jak i łączy typu trunk VoIP.

System może być oferowany zarówno dla nowych użytkowników, jak również dla użytkowni-
ków, którzy posiadają już systemy DGT wykonane w starszych technologiach - wówczas 
funkcjonalność Serwera DGT można uzyskać poprzez odpowiednie aktualizacje oprogramo-
wania i sprzętu.

Nowoczesny element sieci teletransmisyjnych 
i dostępowych przeznaczonych do dystry- 
bucji usług teleinformatycznych. Nowocze-
sna architektura pozwala na rozwijanie 
funkcjonalności urządzenia.

www.dgt.pl/7505ww

DGT 7505-WW
Wielousługowy router IP Centrala polowa

Cyfrowy produkt najnowszej generacji skon- 
struowany specjalnie dla potrzeb wojska. 
Gwarantuje niezawodność na polu walki oraz 
bezkonfliktową pracę z różnymi systemami 
telekomunikacyjnymi.

www.dgt.pl/34501ww

DGT 3450-1 WW

Produkt najnowszej generacji skonstruowany 
specjalnie na potrzeby wojska. Służy do zarzą- 
dzania z jednego punktu grupą urządzeń, 
za pomocą których buduje się nowoczesne 
polowe systemy łączności.

www.dgt.pl/7200ww

DGT 7200 WW
Serwer aplikacji



DGT dla Sił Zbrojnych RP
Od 1991 roku dostarczamy Siłom Zbrojnym RP cyfrowe systemy łączności z zaaw- 
ansowaną funkcjonalnością dyspozytorską oraz telefoniczne centrale tranzytowe.

Udział rozwiązań DGT w stacjonarnej łączności jawnej MON wynosi prawie 95%.

Produkty DGT zapewniają łączność nie tylko na obszarze RP, ale także podczas 
polskich misji wojskowych. Na bazie central polowych DGT budowano systemy 
łączności w Afganistanie, Iraku, Bośni, Czadzie, Pakistanie, Kongo i Kosowie.

Na potrzeby krajowej sieci szkieletowej łączności MON w DGT zaprojektowano, 
wyprodukowano, a następnie wdrożono automatyczne przełącznice cyfrowe 
oraz krotnice cyfrowe, stanowiące komponenty systemu Cross Connect.

Produkt najnowszej generacji skonstruowany 
specjalnie na potrzeby wojska. Służy do zarzą- 
dzania z jednego punktu grupą urządzeń, 
za pomocą których buduje się nowoczesne 
polowe systemy łączności.

DGT 7410 WW
Abonencki Terminal Kablowy
Urządzenie umożliwia realizację usługi głosowej 
w technologii VoIP. Transmisja głosu odbywa 
się poprzez sieć LAN z użyciem protokłów 
H.323 i SIP. Stosowany razem z urządzeniem 
DGT SKB, który umożliwia dostęp do sieci 
telekomunikacyjnej.

DGT 3490GX WW
Cyfrowy aparat systemowy
Cyfrowy aparat systemowy DGT 3490GX WW 
jest wielofunkcyjnym terminalem telefonicz-
nym przeznaczonym do obsługi łączności tele- 
fonicznej w trudnych warunkach środowiskowych.

www.dgt.pl/3490gxwww.dgt.pl/7410ww

DGT 5810-10 WW
Stanowisko dyspozytorskie z ekranem dotykowym
Pulpity dyspozytorskie DGT z ekranem dotyko-
wym powstały w celu podniesienia komfortu 
obsługi i ułatwienia pracy użytkownika.

www.dgt.pl/581010ww

DGT 3490GX WW
Cyfrowy aparat systemowy
Wielofunkcyjny terminal telefoniczny przez- 
naczonym do obsługi łączności telefonicz-
nej w trudnych warunkach środowiskowych. Jest 
skonstruowany specjalnie dla potrzeb wojska.
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DGT 5810-10
Konsola dyspozytorska
Terminal dyspozytora wyświetlający wszystkie, 
będące w zasięgu dyspozytora/operatora/dyżurnego 
zasoby łączności. Na dotykowym ekranie, w postaci 
ergonomicznych ikon, zobrazowane są dostępne 
środki komunikacji. Pracownik w łatwy sposób 
odbiera i zestawia połączenia, organizuje konferenc-
je i odtwarza nagrania.

Wybrane cechy

wyświetlacz LCD

podpórka z wielopłaszczyznową regulacją 
góra/dół

8 cyfrowych wejść dwustanowych (PTT, 
niezależne alarmy i inne)

moduł akustyki:

6 niezależnych głośników z regulacją głośności,

programowy przycisk wyciszania z sygnalizacja,

wbudowany mikrofon typu „gęsia szyja”

moduł do współpracy z przewodowym lub 
bezprzewodowym zestawem nagłownym

moduł sterujący

mikrotelefon

Dane techniczne

typ zainstalowanego procesora: Intel Atom D510 MO

pojemność zainstalowanego dysku: nie mniej niż 
32 GB SATA

pojemność zainstalowanej pamięci: nie mniej niż 2 GB

zintegrowana karta sieciowa

zintegrowana karta graficzna VGA

wysokość: 430 mm / głębokość: 110 mm / 
szerokość: 560 mm

masa netto: 11 kg

DGT MRI
Mobilny Integrator Radiowy
Urządzenie umożliwia szybkie połączenie na miejscu 
akcji sieci radiowych analogowych, DMR, TETRA, 
EDACS, sieci komórkowych GSM/UMTS i zapewnia 
swobodną komunikację użytkowników różnych 
systemów łączności. Do urządzenia podłączane są 
ad hoc radiotelefony przenośne, będące na 
wyposażeniu służb biorących udział w danej akcji. 
Operator może prowadzić nasłuch lub koresponden-
cję z abonentami radiowymi i telefonicznymi PSTN 
i GPS (wbudowana karta SIM). Urządzenie wyposażo-
ne w rejestrator rozmów i moduł WiFi.

Wybrane cechy

obsługa do czterech różnych systemów 
radiowych jednocześnie

konferencje łączące abonentów, posługujących 
się różnymi systemami łączności

wbudowany wyświetlacz LED, umożliwiający 
szybką konfigurację połączeń

wbudowany mikrotelefon z przyciskiem PTT

gniazdo zestawu nagłownego

gniazdo VGA do podłączenia zewnętrznego monitora

gniazdo ETH do podłączenia urządzenia do sieci LAN

port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych, 
np. klawiatury

możliwość zasilania z gniazda zapalniczki 
samochodowej

Dane techniczne

urządzenie składa się z dwóch przenośnych 
walizek o wymiarach 546mm x 347mm x 197mm

masa netto: do 20 kg (w zależności od wyposaże-
nia)

zasilanie: 230V lub 12V

pobór mocy: do 50W

temperatura pracy: -15⁰C to +50⁰C

stopień ochrony: otwarte wieko - IP51, zamknięte 
wieko - IP67

DGT PTT Connect
Multimedialny system komunikacji grupowej
System DGT PTT Connect to rozwiązanie typu 
Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji zwykłe lub 
wzmocnione smartfony. DGT PTT Connect, realizuje 
wszystkie funkcje dostępne w systemach trunkingo-
wych, wykorzystując bezprzewodową transmisję 
danych. Nie wymaga budowy dedykowanej 
infrastruktury radiowej i praktycznie nie posiada 
ograniczeń geograficznych.

DGT PTT Connect może funkcjonować jako 
rozwiązanie całkowicie niezależne lub być dołączone 
do dowolnego systemu radiowego. Oznacza to, że 
smartfon może komunikować się z radiotelefonami 
w systemach TETRA, DMR, NXDN, P25 oraz systema-
mi analogowymi.

Wybrane cechy

brak konieczności uzyskania pozwolenia na 
wykorzystanie częstotliwości radiowych

moduł mapowy dostępny dla każdego 
użytkownika aplikacji

szybkie przesyłanie plików multimedialnych 
(zdjęcia, filmy, rysunki)

pokrycie sieci na terenie całego świata – 
2G/3G/4G i WiFi

możliwość uruchamiania zewnętrznych aplikacji

3w1 - telefon GSM , radiotelefon i kontroler 
strażnika w jednym urządzeniu

połączenia grupowe, indywidualne i priorytetowe,

wiadomości tekstowe i multimedialne

transfer danych

zarządzanie zadaniami

lokalizacja GPS

funkcja Man Down/Lone Worker

zdalne programowanie

szyfrowanie

możliwość stosowania zewnętrznych akcesoriów 
np. słuchawek, przycisków PTT, Bluetooth

DGT RMP
Wieloprocesorowa platforma przetwarzania 
danych czasu rzeczywistego
Jest to  urządzenie monitorujące, identyfikujące 
i filtrujące w czasie rzeczywistym zdefiniowane przez 
użytkownika informacje przesyłane za pomocą sieci 
światłowodowych. Zbudowane w oparciu o 
technologię Deep Packet Inspection (DPI) i jest 
wyposażone w dużą liczbę interfejsów optycznych 
do monitorowania sieci oraz transferu filtrowanych 
danych. Technologia DPI umożliwia identyfikowanie 
i filtrowanie pakietów danych w strumieniu IP, 
stosownie do protokołu oraz kryteriów wyszukiwa-
nia określonych przez użytkownika
Wybrane cechy

status całej sieci w czasie rzeczywistym 
przechwytywanie i analiza w czasie rzeczywistym 
dużych ilości danych
szczegółowe filtrowanie pakietów w całym 
strumieniu IP
zaawansowana funkcjonalność definiowania 
reguł filtrowania danych
indywidualne znakowanie danych na strumie-
niach wyjściowych wg kryteriów użytkownika
20 dwukierunkowych portów optycznych 1GbE 
do monitoringu sieci
4 porty optyczne SFP+ 10GbE do przesyłania 
danych
2 elektryczne porty 1GbE do przesyłu danych 
i zarządzania
pasywny monitoring sieci
wbudowane splittery optyczne (80/20)

Dane techniczne
optyczne porty sieciowe (podsłuchowe): 
40x1000BASE-LX10
porty monitoringu / agregacji /zarządzania: 
4x10GBASE-LR, SFP+; 2x10/100/1000BASE-T
inne interfejsy:RS232 (konsola)
rodzaj złączy: SC/APC
specyfikacja splittera: podział sygnału optycznego 
- 80:20, włókna jednomodowe, 1310nm
tłumienie sygnału optycznego (max):Network 
port – 1,2dB, Monitor port – 7,5dB
typ obsługiwanego światłowodu jednomodowy, 
1310nm
sygnalizacja LED: aktywność portów, system, 
zasilanie
przepustowość wykorzystywana/ całkowita: 
122Gbps/960Gbps
szybkość przełączania: 61Mpps

DGT NetCRR
Cyfrowy Rejestrator Rozmów
Rejestrator rozmów oraz parametrów koresponden-
cji głosowej. Rejestracja treści rozmów odbywa się 
automatycznie, wymaga to jednak wcześniejszego 
zaprogramowania szeregu parametrów pracy, 
zgodnie z którymi rejestracja ma być dokonywana, 
a zgromadzone informacje udostępniane. 
Rejestrator posiada wielopoziomowy system 
zabezpieczeń zapewniający pełną poufność 
zgromadzonych nagrań i informacji.

Wybrane cechy

maksymalna liczba rejestrowanych kanałów 
w jednym urządzeniu – 128

typy portów:

porty cyfrowe: E1 - G.703 (tryb terminalowy), 
G.704 (tryb terminalowy i podsłuchowy), ISDN 
BRA S0, styk U do aparatów systemowych,

porty analogowe: FXS, FXO, E&M, radiowe,

porty VoIP: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

do 70 tys. godzin nagrań z kompresją (dysk 500 GB)

kryteria wyzwalania / zatrzymania: VOX, sygnalizacja, 
ręczne, DTMF, RTP

możliwość rejestrowania wysyłanych w trakcie 
połączenia sygnałów DTMF

możliwość szyfrowania nagrań

wielopoziomowy system zabezpieczeń i uprawnień

brak możliwości usuwania nagrań przez użytkownika

Dane techniczne

wysokość: 88 mm (3,5’’) / głębokość: 357 mm (14,1’’) / 
szerokość: 483 mm (19’’)

masa netto: do 6 kg

napięcie zasilania: 230 V  / 48 V

pobór mocy: do 70W (w pełnej konfiguracji)



Złoty Medal Targów
Intertelecom

Złota Gwiazda
Policji

DGT 5810-10
Konsola dyspozytorska
Terminal dyspozytora wyświetlający wszystkie, 
będące w zasięgu dyspozytora/operatora/dyżurnego 
zasoby łączności. Na dotykowym ekranie, w postaci 
ergonomicznych ikon, zobrazowane są dostępne 
środki komunikacji. Pracownik w łatwy sposób 
odbiera i zestawia połączenia, organizuje konferenc-
je i odtwarza nagrania.

Wybrane cechy

wyświetlacz LCD

podpórka z wielopłaszczyznową regulacją 
góra/dół

8 cyfrowych wejść dwustanowych (PTT, 
niezależne alarmy i inne)

moduł akustyki:

6 niezależnych głośników z regulacją głośności,

programowy przycisk wyciszania z sygnalizacja,

wbudowany mikrofon typu „gęsia szyja”

moduł do współpracy z przewodowym lub 
bezprzewodowym zestawem nagłownym

moduł sterujący

mikrotelefon

Dane techniczne

typ zainstalowanego procesora: Intel Atom D510 MO

pojemność zainstalowanego dysku: nie mniej niż 
32 GB SATA

pojemność zainstalowanej pamięci: nie mniej niż 2 GB

zintegrowana karta sieciowa

zintegrowana karta graficzna VGA

wysokość: 430 mm / głębokość: 110 mm / 
szerokość: 560 mm

masa netto: 11 kg

DGT NetCRR
Cyfrowy Rejestrator Rozmów
Rejestrator rozmów oraz parametrów koresponden-
cji głosowej. Rejestracja treści rozmów odbywa się 
automatycznie, wymaga to jednak wcześniejszego 
zaprogramowania szeregu parametrów pracy, 
zgodnie z którymi rejestracja ma być dokonywana, 
a zgromadzone informacje udostępniane. 
Rejestrator posiada wielopoziomowy system 
zabezpieczeń zapewniający pełną poufność 
zgromadzonych nagrań i informacji.

Wybrane cechy

maksymalna liczba rejestrowanych kanałów 
w jednym urządzeniu – 128

typy portów:

porty cyfrowe: E1 - G.703 (tryb terminalowy), 
G.704 (tryb terminalowy i podsłuchowy), ISDN 
BRA S0, styk U do aparatów systemowych,

porty analogowe: FXS, FXO, E&M, radiowe,

porty VoIP: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

do 70 tys. godzin nagrań z kompresją (dysk 500 GB)

kryteria wyzwalania / zatrzymania: VOX, sygnalizacja, 
ręczne, DTMF, RTP

możliwość rejestrowania wysyłanych w trakcie 
połączenia sygnałów DTMF

możliwość szyfrowania nagrań

wielopoziomowy system zabezpieczeń i uprawnień

brak możliwości usuwania nagrań przez użytkownika

Dane techniczne

wysokość: 88 mm (3,5’’) / głębokość: 357 mm (14,1’’) / 
szerokość: 483 mm (19’’)

masa netto: do 6 kg

napięcie zasilania: 230 V  / 48 V

pobór mocy: do 70W (w pełnej konfiguracji)

DGT RGW
Brama radiowa
Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe 
przeznaczone do instalacji komponentów systemu 
dyspozytorskiego. Zapewnia obsługę radiotele-
fonów, telefonii IP, interkomu oraz rejestracji 
korespondencji. Urządzenie proponowane jest 
w trzech wykonaniach: wojskowym (M), wzmocnio-
nym (R), biurowym (C).

Wybrane cechy

obsługa do dwóch systemów radiowych

elastyczna konfiguracja (licencjonowanie usług)

możliwość sieciowania urządzeń

możliwość zbudowania zaawansowanego 
mobilnego systemu łączności przy oszczędności 
kosztów i miejsca

Dane techniczne (dla wersji M/R/C)

stopień ochrony: IP65 / IP 55 / IP22

wysokość: 132 / 132 / 44,5 mm / głębokość: 
210/210/160 mm / szerokość: 363/363/482 mm

masa netto: 4,0 kg / 4,1 kg / 1,6 kg

porty RS 232: 4+1 szt.

porty USB: 2 szt.

porty ETH: 1 szt. / 1 szt. / 2 szt.

switch ETH: 4 porty / 4 porty / 5 portów

porty audio In/Out: 2 szt.

porty wejść alarmowych: 0/0/8 szt.

DGT UMAD
Urządzenie transmisji danych
Urządzenie UMAD jest przeznaczone do zastosowań 
przemysłowych. Jako specjalizowany router może 
mieć zastosowanie w tych aplikacjach, gdzie istotny 
jest niezawodny dostęp do sieci transmisji danych. 
Różne wykonania urządzenia zapewniają jego 
przydatność w zróżnicowanych warunkach 
środowiskowych.
Wybrane cechy

szeroki wachlarz interfejsów WWAN
dowolne interfejsy lokalne (2-4 porty Fast 
Ethernet (RJ45), RS-232/RS-485/422, dwustanowe 
porty wejścia (listwa, przykręcane), dwustanowe 
porty wyjścia, USB 2.0)
interfejs SIM/USIM/R-UIM
protokoły sieciowe: NAT, DHCP klient/serwer, 
DHCP relay, DMVPN, NHRP, RIP, RIP2, OSPF, 
BGP-4
VPN - Firmowy SJA IP lub IPSec, OpenVPN, GRE
filtrowanie: portów, adresów MAC, IP
zdalny dostęp do portów szeregowych 
(SerialOverIPL UPD, TCP)
zarządzanie przez WWW, SNMPv3, DGT OMC
sterowanie przez SMS, USSD, CLIP, opcjonalnie 
Telnet/SSH, TR-069

Dane techniczne
Obudowa:

materiał elektroizolacyjny
wymiary: 170mm x 130mm x 59,5mm,
masa około: 700g

Odporność na warunki atmosferyczne:
brak aktywnych elementów chłodzących 
i grzewczych
praca w temperaturze od -30 oC do +60 oC
obudowa – IP51

DGT 3490KX
Pulpit Dyżurnego Ruchu
Jest to specjalnie zaprojektowany, tradycyjny pulpit 
dyspozytorski zainstalowany w estetycznej, 
zamkniętej obudowie. Na specjalne życzenie 
użytkownika może być zabudowany w stole lub na 
ścianie. Jest przeznaczony do szybkiego i niezawod-
nego porozumiewania się dyżurnego ruchu danej 
stacji z dyżurnymi ruchu sąsiednich posterunków 
zapowiadawczych (łączność zapowiadawcza), 
dróżnikami znajdującymi się na przyległych do danej 
stacji szlakach linii kolejowej (łączność strażnicowa) 
oraz abonentami sieci stacyjno - ruchowej danej stacji.
Ponadto pulpit umożliwia przesyłanie komunikatów 
głosowych (łączność rozgłoszeniowa) i tworzenie 
konferencji (łączność konferencyjna).
Wybrane cechy
Stanowisko zawiera m.in.:

klawisze funkcyjne, w tym:
klawisz zawieszenia połączenia,
klawisz zakończenia połączenia,
klawisz powtórzenia połączenia,
klawisze najczęstszych kombinacji kodowych 
łącza strażnicowego,
klawisz aktywacji mikrofonu,
klawisz nadawania sygnału dzwonienia na 
łączu strażnicowym

klawisze funkcji pomocniczych, w tym:
klawisz przełączania trybu dzień/noc,
klawisz przełączania zestawów głośnomówią-
cy/mikrotelefon,
klawisze regulacji głośności,
klawisze przeglądania historii połączeń 
nieodebranych

36 klawiszy programowalnych, które mogą być 
zdefiniowane jako klawisze gorących linii, 
klawisze numerów skróconych lub klawisze 
funkcji dodatkowych

Urządzenie stanowi element Kolejowego Systemu 
Teleinformatycznego DGT–IP R.
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