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Rozwiązania dla 
ochrony opon 
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Wydawnictwo firmy DRABPOL
Wydawca: 

Drabpol sp. jawna P. Drabczyński i Wspólnik
42-233 Mykanów, ul. Akacjowa 24/26

tel.0-34 366 00 22, fax 0-34 366 01 02
centrala@drabpol.pl, www.drabpol.pl

Pierwszy, tegoroczny numer naszego kwartalnika oddajemy 

w Państwa ręce w niecodziennej sytuacji. Scenariusza, jaki napisał 

nam ten rok chyba nikt z nas nie mógł przewidzieć.

Pandemia, z jaką przyszło nam się zmierzyć zmusiła nas do zmiany 

trybu życia, do pozostania w domach, zdalnej pracy czy podjęcia 

innej formy działalności. Firma nasza, jak wszystkie dziś musi 

zmierzyć się z obecną sytuacją. Mimo trudów w dalszym ciągu 

staramy się działać na rzecz naszych Klientów, zgodnie z ich 

potrzebami i oczekiwaniami. Nowe realia wymagają od nas 

większej elastyczności w działaniu. Jednym z takich działań, które 

podjęliśmy jest otwarcie sklepu on-line, który mamy nadzieję 

w obecnej dobie zadowoli naszych Klientów.

Z uwagi na panującą pandemię numer ten dotrze do Państwa za 

pośrednictwem poczty mailowej. Liczymy, że forma  ta mimo 

wszystko przypadnie do gustu naszym Czytelnikom.

Szanowni Państwo! 
                    Drodzy Czytelnicy!

1

OD REDAKCJIOD REDAKCJI

5|
1. Warszawie autobusy 
z naszymi rozwiązaniami 

Co nowego w świecie 
telematyki?

Alicja Drabczyńska

A U T O M O T I V E

Klimatyzacje KONVEKTA 
w tramwajach śląskich 

7|

WYDARZENIA3

W NUMERZE:

3  Świętujemy 20 lat Izby Kolei

4 Co nowego w świecie telematyki ?

5 Warszawskie autobusy z naszymi rozwiązaniami

6 Przegląd aktualności szkoleń I kwartał

7 Klimatyzacje KONVEKTA w Tramwajach Śląskich

8 Nasze autorskie rozwiązania dla ochrony opon



tylko w branży kolejowej. 
Od momentu wstąpienia w szeregi Izby mieliśmy okazję wziąć udział już w kliku 
konferencjach Izby, które miały miejsce na terenie całego kraju. Spotkania te dają 
nam możliwość  prezentacji naszej kompleksowej oferty dla pojazdów szynowych 
i rynku kolejowego.  
Podczas Gali w czasie oficjalnych przemówień wielokrotnie podkreślano skuteczność 
Izby w działaniach, które podnoszą bezpie-
czeństwo kolei. Ważnym punktem progra-
mu było wręczanie odznaczeń państwo-
wych, resortowych, w tym  ho-
norowych odznak „Za 
służony dla Kolej-

Jako członek Polskiej  Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z wielką 
przyjemnością uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 20-lecia powstania tej 
organizacji.

Aktualności IV kwartał :Uroczysty jubileusz 20-lecia Polskiej Izby Producentów Urządzeń

i Usług na Rzecz Kolei  25 lutego 

Świętujemy 20 lat Izby 

Podpis 

Uroczysta Gala z udziałem ponad 300 
gości miała miejsce w  Operze Nova w 
Bydgoszczy.  

Przypomnijmy, że firma nasza przystą-
piła  w poczet członków Izby w kwie-
tniu zeszłego roku. Od wielu już lat 
nasza działalność obejmuje również 
rynek kolejowy, a wiele naszych pro-
duktów z powodzeniem stosowanych 
jest w pojazdach szynowych. Izba Kolei 
cyklicznie organizuje konferencje te-
matyczne, seminaria, misje gospodar-
cze, szkolenia, warsztaty, imprezy wy-
stawiennicze, które dają szerokie mo-
żliwości zaprezentowania się dużej 
liczbie odbiorców, działających nie 

nictwa”, licznych wyróżnień oraz po-
dziękowań. Zwieńczeniem jubileuszo-
wej Gali był koncert Jacka Stachur-
skiego oraz uroczysty bal.
Ze swojej strony gratulujemy Izbie okrą-
głego Jubileuszu i życzymy dalszych 
sukcesów w realizacji kolejnych pro-
jektów.  
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23-24 stycznia 

Rok 2019 należał do udanych w całej sieci Mixa.  Był to bowiem czas realizacji wielu 
globalnych kontraktów, a sam MiX Telematics umocnił jeszcze bardziej swoją silną 
pozycję w TOP 5 najlepszych firm telematycznych na świecie z już blisko milionem 
zainstalowanych urządzeń Premium na światowym rynku. 

Z przedstawionej oferty produktowej na szczególną uwagę zasługuje nowy 
system telematyczny MiX RIBAS +, który będzie następcą dotychczasowego  MiX 
RIBAS. Nowe urządzenie to wyświetlacz LCD, który w jeszcze przystępniejszy 
i nowocześniejszy sposób będzie spełniał funkcje mobilnego trenera ekojazdy.  
Dzięki rozbudowanym możliwościom technicznym będzie mógł między innymi: 
współpracować z MobilEye i w przyjazny sposób informować o pochodzących 
z niego alertach oraz o  alertach dotyczących  diagnostyki pojazdu,  pochodzących 
z CAN.

Śmiało można przyznać, że nowy MIX RIBAS + to ostatnie brakujące ogniwo do 
zamknięcia cyklu odświeżenia i rozbudowania gamy produktowej, która trwa 
niezmienne od półtora roku. 

Dzięki temu procesowi wszystkie 
produkty MiX Telematics stale 
utrzymują pozycję nr 1 w wyzna-
czaniu trendów w zakresie wspar-
cia sektorów branży maszyn ro-
boczych, komunikacji miejskiej 
oraz transportu ADR pod kątem 
bezpieczeństwa, ekonomii uży-
tkowania pojazdów i dbania 
o środowisko.

Co nowego 

Spotkanie europejskich dealerów MiX Telematics

Z końcem stycznia do angielskiej siedziby firmy Mix Telematics w Birmingham zjechali się 
przedstawiciele europejskiej sieci dealerów firmy. Spotkanie miało na celu podsumowanie 
minionego roku, jak i przedstawienie nowej oferty produktowej .

w ŚWIECIE TELEMATYKI?

Przykładowe informacje
i alerty w nowym 

MIX RIBAS +

AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA
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Warszawskie 
autobusy z naszymi 
rozwiązaniami

130 elektrycznych Solarisów z klimatyzatorami  Konvekta

i portami USB dla MZA w Warszawie

W 2020 r. na ulice Warszawy wyjedzie 130 przegubowych, 18 - metrowych elektrobusów 
Urbino nE18, które od firmy Solaris Bus & Coach zakupiły Miejskie Zakłady Autobusowe 
w Warszawie. Wszystkie wyposażone zostaną w klimatyzatory Konvekta UL 500EM oraz 
ładowarki USB.

W I kwartale na warszawskich ulicach pojawiło się  5 elektryków od Solarisa, w lutym zaś flota 
MZA zasilona została o kolejnych 10 pojazdów. Reszta sukcesywnie ma trafiać do 
warszawskiego przewoźnika w ciągu najbliższych miesięcy.
Wspomagany z funduszy europejskich zakup 130 elektrycznych autobusów 
przegubowych jest bez wątpienia jedną z największych elektro-
mobilnych inwestycji w całej Europie. Tym bardziej jest nam miło, 
że w elektrykach tych zastosowano oferowane przez nas 
rozwiązania. 

Pierwszym z nich są klimatyzatory Konvekta serii 
UL500EM drugiej generacji. Na jednym autobusie 
przegubowym montowane są po 2 urządzenia.
Zabudowane na Solarisach klimatyzatory UL500EM o napę-
dzie elektrycznym, mocy chłodniczej 24.000 Wat oraz mocy 
grzewczej 30.000 Wat. zapewniają odpowiedni komfort w autobusie 
dla przestrzeni pasażerów. Stałe obroty sprężarki elektrycznej gwarantują 
optymalną wydajność chłodniczą w całym zakresie pracy urządzenia. 
Dodatkowo z klimatyzatora na przednim wagonie podłączony jest parownik 
we Frontboxie, służący do klimatyzowania i ogrzewania kabiny kierowcy.

AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA
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Aktualności I kwartał:

> 5 autobusów Autosan trafiło do  ZKM w Wałczu. Każdy 

z nich wyposażony został w miejsce pracy kierowcy FAP + oraz 

ładowarkę USB.

> Flotę MZA w Warszawie zasiliło 15 elektrycznych, 18-

metrowych  Solarisów z klimatyzacją Konvekta i portami USB 

(po 3 szt. na pojazd).

> 10 ładowarek USB zostało zainstalowanych w 5. auto-

busach Solaris dla MPK w Siedlcach.

> 6 elektrycznych, 12-metrowych Solarisów wyposażonych 

zostało w 18 portów USB ( po 3 szt. na pojazd). Autobusy 

jeżdżą obecnie we flocie MPK w Poznaniu.

> Białostocka Komunikacja Miejska zakupiła 13 autobusów 

Solaris z 26. ładowarkami USB  ( po 2 szt. na pojazd) oraz 

2 autobusy VOLVO hybryda – w każdym jeden port USB.

> 12 ładowarek USB znalazło się na wyposażeniu 2. elektry-

cznych autobusów Volvo, które trafiły do MPK w Świdnicy.

Przegląd szkoleń I kwartał: 

21 stycznia 

 Szkolenie z zakresu  produktów Konvekta dla firmy Industrial 
Division. Szkolenie odbyło się w siedzibie klienta  w Nowym 
Sączu .

30 stycznia  

Szkolenie z zakresu rejestratora danych wypadku UDS-AT dla 
firmy Volvo Polska, przeprowadzone w siedzibie klienta we 
Wrocławiu.

28 lutego 

Okresowe szkolenie  dla Techników Warsztatu z zakresu 
instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów 
cyfrowych, przeprowadzone w siedzibie naszej firmy w 
Warszawie .

13 marca

Szkolenie techniczne z zakresu tachografu inteligentnego 
DTCO 4.0 dla firmy TACHO-SOFT . Szkolenie miało miejsce 
w centrali naszej firmy w Mykanowie. 

W celu redukcji hałasu w standardzie zabudowane są wentylatory i dmuchawy 
bezszczotkowe o długim cyklu życia- ich żywotność zwiększono aż 4-krotnie, 
co zapewnia niższe koszty obsługi. Wentylatory skraplacza sterowane są 
ciśnieniowo, co ma niewątpliwie duży wpływ na redukcję hałasu i oszczędność 
zapotrzebowania na  energię elektryczną.  

Zamontowane na Solarisach  klimatyzatory Ultra Light już od wielu  lat cieszą 
się niesłabnącą popularnością zarówno  wśród producentów autobusów , jak
i przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Ważnym aspektem, który ci ostatni 
biorą pod uwagę jest obniżenie kosztów, związanych z użytkowaniem  
klimatyzatorów, a seria ULTRA LIGHT II zapewnia operatorowi takie 
oszczędności. Najważniejsze z nich to obniżenie zużycia paliwa dzięki redukcji 
ciężaru –ciężar klimatyzatora w stosunku do tradycyjnego został zreduko-
wany o ok. 30%. Ogromne oszczędności na ciężarze redukują również emisję 
CO2. Dzięki  niskiemu poborowi prądu- poniżej 65 A, nastąpiła również  
poprawa bilansu energetycznego , a co ważne o 25 % obniżone zostały  koszty  
serwisu i konserwacji - dzięki łatwemu dostępowi do komponentów, przez co 
ich ewentualna wymiana  jest szybka i prosta. Ponadto dzięki materiałom, 
z których wykonane są klimatyzatory mniej pyłu i brudu dostaje się do 
urządzenia.
Warto podkreślić, że klimatyzatory Konvekta  podlegają w 100% recyklingowi,  
tym samym są przyjazne dla środowiska.

Drugim, oferowanym przez nas rozwiązaniem, które znalazło się w war-
szawskich autobusach są ładowarki USB. Łatwy dostęp do portów USB i mo-
żliwość ładowania swoich mobilnych urządzeń jest jednym z najbardziej doce-
nianych przez pasażerów udogodnień w autobusach, zarówno miejskich, 
międzymiastowych, dalekobieżnych, jak i w pociągach.
Każdy z Solarisów w MZA wyposażony został w 3 ładowarki USB. Podkreślić 
chcemy, że firma Solaris jest naszym największym odbiorcą, jeśli chodzi 
o porty USB. Do tej pory bolechowski producent zakupił 5 tys.  tych urządzeń, 
zaś w samych pojazdach MZA  w Warszawie jest już ich kilkaset.



Urządzenie to wyposażone jest w ogrzewanie elektryczne 
i metalowy filtr powietrza wielokrotnego użytku. Bezpośredni 
nadmuch powietrza oraz centralnie umiejscowiona kratka  
zasysania zapewniają jego optymalny przepływ. Szeroko 
otwierająca się klapa w klimatyzatorze gwarantuje łatwy 
dostęp do przeprowadzania  prac konserwatorskich, co jest 
szczególne ważny dla służb serwisowych. 

Oba klimatyzatory wykonane są z trwałej i stabilnej konstrukcji 
z aluminium, która umożliwia ich długie funkcjonowanie. Dla 
zmniejszenia hałasu w tych urządzeniach dmuchawy i wenty-
latory sterowne są bezstopniowo.
Warto podkreślić, że klimatyzatory Konvekta spełniają 
restrykcyjne normy, dotyczące urządzeń używanych w po-
jazdach kolejowych m.in. normę palności EN 45545.

Do Tramwajów Śląskich trafić ma 14 jednokierunkowych 
tramwajów Modertrans Beta MF10AC oraz 2 dwukierunkowe 
tramwaje MF11AC BD. 
Z początkiem marca zespół naszej firmy uczestniczył w testach 
obu typów tramwajów. Na etapie homologacji jest tramwaj 
Modertrans dla Katowic.

We wszystkich 16.  tramwajach  poznańskiego Modertransu 
zainstalowane zostaną systemy klimatyzacji – ogrzewania – 
wentylacji Konvekta. Mowa tu o klimatyzatorach  HVAC 6406, 
przeznaczonych dla przestrzeni pasażerów oraz klimatyzato-
rach HVAC 3405, które zapewniają  odpowiednie warunki 
temperatury w kabinie  motorniczego.

Klimatyzator HVAC 6406 o wydajności chłodniczej 24.500 Wat 
gwarantuje odpowiedni komfort dla pasażerów przez cały rok. 
Kompaktowe urządzenie zajmujące niewiele miejsca na dachu, 
charakteryzuje się przy tym niskim ciężarem. HVAC 
6406 waży tylko 315 kg.Również dzięki kompaktowej 
zabudowie możliwy jest szybki montaż klimatyza-
tora HVAC 3405. 

16 tramwajów firmy Modertrans dla Tramwajów Śląskich 

z systemami klimatyzacji – ogrzewania – wentylacji Konvekta

Klimatyzacje  
KONVEKTA 
w Tramwajach Śląskich 

W tym roku spółka Tramwaje Śląskie zasili swoją flotę w 16 tramwajów firmy Modertrans 
z Poznania. Wszystkie wyposażone zostaną w systemy klimatyzacji – ogrzewania – 
wentylacji firmy Konvekta.
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Wspomniane naczepy wieloosiowe to 
sprzęt typowo specjalistyczny. Posia-
dają one co najmniej 3 osie i 12 kół, zaś 
w przypadku naczep przeznaczonych 
dla najcięższych i największych ponad-
normatywnych ładunków nawet po-
wyżej 20 osi i 200 kół. Biorąc pod uwagę 
znaczną ilość kół pracujących przy 
dużych obciążeniach, w bardzo tru-
dnych warunkach, ważnym czynnikiem 
wpływającym na zmniejszenie ko-
sztów eksploatacyjnych jest efektywne 
monitorowanie ciśnienia i temperatury 
opon w naczepie.

W zależności od przeznaczenia i kon-
strukcji naczepy wieloosiowe można 
podzielić na dwa podstawowe rodzaje: 
niskopodwoziowe i naczepy modu-
łowe. 

Co roku do klientów trafia co najmniej 
kilkadziesiąt pojazdów – od najpro-
stszych, kosztujących od 150 tys. zł 
naczep do transportu zwykłych ma-
szyn budowlanych po najbardziej 
skomplikowane, kosztujące kilka milio-
nów złotych, przeznaczonych do tran-
sportu najtrudniejszych ponadgaba-
rytów. 

Ze względu na przewożone, ponad-
normatywne ładunki, naczepy nisko-
podwoziowe wyposażone są w koła 
o niewielkich średnicach. 

Nasze autorskie 

rozwiązania dla 

ochrony opon 

Bazując na naszym 6-letnim doświadczeniu w zakresie systemów 
monitorowania ciśnienia i temperatury w oponach wiemy, że nie lada  
problem dla kierowców stanowi szybki ubytek ciśnienia w ogumieniu naczepy 
i do tego wieloosiowej.

Monitorowanie ciśnienia i temperatury opon 

w naczepach wieloosiowych

Biorąc pod uwagę, że poddane są one znacznym naciskom oraz pracują w szczególnie 
trudnych warunkach, takich jak uderzenia w krawężniki i inne przeszkody, ogumienie 
takie narażone jest na częste uszkodzenia. Dodatkowo dochodzi jeszcze zjawisko 
wleczenia opon – w przypadku defektu układu kierowania kół naczepy. Jeśli dodamy 
do tego brak kontroli w czasie jazdy nad ciśnieniem i temperaturą opon, to nie można 
być zdziwionym, dlaczego tak dużo opon jest niszczonych. 

Podwyższa to nie tylko koszt eksploatacyjne, ale ma również istotny wpływ na czas 
wykonania przewozu ładunków ponadgabarytowych. Ze względu na możliwe za-
kłócenia w komunikacji są one najczęściej przewożone w porze nocnej, na które 
przewoźnik musi uzyskać zgodę odpowiednich władz. Jakiekolwiek opóźnienia 
spowodowane np. częstą wymianą opon wydłużają czas przejazdu, co w kon-
sekwencji pociąga za sobą koszty  większe, niż ceny uszkodzonych opon.

Z tego powodu monitorowanie ciśnienia i temperatury opon jest bardzo przydatnym 
narzędziem dla przewoźników, prowadzących transport ładunków ponadnorma-
tywnych. 

Zniszczona opona, w której wyniku zbyt wysokiej temperatury 
nastąpiło rozwarstwienie bieżnika.



W przypadku zamiany naczep wymagana jest rekonfiguracja ustawień, co jest dość  
kłopotliwe, w przypadku ich podmiany w różnych miejscach i o różnej porze. Ponadto 
wymaga posiadania odpowiedniego programatora i przeszkolonych pracowników. 

szenia danych z jednostki sterującej sy-
stemu ContiPressureCheck (Conti-
nental) do kabiny kierowcy. To rozwią-
zanie pod nazwą TPMS_WIFI_NACZEPA 
pozwala kierowcy ciągnika siodłowego 
mieć  stały  nadzór nad ciśnieniem 
i temperaturą opon naczepy.
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TPMS_WIFI_NACZEPA – rozwiązanie dla czę-
sto zamienianych naczep – do 8 osi i 32 kół.

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom 
w zakresie kontroli ciśnienia i tempe-
ratury opon w naczepach, często 
zmienianych i wieloosiowych firma 
nasza pod koniec 2018 r. opracowała, 
a następnie wprowadziła na rynek 
sposób bezprzewodowego przeno-

Wyświetlacz z odbiornikiem 
CAN WiFi Slave

Nadajnik CAN WiFi Master

Jednostka sterująca ECU

Czujnik ciśnienia 
i temperatury opony

Naczepa firmy EMTECH, w której zainstalowano bezprzewodowy system monitorowania 
ciśnienia i temperatury opon TPMS_WIFI_NACZEPA.

Odbiornik CAN WiFi
TPMS_SLAVE
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Czujniki są wklejone na wewnętrznej 
powierzchni opon, które wysyłają infor-
macje za pomocą fal radiowych do 
jednostki sterującej CCU. 
Po przetworzeniu, informacja o bieżą-
cym ciśnieniu i temperaturze ogumienia 
oraz alertach jest przesyłana wiązką 
w formacie CAN (protokół J1939) 
z jednostki sterującej CCU do nadajnika 
TPMS_WIFI MASTER, umieszczonego 
w przedniej części naczepy. Następnie 
dane są przesyłane bezprzewodowo do 
odbiornika TPMS_WIFI SLAVE, znajdu-
jącego się przy wyświetlaczu, który jest 
przytwierdzany do przedniej szyby.
Zasilanie jest pobierane z gniazdka 
zapalniczki. Wyświetlacz jest uprzednio 
zaprogramowany komunikacyjnie dla 
określonej naczepy, toteż jest przypisa-
ny tylko jednej naczepie. Dlatego prze-
widuje się zainstalowanie specjalnego 

Dla naczep o znacznej liczbie kół -  
powyżej 8 osi i 32 kół oraz naczep 
modułowych z ośmioma kołami w rzę-
dzie, firma nasza opracowała i wdrożyła  
system monitorowania ciśnienia i tem-
peratury opon pod nazwą CPC-200T, 
który może obsługiwać nawet ponad 
200 kół.

Rozwiązanie dedykowane jest dla pojazdów do przewozu ładunków ponad-
gabarytowych, takich jak wielokołowe przyczepy wieloczłonowe, naczepy, jak 
i ciągniki. 

W CPC 200-T wykorzystano niektóre komponenty systemu mo-
nitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck 
(Continental), takie jak czujniki w oponach oraz jednostki 
sterujące CCU. System rozbudowano o urządzenia MPCB (Multi 

CPC 200-T 
Rozwiązanie do kontroli ciśnienia i temperatury
opon 200 kół

schowka w naczepie dla deponowania wyświetlacza, po jej odłączeniu od ciągnika 
siodłowego. To rozwiązanie może monitorować ciśnienie i temperaturę w naczepach 
maksymalnie do 8 osi i 32 kół. Jest ono szczególnie polecane dla firm, wynajmujących 
naczepy, gdyż daje możliwość szybkiej podmiany naczepy bez konieczności 
przeprogramowania zestawu czujników w oponach.  

Seryjnie system TPMS_WIFI_NACZEPA instalowany jest w naczepach produkowa-
nych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne EMTECH Sp. z o.o. Rozwiązanie to jako 
pierwsza zastosowała w swojej naczepie-cysternie do przewozu materiałów 
niebezpiecznych firma Benski z Lublińca, specjalizująca się w przewozach ADR, gdzie 
szczególnie ważne jest monitorowanie temperatury ogumienia, aby zapobiec gro-
źnemu w skutkach zapaleniu się opony.

Na rynku można znaleźć proste rozwiązania bezprzewodowe, w których czujniki 
ciśnienia są nakręcane na zawory opon. Mierzą one zazwyczaj spadek ciśnienia 
i alarmują kierowcę,  gdy ciśnienie spadnie o określoną wartość graniczną. Nie mierzą 
one w rzeczywisty sposób temperatury opon, ponieważ możliwe jest to tylko
w przypadku umieszczenia czujnika w stałym kontakcie z powierzchnią opony. Jest to 
ważne w przypadku znacznego wzrostu temperatury ogumienia, spowodowanego 
znacznymi oporami tocznymi, ale również nagłego wzrostu ciepła, będącego 
efektem zatarcia łożyska piasty, zablokowania zacisku hamulca jak również wlecze-
nia opony, w przypadku awarii układu kierowniczego kół naczepy.

Schemat działania systemu monitorowania ciśnienia i temperatury opon CPC-
200T w naczepie modułowej złożonej z wózków po 8 kół w osi.



Purpose Controller Board) – nasze  
autorskie rozwiązanie, stanowiące uni-
wersalny układ elektroniczny, odpowia-
dający za pobieranie danych z licznych 
jednostek sterujących CCU, pobiera-
jących i przetwarzających dane z czujni-
ków umieszczonych w oponach kół 
naczepy.

Przesyłanie danych następuje zdalnie 
z wykorzystaniem szyny CAN pojazdu. 
Uniwersalny charakter systemu CPC-
200T zapewnia automatyczne rozpo-
znanie kół oraz ich lokalizację w ze-
stawie bez względu na to, gdzie i w któ-
rą stronę wózek został podpięty. 

W przypadku awarii ogumienia są dwa 
progi informacyjne:   
zagrożenie (pomarańczowy) i stan kry-
tyczny (czerwony). Dodatkowy system 
informuje o prawidłowym poziomie 
ciśnienia i temperatury (zielony) oraz 
braku komunikacji (szary).

Multifunkcyjny 7-calowy wyświetlacz MVF firmy Continental z dotykowymi prze-
łącznikami mechanicznymi, wyposażony w autorski program naszej firmy wizualizuje 
w jednym oknie wszystkie informacje o oponach, znajdujących się w stanie 
zagrożenia i stanie krytycznym. W przypadku wystąpienia kilku komunikatów w tym 
samym czasie oprogramowanie nadaje priorytet tej informacji, która jest naj-
ważniejsza. 

System CPC-200T jest zastosowany w naczepach w firmie Panas Transport, która 
specjalizuje się w międzynarodowym transporcie ładunków specjalnych, ciężkich, 
ponadnormatywnych i ponadgabarytowych. CPC-200T nie tylko wpływa na obniżenie 
kosztów eksploatacji opon, ale również na wzrost bezpieczeństwa na drodze.  

Wyświetlacz wielofunkcyjny MVP systemu CPC-200T z wizualizacją ciśnienia i temperatury 
opon w jednym z wózków naczepy modułowej.

Warto  podkreślić,  że  wyposażanie 
naczep wieloosiowych do przewozu 
ponadnormatywnych ładunków w sy-
stemy monitorowania ciśnienia i tempe-
ratury opon nie jest kosztem, ale inwe-
stycją, która zwraca się i to w krótkim 
czasie.

Naczepa do przewozu ładunków ponadnormatywnych należącej do firmy 
Panas Transport z zainstalowanych systemem monitorowania ciśnienia 
i temperatury opon CPC-200T.
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Zapraszamy do naszego sklepu:

https://sklep.drabpol.pl/

SKLEP ON-LINE JUŻ AKTYWNY!

Z przyjemnością informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. funkcjonuje 
nasz sklep on-line.

Dokładamy wszelkich starań by na bieżąco aktualizować bazę danych 
produktów i wprowadzać nowe gałęzie (w opracowaniu jest m.in. cały 
dział awioniki).

DRABPOL Sp.J. P. Drabczyński i Wspólnik
Akacjowa 24/26

42-233 Mykanów
tel.: 34 366 09 05

woj. śląskie

Zapraszamy do zakupów!



„Fundamentalną zasadą w transporcie jest jego bezpieczeństwo”
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A V I O N I C S

Zapraszamy na szkolenia operatorów kamer Mx L3 HARRIS 
oraz personel obsługi poziomu O !

Najlepsza, profesjonalna 
kamera do dronów, 
śmigłowców 
i małych samolotów 

™MX -8™MX -8™MX -8



Wydawnictwo firmy DRABPOL
Wydawca: 

Drabpol sp. jawna P. Drabczyński i Wspólnik
42-233 Mykanów, ul. Akacjowa 24/26

tel.0-34 366 00 22, fax 0-34 366 01 02
centrala@drabpol.pl, www.drabpol.pl

Na początku tego roku z pewnością nikt z nas nie 
przewidywał takiego rozwoju sytuacji, z jaką przyszło 
nam się zmierzyć. Jednak mimo panującej pandemii 
Dział Avionics stara się funkcjonować normalne.

Sytuacja w małym lotnictwie cywilnym i biznesowym 
jest bowiem diametralnie różna od tej w dużych liniach 
lotniczych, które praktycznie zostały uziemione. 
Kontynuujemy więc zaczęte wcześniej projekty, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. 

W lutym, jeszcze przed globalną epidemią udało na się 
odbyć kolejne szkolenie w ośrodku szkoleniowym L3 
Harris w Loveland w stanie Kolorado w USA. Było to 
szkolenie doskonalące umiejętności operatorów głowic 
elektrooptycznych serii Mx, z którego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. 

W pierwszym kwartale zakończyliśmy kolejny, ważny 
projekt w zakresie modernizacji  awioniki obejmujący 
wyposażenie samolotu Beechcraft King Air C90A 
w nowoczesne systemy marki Garmin.  

Zachęcamy także naszych Czytelników do zapoznania 
się z nowinkami produktowymi i technicznymi  naszych 
partnerów.

Milej Lektury!

Szanowni Państwo! 
                    Drodzy Czytelnicy!

OD REDAKCJIOD REDAKCJI

W NUMERZE:

Alicja Drabczyńska

A V I O N I C S

Beechcraft King Air 
z nową awioniką 
Garmin
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14 Nowoczesny zestaw awioniki w samolocie 
Dornier Do 228

14 System wyświetlania Universal Avionics 
InSight dla śmigłowca MD Helicopters MD 
900/902 Explorer

15 Nowości dla GA – awionika GARMIN 

15  Garmin wprowadza urządzenia 
GTN 650Xi i GTN 750 Xi

18 NOWOŚĆ:  
Wyświetlacz danych pilotażowych GI 275



Każdego roku tradycyjnie już specjaliści z branży lotnictwa ogólnego spotykają się na 
corocznej konferencja AEA Europe Connect. Wcześniej impreza miała charakter 
regionalnych spotkań członków AEA. Obecnie europejska konferencja wykracza poza 
zwykłe omawianie aktualizacji przepisów, czy prowadzenie szkoleń technicznych 
z produktów oferowanych przez wiodących producentów awioniki. 
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Branżowe nowości 
na AEA Europe Connect 

Dużo miejsca poświęca się dyskusjom,  analizom w zakresie 
rozwiązywania problemów, wymianie doświadczeń,  czy 
wspólnym projektom. Konferencja AEA to także prezentacje 
dotychczasowych oraz najnowszych rozwiązań technologi-
cznych w dziedzinie awioniki. 

Z dużym zainteresowaniem spotkała się oferta, przedstawio-
na przez Garmina, a szczególnie rewolucyjny produkt, jakim 
jest GI 275 z dotykowym ekranem, który stanowi tak naprawdę 
gamę konfigurowalnych systemów na potrzeby użytkownika.
W zależności  od potrzeb mamy do wyboru GI 275 jako: Electro-
nic Flight Display, Multi-Function Display/Moving Map, Engine 
Indication System oraz Electronic HSI/CDI Indicator. Samo 
urządzenie zaprojektowane jest tak, by wpasować się w 3-
calowy otwór po klasycznym przyrządzie nawigacyjnym, 
pozwalając przy tym umieścić go za plastykową maskownicą 
tablicy przyrządów, często będącą na wyposażenia starszych 
samolotów. 

Kolejną gamą nowości, zaprezentowanych podczas meetingu 
była seria produktów BendixKing w zakresie monitoringu 
silnika z możliwością ich rejestracji – seria AeroPoint, elektroni-
cznego PFD – AeroFlight, kombo typu NAV/COM/GPS/FMS – 
seria AeroNav oraz  autopilota –  seria AeroCruze.

Kontynuacją europejskiej Konwencji jest coroczna Konferen-
cja AEA w USA.

Coroczna konferencja AEA Europe w Kolonii  23-24 stycznia 

Z nowości na uwagę zasługiwała seria produktów BendixKing 
w zakresie  monitoringu silnika z możliwością ich rejestracji.

Garmin zaprezentował rewolucyjny system GI 275 z dotykowym 
ekranem, stanowiący gamę konfigurowalnych systemów na 
potrzeby użytkownika.



11-14 lutego 
Szkolenie operatorów głowic elektrooptycznych Mx w ośrodku 
szkoleniowym L3 Harris w USA
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Pół roku po zdobyciu przez nas certyfikatu uprawniającego 
do szkolenia zarówno operatorów kamer Mx L3 Harris, jak 
również personelu obsługi poziomu O (operational level), 
wzięliśmy udział w kolejnym szkoleniu operatorów głowic 
elektrooptycznych. Tym razem odbyło się ono w ośrodku 
szkoleniowym L3 Harris w Loveland w stanie Kolorado 
w USA.

Szkolenie to miało odmienny charakter od poprzedniego. Było to 
bowiem szkolenie doskonalące umiejętności operatorów głowic 
elektrooptycznych serii Mx w rozpoznaniu z powietrza. 
Sam proces szkoleniowy składał się z trzech części: teoretycznej, 
praktycznej na ziemi oraz w locie. 

W części teoretycznej zostały omówione właściwości wszystkich 
typów głowic serii Mx zarówno tych najnowszych, jak i starszych 
wersji.

 Program obejmował:

' charakterystykę konfiguracji systemów serii Mx,

' charakterystykę możliwości i ograniczeń systemów serii Mx,

' identyfikację elementów menu i graficznych informacji wyświetlanych na 
ekranie,

' operowanie sterownikiem systemu Mx,

' dobór sensorów w zmiennych warunkach atmosferycznych,

' optymalizację sensorów i systemu Mx,

' lokalizację obiektów z wykorzystaniem sensorów światła widzialnego 
i podczerwieni,

' identyfikację obiektów,

' rejestrację obrazu video w różnych trybach pracy.

W trakcie zajęć praktycznych na ziemi 
uczestnicy mogli operować głowicami 
Mx-8 i  Mx-15,   zainstalowanymi 
stacjonarnie na ziemi i połączonymi ze 
stanowiskiem operatora, znajdującym 
się w odpowiednio przygotowanej 
przyczepie. 

Ta część zajęć pozwalała na doskona-
lenie umiejętności sterowania sensora-
mi głowicy. Innym elementem szko-
lenia praktycznego była obsługa na-
ziemna głowic z takimi elementami, jak 
przegląd przedlotowy, napełnianie 
głowicy azotem, wymiana pochłaniaczy 
wilgoci.  

Najbardziej wyczekiwana była trzecia 
część szkolenia. Stanowiły ją loty, 
w trakcie których uczestnicy szkolenia 
praktycznie wykonywali zadania 
opera-tora głowicy. 
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Loty były wykonywane na samolo-
cie Cessna 208 Caravan z głowicą 
Mx15. 
Każdy szkolony wykonywał misje 
w warunkach zarówno dziennych, 
jak i nocnych operując sensorami 
głowicy. 
Operowanie głowicą w różnych 
warunkach oświetlenia, zamglenia, 
opadów śniegu pozwoliło na pozna-
nie wpływu procesów optymaliza-
cyjnych na uzyskiwany obraz obie-
któw stacjonarnych i ruchomych. 

Szkolenie to nie tylko ugruntowało 
naszą, zdobytą wcześniej wiedzę, 
ale również dało nam szereg no-
wych umiejętności, którymi chętnie 
podzielimy się z operatorami syste-
mów Mx.
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Kolejnym projektem, zrealizowanym przez naszą Organizację Obsługową PART 145 było 
wyposażenie samolotu Beechcraft King Air C90A w nowoczesne systemy awioniczne marki 
Garmin. 

„Odświeżmy” awionikę w samolocie Beechcraft King Air C90A w ramach 
wspólnego projektu. 

Beechcraft King Air 
z nową awioniką gotowy do 
lotów fotogrametrycznych

PRZED MODERNIZACJĄ
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Odświeżenie przez nas awioniki było 
częścią większego projektu moderni-
zacji wspomnianego samolotu. Kilka 
miesięcy temu Beechcraft 
King Air C90A trafił bowiem 
do jednego z polskich lide-
rów w branży Business Avia-
tion na modyfikację, mającą 
na celu  dostosowanie samo-
lotu do  lotów  fotogrametry-
cznych. 
Loty takie pozwolą na wyko-
nanie zdjęć fotogrametry-
cznych, dzięki którym można 
przygotować model terenu, 
odtworzyć kształty, rozmiary 
i wzajemne położenie obie-
któw na terenie.

Aby skutecznie zrealizować 
ten projekt samolot musiał 
zostać doposażony w głowi-
cę z kamerą do wykonywania 

zdjęć i całym osprzętem (monitorami, pulpitami sterowania) do obsługi kamery. 
To jednak nie wszystko. Niezbędne stało się również odpowiednie wyposażenie 
nawigacyjne, pozwalające na precyzyjne wykonywanie lotów nad obszarami zdjęć. 



PO MODERNIZACJI

DZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY 7

Latanie tego typu to powielanie konkretnych schematów/szablonów w przestrzeni 
powietrznej z utrzymaniem odpowiedniej wysokości oraz stabilnego kierunku w locie 
bez niepotrzebnych przechyleń. Jest to bardzo kluczowe z punktu widzenia jakości 
zdjęć oraz czasu ich wykonywania.

Samolot, w momencie decyzji o modernizacji, wyposażony był w klasyczną, 
wysłużoną już nieco, ale nadal sprawną awionikę firmy Collins Aerospace (dawniej 
Rockwell Collins) serii Pro Line II oraz system GPS firmy Bendix/King KLN 94. 
Architektura awioniki z czasów świetności tych urządzeń zakładała kompletną 
niezależność każdego bloku funkcyjnego, tzn. blok radiostacji spełniał tylko funkcję 

radia, blok nawigacyjny był tylko 
odbiornikiem  radiolatarni  VOR, 
a system GPS pełnił tylko rolę nawi-
gacji satelitarnej, przy czym współ-

czesnemu pilotowi wyświe-
tlacz tego urządzenia 

wydawać się mo- 
   że zu-

pełnie nie-przydatny z punktu widzenia przekątnej ekranu, jakości grafiki, ergonomii 
czy  ilości informacji.
W związku z koniecznością zmiany wspomnianego wyposażenia firma nasza została 
zaproszona do współpracy przy tym projekcie. Po wielu rozmowach i konsultacjach 
zdecydowaliśmy, by samolot doposażyć w najpopularniejszy obecnie system 
sprawdzający się na rynku General i Bussines Aviation – system Garmin z serii GTN 750 
i GTN 650. 
Są to dwa, różniące się przede wszystkim przekątną ekranu , systemy integrujące 
radiowy odbiornik nawigacyjny, radiostację z separacją 8.33kHz oraz system 

nawigacji satelitarnej z dotykowym 
ekranem. Systemy spełniają więc trzy, 
najważniejsze funkcje, które znane są  
większości użytkownikom, aczkolwiek 
o szeregu innych możliwości można by 
napisać jeszcze sporo. 

Na bazie tego wyposażenia zmianie 
uległy również transpondery. Zmie-
niono je na dwa urządzenia GTX 345R – 
zdalne, sterowane z GTNów, z syste-
mem ADS-B Out oraz IN.

Zamontowaliśmy także panel audio 
GMA 35 – również zdalny, pozwalający 
wyeliminować rzędy wcześniejszego, 
dźwigniowego systemu zarządzania 
audio, rozmieszczonego na środkowej 
tablicy samolotu. Całość nowych syste-
mów została również zintegrowana 
z awioniką, która w tym momencie nie 
podlegała wymianie, w tym m.in. z auto-
pilotem, który przed modyfikacją nie 
był w stanie realizować procedur na-
wrotów samo-lotu przy przejmo-waniu 
kolejnego obszaru do wykony-wania 
zdjęć.  

Modernizacja Beechcrafta nie tylko 
zmieniła profil wykorzystania samo-
lotu, ale pozwoliła również na spełnie-
nie obecnych minimów wyposażenia 
i nawigacji w rozumieniu takich haseł, 
jak PBN, 8.33kHz, ADS-B Out/In, GPS 
WAAS. 
Śmiało można przyznać, że cofnęła 
również wiek samolotu  o kilkanaście la , 
a co za tym idzie dała możliwość dalsze-
go rozwoju pod kątem systemów pilo-
tażowo-nawigacyjnych. 
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AVIDYNE 
PRĘŻY SWOJE MUSKUŁY



Nowy wielofunkcyjny system zarządzania Atlas 

pomaga przenieść starsze samoloty 

bezpośrednio w 21. wiek
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	Autor	–	JOSEPH	E.	(JEB)	BURNSIDE

Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu
„AVIDYNE	flexes	its	muscles”.	z	Avionics	News,	styczeń	2020

Ogólna zasada jest taka, że samoloty nie są jednorazowego 

użytku. Są one zaprojektowane i wytwarzane tak, aby były 

wytrzymałe i podatne na naprawy; często nie mają w ogóle 

zdefiniowanej żywotności. Od czasu do czasu ma miejsce   

kontrola i remont silników oraz innych komponentów, mo-

dernizacja  wnętrza, nowe malowanie i z powrotem lecą 

w powietrze. 

Wracając na ziemię, można pławić się w świadomości, że twój 

starszy samolot lata prawie tak samo dobrze jak najnowsza 

wersja tego samego typu, ale znacznie taniej.

Ponieważ istnieją różne drogi zdefiniowana osiągów, słowo 

„prawie” w powyższej frazie znaczy bardzo wiele. Typowym 

obszarem, w którym nowa wersja tego samego typu samolotu 

wypada lepiej jest automatyzacja: awionika zamontowana 

w dzisiejszej wersji samolotu biznesowego może mieć parametry 

o rząd wielkości lepsze i być łatwiejsza w użyciu niż ta, która była 

dostępna dla tego typu samolotu 20 czy 30 lat temu.

Dzisiejsze samoloty biznesowe są zwykle wyposażone 

w zintegrowane kabiny załogi, w których kolorowe wyświetlacze 

zastąpiły pojedyncze przyrządy pilotażowe, zarządzają one także 

krytycznymi zadaniami. Możliwości nawigacyjne, komunikacyjne 

i nadzoru są osadzone w wyposażeniu, które zwykle ma jedną 

markę i jest zaprojektowane do dobrej współpracy z innymi 

         „W WIELU ASPEKTACH, 
CO MOŻNA STWIERDZIĆ PO MARCE ATLAS, JEST TO 
ROZWIDLENIE W NASZEJ LINII WYROBÓW, W KTÓREJ 
BIERZEMY NASZĄ TECHNOLOGIĘ PODSTAWOWĄ I Z 
ATLASEM CELUJEMY W RYNEK WYŻSZEGO 
SZCZEBLA.”

 - PREZES FIRMY AVIDYNE DAN SCHWINN
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urządzeniami tej samej marki. Jednak starsze samoloty są 

wyposażone w urządzenia bardziej modułowe – lub inaczej 

mówiąc mniej zintegrowane z komponentami montowanymi 

w konsolach lub na tablicy przyrządów oraz czasem z pulpitami 

sterowania.

Tak, jak wiele innych rzeczy, systemy awoniczne o takiej 

architekturze mogą być błogosławieństwem albo przekleń-

stwem. 
Ich pojedyncze małe komponenty mogą być łatwo i względnie 

niedrogo wymieniane ,jeśli coś pójdzie źle. Z drugiej strony – po 

tym jak wielu operatorów starszych lecz perfekcyjnie wyposa-

żonych samolotów biznesowych doświadczyło problemów ze 

zgodnością ze standardem ADS-B Out – mogą być całkiem drogie 

w modernizacji do najnowszych standardów i możliwości.

BRAKUJĄCE MOŻLIWOŚCI
Obecnie, brakujące możliwości w starszych samolotach mogą w 

kwestii operacyjnej wynikać z braku systemu nawigacyjnego 

SBAS, który umożliwia minima LPV w procedurze podejścia RNAV 

(GPS), który jest nieco prostszy i eliminuje papierowe karty 

podejścia na rzecz cyfrowego wyświetlacza w tablicy przy-

rządów. 
Dzięki temu załoga po prostu może bezprzewodowo załadować 

plan lotu ze swoich urządzeń EFB do systemu nawigacyjnego 

samolotu. Jest to coś, czego nie potrafią starsze samoloty bez 

znaczącej modernizacji.  Aż do niedawna taka modernizacja była 

Atlas Avidyne w panelu Hawkera.

albo zabójczo droga albo nie miała niektórych funkcji.

W rzeczywistości, modernizacja starszych samolotów w obszarze 

ich możliwości awionicznych odpowiadających obecnemu 

stuleciu nie jest tak trudna ani tak droga, jak to miało miejsce w 

przeszłości. 
Odzwierciedla to zapotrzebowanie przemysłowe: zgodnie z 

danymi kwartalnymi AEA i rocznym Raportem Rynkowym AEA, 

od 2017 r. rynek modernizacji awioniki wyprzedził rynek awioniki 

dla nowo produkowanych samolotów. Tak, duża część tych 

potrzeb jest napędzana przez termin wprowadzenia awioniki 

zgodnej z ADS-B Out i jest ciekawe, jaka w przyszłości będzie 

sytuacja w kwestii całkowitej sprzedaży i relacji moderniza-

cja/nowoprodukowane systemy.

Główny wniosek jest taki, że operatorzy starszych samolotów 

obecnie mają więcej opcji modernizacji niż przedtem, z większą 

ilością wodotrysków niż kiedykolwiek. Nowy gracz na rynku 

awioniki samolotów transportowych i śmigłowców – system 

zarządzania lotem Atlas firmy Avidyne może uczynić instalację 

najnowszych rozwiązań w kabinie załogi starszych samolotów 

łatwiejszą i tańszą niż kiedykolwiek. 

Atlas to wielofunkcyjny system zarządzania lotem GPS/SBAS, 

oferujący pełne podejście LPV zgodnie z wymaganiami FAA TSO-

C146c i oparty o oprogramowanie FMS firmy zastosowane w 

wyrobach IFD 440/540/550. Atlas zawiera hybrydowy interfejs 

Avidyne: ekran dotykowy i sprzętowe elementy sterujące, dające 

w pełni wyposażony FMS, który jest zintegrowany z istniejącym 
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wyposażeniem statku powietrznego. Wyposażenie to obejmuje  

 długą listę opcji EFIS, PFD, CDI i HSI oraz czujników i autopilotów.

KOLEJNE CECHY
Atlas jest także zatwierdzonym źródłem położenia według GPS 

dla licznych transponderów, co jest potrzebne dla zgodności 

z ADS-B Out. Podobnie jak rodzeństwo IFD, Atlas ma kolorowy 

wyświetlacz zdolny do wyświetlania map ruchomych z informa-

cjami pogodowymi, ruchu lotniczego, kart podejścia z geo-

referencją i kart portów lotniczych, a także danych z radaru i obra-

zu wideo. 

Avidne wbudowało w system bardzo dużo interfejsów wej-

ścia/wyjścia, w tym firmowy wsparcie GPS dla starszej awioniki 

(ang. GPS Legacy Avionics Support – GLAS), zapewniające 

bezpośredni interfejs ze starszymi systemami Collins Pro Line 21 

i Honeywell Primus EFIS w celu prowadzenia pionowego podczas 

operacji podejścia do lądowania. Innymi słowy, system GLAS daje 

możliwość podejścia SBAS/LPV w kabinach takich statków 

powietrznych, w których nigdy jej nie było – i to przy minimalnych 

problemach związanych z instalacją.

System FMS Atlas oferuje także cechy, które można znaleźć 

w wyrobach IFD, w tym odejście „jednym dotknięciem”, 

nawigację w korytarzach powietrznych oraz firmowe wyznacza-

nie punktów zwrotnych GeoFill. Atlas ma typową klawiaturę 

QWERTY oraz dotykowy ekran umożliwiający łatwe przewijanie 

mapy i „gumowanie”. 

System jest wyposażony także w tradycyjną mapę ruchomą i mo-

że wyświetlać dane pogodowe w systemie SiriusXM czy dane 

ADS-B In jako nałożoną warstwę oraz dodatkowo dane o ruchu 

lotniczym z systemów TCAS, TAS i ADS-B. Dostępne są także 

elektroniczne karty podejścia i schematy portów lotniczych 

wykorzystujące dane Jeppesen; zapewniona jest łączność Wi-Fi 

i Bluetooth pozwalająca na wykorzystanie popularnych aplikacji 

EFB jak ForeFlight. Pomaga w tym także wbudowany port USB 

z ładowaniem.

To wszystko powyżej jest wyposażeniem standardowym. Opcje 

zawierają zintegrowany nadajnik VHF o mocy 16 W oraz lokali zer 

VOR i odbiornik sygnałów ścieżki schodzenia, integrację systemu 

TAWS-B i zdolność do wyświetlania zobrazowania z radarów 

firmy Bendix King.

OTWARCIE NOWYCH RYNKÓW
Atlas reprezentuje nowy kierunek firmy Avidyne, który wyraził 

prezes firmy Dan Schwinn. „W wielu aspektach, co można 

stwierdzić po marce Atlas, jest to rozwidlenie w naszej linii 

wyrobów, w której bierzemy naszą technologię podstawową 

i z Atlasem celujemy w rynek wyższego szczebla.”

Czy w przypadku awioniki zamontowanej na samolotach będą-

cych w służbie i majaczącego w oddali terminu obowiązkowego 

wyposażenia w ADS-B, Avidyne „nie trafiło” w falę modernizacji? 

Nie według Schwinna. „Jest to coś, czego nie widziano w lo-

tnictwie biznesowym: nie tylko system FMS „jednym bloku”, a je-

dnoblokowy system z GPS, FMS oraz wyświetlaczem i innymi 

cechami.” – mówi Schwinn, zauważając, że niektóre wcześniejsze 

systemy FMS wymagały dwóch lub trzech oddzielnych urządzeń 

do spełniania swojej funkcji.

„Jedną z innych okazji, które zidentyfikowaliśmy, jest to, że teraz 

wielu ludzi z lotnictwa biznesowego stara się zdobyć zgodność 

z ADS-B. Metoda, za pomocą której to osiągają – zależnie od tego 

jakie mają transpondery i czy mają system TCAS – jest taka, że oni 

albo modyfikują swoje transpondery albo je zastępują i montują 

źródło położenia WAAS”.

„Umożliwia im to uzyskanie zgodności z ADS-B, jednak nie daje 

żadnej korzyści innej niż kontynuowanie robienia tego, co robili 

cały czas. Z naszej perspektywy, oni mają zaznaczony kwadracik 

z napisem „zgodność” ale w rzeczywistości nie przeszli do nowego 

świata SBAS i z pewnością nie mają wielofunkcyjności” – zazna-

czył Schwinn.

Wodotryski są także ważne dla Avidyne i jego strategii dla Atlasa. 

„Jedną z rzeczy, której poświęciliśmy wiele wysiłku i której tak 

naprawdę nie było powszechnie na tym rynku – zwłaszcza 

w obszarze modernizacji – to łączność bezprzewodowa z syste-

mem nawigacyjnym i mapą. Ponieważ robimy to od dłuższego 

czasu, mamy zintegrowaną większość aplikacji. Oczywiście 

ForeFlight jest najbardziej popularną aplikacją i mamy bardzo 

dobrą integrację z nią.”

Avidyne widzi Atlas jako logiczną ścieżkę modernizacji da 

operatorów starszych samolotów. Obejmuje on operatorów 

czarterowych działających według przepisów Part 135 i orga-

nizacje działające według przepisów Part 91, które są zadowolone 

ze swoich płatowców i zespołów napędowych, ale już nie z możli-

wości korzystania z najnowszych cech wyposażenia awioniczne-

go. Docelowe typy samolotów to: Beechjet 400A, Bombardier 

Challenger 604, flota Dassault Falcon 50/900/100/200, Gulfstream 

II/III/IV, Hawker 800 i wiele innych. Według firmy, potencjalny 

rynek na systemy Atlas to ponad 9700 samolotów.

Czy opracowanie systemu Atlas znaczy, że Avidyne idzie w kie-

runku innym niż ten wytyczony przez wszechstronny zestaw 

wyrobów linii IFD. Niezupełnie. Powinien być rozumiany jako 

logiczny nowy krok firmy, twierdzi Schwinn. „Można widzieć nas 

jako kładących nacisk na to, co jest bardziej odpowiednie dla 

lżejszych samolotów General Aviation (wyroby IFD) oraz w miarą 

upływu czasu na lotnictwo biznesowe i śmigłowce (Atlas).” 

Niezależnie, „Zamierzamy kontynuować udoskonalenia i ulepsze-

nia w naszych wyrobach linii IFD.” – dodaje Schwinn.

Czy wielofunkcyjny system FMS Atlas należy do nowej kategorii 

awioniki? „W znaczeniu tego, co jest obecnie na rynku, nie ma 

żadnego podobnego wyrobu” – zauważył Schwinn.
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Wpływ 

ADS-B Out 
na rynek europejski

W ostatnim czasie na europejskim rynku lotniczym dwie 
technologie najbardziej napędzają popyt. Są to ADS-B Out 
oraz LPV. Do tej pory operatorzy spóźniali się z modernizacją 
swoich samolotów do standardu ADS-B Out, obowiązko-

wego od 7 czerwca 2020 r. Jednak już w 2019 r. autory-
zowani dealerzy UA w Europie widzieli poprawę w mo-
dernizacjach SBAS-FMS, jako wsparcie nadchodzących 
wymagań ADS-B Out.

Najwięksi autoryzowani dealerzy firmy Universal Avonics (UA) w Europie 
podzielili się swoimi przemyśleniami:„

System ADS-B Out jest zdecydowanie najważniejszy na Morzu Północnym. W rzeczywistości w ciągu ostatnich 
kilku lat można było go wykorzystywać podczas lotów na niektóre pola naftowe. Firma Heli-One zamontowała 
system ADS-B Out w starszych typach statków powietrznych, w tym na śmigłowcach Airbus AS332 Super Puma. 
Częścią modernizacji była instalacja systemu UNS-1Fw SBAS-FMS firmy UA.

– Tor Baustad, Starszy Kierownik Biura Projektowego firmy Heli-One z Norwegii.

„
W tej chwili widzimy duże zainteresowanie klientów aktualizacjami ADS-B Out – szczególnie przez operatorów 
samolotów Citation 550/560, którzy są zainteresowani systemem SBAS-FMS firmy UA. Obecnie pracujemy nad 
podwójną instalacją UA UNS-1Ew SBAS-FMS z systemem zarządzania komunikacją UniLink UL-801 w samolocie 
Lear 31A.

– Josef Breu, Dyrektor Techniczny firmy Avionik Straubing GmbH.

„
Obowiązek wyposażenia w system ADS-B w 2020 r. w Europie powoduje duże obciążenie pracą w firmie 
Scandinavian Avionics w celu zaspokojenia wymagań rynku. Różne konfiguracje samolotów wymagają różnych 
koncepcji modernizacji, a bardzo sprawne systemy SBAS-FMS z UA to najbardziej atrakcyjne i skuteczne 
rozwiązanie dla wielu naszych klientów. W związku z tym nasi klienci nie tylko uzyskali zgodność z ADS-B Out, ale 
także odnieśli korzyści operacyjne wynikające ze zgodności z LPV i dodatkowymi technologiami.

– Harry Truelsen, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu firmy Scandinavian Avionics A/S.

„
Wraz z szybkim zbliżaniem się obowiązku wyposażenia w ADS-B Out, obserwujemy wzrost zapytań, dotyczących 
modyfikacji ADS-B Out. Z naszego doświadczenia wynika, że operatorzy traktują ten nadchodzący termin jako 
okazję do skorzystania z dodatkowych funkcji i funkcjonalności, takich jak PRNAV, LPV, i ADS-B In, zamiast po 
prostu ograniczyć się tylko do ADS-B In. Mimo to istnieje kilka statków powietrznych, dla których nie jest dostępny 
Uzupełniający Certyfikat Typu (STC). Dlatego bardzo polecam operatorom, aby skontaktowali się teraz ze swoimi 
firmami obsługowymi, aby potwierdzić dostępność STC i dokonać rezerwacji terminu, ponieważ proces STC może 
z łatwością zająć od 3 do 6 miesięcy.

– Florian Kindzorra, Dyrektor Operacyjny firmy Airplus Maintenance GmbH.

„

„

„

„
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Data, od której wszystkie statki 
powietrzne ważące więcej niż 5700 kg 
lub mające prędkość przelotową 
większą od 250 węzłów, aby operować 
w europejskiej przestrzeni powietrznej, 
będą musiały być wyposażone w system 
ADS-B Out.

7 czerwca 2020:

7750
– liczba statków 
powietrznych, których 
dotyczy obowiązek 
europejski ADS-B Out.

1000
– liczba statków powietrznych, operujących w europejskiej 
przestrzeni powietrznej z ryzykiem niewyposażenia w awionikę 
zgodną ADS-B Out w czasie wymaganym w tym regionie.

Państwa z obowiązkiem i propo-
zycjami wyposażenia statków 
powietrznych w system ADS-B Out: 

Australia, Kanada, 
Europa, Chiny, Indonezja, 
Meksyk, Singapur, Sri 
Lanka, Tajwan, USA, 
Wietnam.
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Nowoczesny zestaw 
awioniki w samolocie

Z początkiem roku autoryzowany dystrybutor UA – firma Scandi-
navian Avionics wykonała modernizację awioniki samolotu Dornier 
Do 228. Modernizacja objęła nowe wyświetlacze Universal Avionics 
(UA), system FMS i sterowanie radiostacjami. 
We wspomnianym samolocie znalazły się następujące systemy:

! 3 zaawansowane wyświetlacze EFI-890R

! 1 system zarządzania lotem SBS-UNS-1Lw

!  2 bloki sterujące radiostacjami

Operator statku powietrznego ( jest nim agencja rządowa )  ma teraz  
zwiększone możliwości operacyjne i spełnia wymogi przepisów, 
w tym dotyczące ADS-B. Ponadto dzięki nowym standardom 
wyposażenia operator może spodziewać się niższych kosztów 
obsługi technicznej.

Dornier Do 228

System wyświetlania 
Universal Avionics InSight 
dla śmigłowca 
MD Helicopters MD 900/902 Explorer

Firmy Universal Avionics (UA) i MD Helicopters, Inc. (MDHI) ogłosili partnerstwo 
strategiczne w celu zintegrowania zaawansowanego systemu wyświetlania UA, jako 
całkowicie cyfrowego rozwiązania pokładowego dla śmigłowca MD 900/902 Explorer, 
produkowanego przez firmę MD Helicopters. MDHI zintegruje system wyświetlania InSight 
w nowoprodukowanych i modernizowanych śmigłowcach dwusilnikowych.

System wyświetlania InSight dla śmi-
głowca MD 900/902 Explorer zastępuje 
dotychczasowe wyświetlacze z piono-
wymi wyświetlaczami LCD o wysokiej 
rozdzielczości z podświetleniem LED.
10,4-calowe wyświetlacze InSight są 
kompatybilne z goglami noktowizyjnymi 
(NVG) i zapewniają wyświetlanie infor-
macji systemu SyntheticVision (SVS), 
ruchomych map terenu 2D, elektro-
nicznych kart podejścia, list kontrolnych, 
parametrów systemów i instalacji, para-
metrów silnikowych, parametrów wirnika 
nośnego i wielu innych.
Śmigłowiec MD 900/902 Explorer został 

zaprojektowany, aby wspierać szereg misji, takich jak: transport morski, egzekwowanie 
prawa, poszukiwanie i ratownictwo. Dzięki rozwiązaniu UA InSight, operatorzy mają do 
dyspozycji rozwiązanie do lotów według przyrządów (IFR) z jednym pilotem, dosto-
sowane do specyfiki ich operacji, z możliwością wyświetlania danych graficznych i para-
metrów oraz danych misji.

System wyświetlania InSight jest uzupełniony o podwójne bloki sterujące EFIS (ECDU), 
klawiaturę alfanumeryczną (ANK) i elementy sterujące kursorem, które zapewniają 
kontrolę nad systemem pokładowym śmigłowców MD 900/902 Explorer. Zastępując 
wiele elementów sterujących z poprzedniego systemu, ECDU eliminuje bałagan 
i centralizuje wiele elementów sterujących w kabinie, takich jak wyświetlacze 
pilotażowe, system zarządzania lotem (FMS), radia, informacje pogodowe, ruch lotniczy 
i zobrazowanie ukształtowania terenu.

ANK zapewnia dotykowe wprowadzanie danych do systemu InSight i zintegrowanego 
systemu FMS/SBAS UA UNS-1Lw, zapewniając jednocześnie sposób przesyłania baz 

Ciekawostka !

Statek powietrzny DO 228, powszechnie klasyfikowany jako 
samolot zdolny do wykonywania krótkich startów i lądowań 
(STOL), może działać z nierównych dróg startowych poło-
żonych w gorącym klimacie.
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danych InSight do systemu. Klawisze 
funkcyjne sterują FMS, podczas gdy 
klawisze alfanumeryczne mogą być 
alternatywnie używane do edycji i wpro-
wadzania informacji do ECDU. 

Sterowanie kursorem zamontowane na 
podstawowych elementach sterowania  
lotem zapewnia pilotom interfejsy 
użytkownika „wskaż i kliknij”, umożli-
wiając pilotom łatwą zmianę często 
używanych opcji podstawowego wyświe-
tlacza danych pilotażowych (PFD) i wy-
świetlacza wielofunkcyjnego (MFD) 
podczas sterowania śmigłowcem.

Dror Yahaw – Dyrektor Generalny UA.

Jesteśmy otwarci na dostarczenie MDHI rozwiązania InSight. System InSight został 
zaprojektowany, aby zapewnić najbardziej zaawansowane możliwości przy 

jednoczesnym zachowaniu przyjaznego interfejsu człowiek-maszyna.Ta technika 
wprowadzi śmigłowce MD Explorer/902 Explorer do pierwszej linii segmentu 
śmigłowców lekkich.

Lynn Tilton – Dyrektor generalny MD w Helicopters, Inc..

Jesteśmy pod wrażeniem możliwości i elastyczności systemu InSight firmy UA. 
Wraz z ewolucją segmentu wyrobów dla tego dwusilnikowego śmigłowca, 

zdaliśmy sobie sprawę z potrzeby solidnego i elastycznego rozwiązania, zdolnego 
sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom naszych globalnych operatorów. Jest nim 
rozwiązanie InSight Display System.

Nowości dla GA – awionika

Garmin wprowadza 
urządzenia GTN 650Xi i GTN 750 Xi

Z początkiem roku w ofercie Garmina pojawiła się nowa, czwarta już generacja lotniczych 
urządzeń nawigacyjnych  GPS/NAV/COMM – systemy GTN 650Xi i GTN 750Xi.

GTN 650Xi i GTN 750Xi zostały zaprojektowane tak, aby 
pasowały gabarytowo do GTN 650/750 poprzedniej generacji.  
Piloci mogą więc  zachować obecne tablice przyrządów i bez 
problemu zmodernizować wyposażenie swoich statków po-
wietrznych. 

Seria GTN Xi jest dostępna w pięciu różnych wersjach i pasuje 
do swoich poprzedników, oferując opcje z radiami COMM/NAV 
lub bez nich. GTN 750Xi GPS/NAV/COMM ma duży wyświetlacz 
wielofunkcyjny i może być zintegrowany z nowymi lub już 
istniejącymi „zdalnymi” urządzeniami ,takimi jak transponder 
czy audiopanel. 

Dzięki dwurdzeniowym procesorom i nowoczesnemu sprzę-
towi, seria GTN Xi jest przystosowana do przyszłych zaawanso-
wanych wymagań. GTN 650Xi i GTN 750Xi mają zatwierdzenie 
STC FAA i są już dostępne dla samolotów tłokowych jedno-
silnikowych i wielosilnikowych, samolotów turbinowych i klasy 
„experimental”, wkrótce dostępne będą certyfikaty dla śmi-
głowców, samolotów biznesowych i certyfikaty EASA.

Duża moc obliczeniowa i najnowocześniejsze podzespoły 
w GTN 650Xi / 750Xi powodują, że renderowanie map jest 
szybsze,  a przesuwanie w nawigatorze na ekranie dotykowym 
płynniejsze. 
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Duży wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości i szeroki 
kąt widzenia zapewniają doskonałą czytelność w kabinie 
załogi. Wyświetlacze uruchamiają się w ciągu kilku sekund od 
włączenia, zapewniając natychmiastowy dostęp do często-
tliwości i informacji o planie lotu, co oszczędza cenny czas 
podczas lotu. Zachowując ten sam kształt, jak poprzednia 
generacja GTN 650/750, 6-calowy GTN 750Xi i 2,65-calowy GTN 
650Xi oferują intuicyjny ekran dotykowy z dedykowanym 
przyciskiem bezpośrednim i podwójnym koncentrycznym 
pokrętłem zapewniającymi dodatkową wygodę podczas 
korzystania z wyświetlacza. 

Systemy GTN Xi i systemy G500TXi i G600TXi mają podobne 
wyświetlacze, wygląd i jakość sprzętową. Przykładowo, oba 
wyroby mają prostokątną ramkę z gładkim szklanym wy-
świetlaczem, dzięki czemu pilot praktycznie bezproblemowo 
przechodzi z jednego systemu na drugi.

GTN 650Xi / 750Xi oferuje zaawansowane funkcje nawigacji, 
w tym procedury podejścia według wskazań przyrządów ILS i 
LPV, a także podejście z widzialnością. Na podstawie opu-
blikowanego kąta ścieżki schodzenia lub ścieżki schodzenia 
z nachyleniem 3 stopnie do progu drogi startowej, podejścia 
z widzialnością uwzględniają również odległości od terenu 
i przeszkód terenowych w celu pomocy pilotom w usta-
bilizowanym podejściu podczas lądowania z widzialnością.
Podejścia, które obejmują typy „radius to fix” (RF) są również 
obsługiwane przez serię GTN Xi. Dodatkowe możliwości 
obejmują opcję dodania opublikowanej lub niestandardowej 
procedury holdingu, nawigację pionową (VNAV), edytowanie 
graficznego planu lotu na ruchomej mapie i inne.

Kolorowy, wielofunkcyjny wyświetlacz mapy pozwala pilotom 
lepiej zwizualizować ich pozycję dynamiczną w stosunku do 
potencjalnych zagrożeń, takich jak teren, pogoda i ruch lotni-
czy. Procedury podejścia według przyrządów z georeferencją 
mogą być nałożone na stronę mapy, oferując doskonałą 
świadomość sytuacyjną przy przechodzeniu z trasy do fazy 
podejścia do lądowania. 

Alerty terenu są zawarte w serii GTN Xi i dodatkowo zwiększają 
świadomość sytuacyjną za pomocą jej wewnętrznej bazy 
danych terenu i przeszkód zapewniającą dźwiękowe i wi-
zualne powiadomienia o bliskości terenu, w tym „terrain 
ahead, pull up” i „obstacle ahead, pull up”. Funkcje HTAWS, 
TAWS-A i TAWS-B są również dostępne jako opcje.
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Znakomita integracja GTN 650Xi / 750Xi z szeroką gamą 
awioniki na rynku to proste rozwiązanie możliwe do zasto-
sowania w każdej kabinie załogi. Opcje zdalnego audiopanelu 
lub wyświetlanie i sterowanie transponderem pozwala 
właścicielom samolotów uprościć tablice przyrządów. 

W połączeniu z autopilotem Garmin, takim jak GFC 500 lub GFC 
600, piloci mogą latać według w pełni sprzężonych profili 
VNAV i procedur podejścia według przyrządów. Funkcje 
zmniejszające obciążenie pilota, takie jak sterowanie głosowe 
Telligence są również dostępne w urządzeniach GTN Xi, gdy są 
one połączone z opcjonalnym audiopanelem GMA 35c. Przy 
połączeniu z łączem danych systemu Iridium GSR 56 mogą być 
wykonywane globalne połączenia tekstowe i głosowe po-
przez ekran dotykowy w urządzeniu GTN Xi. 
Łączność bezprzewodowa jest dostępna z opcjonalnym Flight 
Stream 510, umożliwiając pilotom podłączenie urządzeń 
mobilnych, uruchamianie aplikacji Garmin Pilot i FltPlan Go na 
GTN 650Xi / 750Xi. Po połączeniu z urządzeniu GTN Xi piloci 
mogą zaoszczędzić czas w kabinie, bezprzewodowo przesy-
łając bazy danych lotu i plany lotów z telefonu komórkowego 
urządzenia do urządzenia GTN Xi. Flight Stream 510 obsługuje 
także wymianę informacji o ruchu lotniczym, pogodzie i pozycji 
GPS i innych. Seria GTN Xi jest również kompatybilna z ko-

rzystną kosztowo bazą danych nawigacji Garmin.

Urządzenia serii GTN Xi oferuje łatwą ścieżkę aktualizacji dla 
klientów, których statki powietrzne są wyposażone w starsze 
urządzenia GTN. Ponieważ większość ustawień jest przecho-
wywanych w module konfiguracyjnym, tylko ustawienia 
konfiguracyjne COMM i NAV należy wprowadzić ręcznie 
podczas aktualizacji. Poprzednie funkcje również zostaną 
przesłane automatycznie do nowego systemu GTN Xi. Należy 
pamiętać, że ustawienia kontrolowane przez pilota nie są 
przeniesione w ramach aktualizacji. Nowe oprogramowanie
w wersji 6.70 jest również dostępne dla oryginalnej serii GTN, 
umożliwiając wypełnianie krzyżowe za pomocą serii GTN Xi. 
Ponieważ typowe elementy instalacyjne nie będą potrzebne 
do tej modernizacji, dostępne są zestawy GTN Xi zawierające 
tylko blok GTN Xi i zestaw informacji o produkcie. Dodatkowo 
dostępne są nowe oferty szkoleniowe. Kurs e-learningowy 
GTN Essentials 2.0 zawiera instrukcje i najlepsze praktyki 
dotyczące operacyjnego użytkowania serii GTN lub serii GTN 
Xi. 

Seria GTN Xi otrzymała zatwierdzenie STC FAA i została dodana 
do tego samego wykazu Part 23 AML STC jak oryginalna seria 
GTN. STC EASA jest obecnie w toku realizacji.
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GI 275 nadaje się jako bezpośredni zamiennik różnych przyrządów, w tym 
sztucznego horyzontu, wskaźnika położenia samolotu w przestrzeni (ADI), 
wskaźnika zejścia z kursu (CDI), wskaźnika sytuacji poziomej (HSI), 
wyświetlacza wielofunkcyjnego (MFD) i systemu sygnalizacji parametrów 
silnika (EIS). Może służyć jako przyrząd pilotażowy „4 w 1” z informacją 
o położeniu przestrzennym, prędkości, wysokości i kursie lotu. GI 275 
można również zainstalować  jako przyrząd rezerwowy dla elektronicznych 
wyświetlaczy PFD ; jest on dostępny z baterią zapasową na 60 min. lotu. 

Lekki i kompaktowy przyrząd GI 275 został zaprojektowany tak, aby 
wykorzystać powszechny wymiar przyrządów pilotażowych wynoszący  
3,125 cala, co skraca czas montażu i zachowuję istniejącą tablicę 
przyrządów. Jest również kompatybilny z wieloma autopilotami innych firm 
i nie wymaga osobnego adaptera interfejsu, co dodatkowo zmniejsza 
nakład pracy związany z instalacją. GI 275 otrzymał Zatwierdzenie Fede-
ralnej Administracji Lotniczej (FAA) i jest dostępny do natychmiastowego 
montażu w ponad 1000. typach samolotów jednosilnikowych i wie-
losilnikowych. Walidacja tego STC przez EASA nastąpić ma już wkrótce. 
Przyrząd ten nadaje się jako zamiennik wielu starzejących się instrumentów 
pilotażowych i żyroskopowych wskaźników położenia istniejących na rynku 
– takich jak popularny KI-256. 

GI 275 daje właścicielom samolotów korzyści płynące z użytkowania 
nowoczesnego i niezawodnego przyrządu pilotażowego. GI 275 ma 
standardową obudowę o średnicy 3,125 cala i konstrukcję do montażu z tyłu 
tablicy przyrządów, która minimalizuje jej modyfikację. Jest wyposażony 
w jasny, o wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy i szerokim kącie widzenia 
zapewniający doskonałą czytelność w kabinie załogi.

Wyświetlacz danych 
pilotażowych GI 275

Z nowości w ofercie Garmina na uwagę zasługuje potężny elektroniczny przyrząd 
pilotażowy – GI 275, który bezpośrednio zastępuje w kabinie załogi starsze podstawowe 
przyrządy pilotażowe. 

Nowość !
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Podwójne koncentryczne pokrętło umożliwia pilotom dostęp 
do różnych kluczowych funkcji przyrządu, np. korekty usta-
wienia baro lub znacznika prędkości. Przyrząd jest wysoce 
skalowalny, właściciele samolotów mogą zacząć od jednego GI 
275 i dodawać je sukcesywnie – aż do sześciu w jednej tablicy, 
umożliwiając znaczące modernizacje i aranżacje zindywiduali-
zowanych konfiguracji tablic przyrządów.
Dostępnych jest kilka wariantów GI 275 w celu zaspokojenia 
potrzeb więcej niż 1000 typów samolotów biznesowych i lo-
tnictwa ogólnego. Bazowy wariant GI 275 może być wy-
korzystany jako dedykowany wyświetlacz EIS lub CDI / MFD 
z takimi funkcjami jak zobrazowanie ruchu lotniczego, infor-

®macje pogodowe, ukształtowanie terenu, diagramy SafeTaxi  

na lotnisku i inne. Wariant GI 275 ADAHRS obejmuje wbudowa-
ną centralę aerodynamiczną i akumulator zapasowy, dzięki 
czemu może być używany jako dedykowany przyrząd pilota-
żowy „3 w 1”, podający dane o położeniu przestrzennym, 
prędkości i wysokości. 

Po połączeniu z opcjonalnym magnetometrem, ten wariant 
może służyć jako dedykowany wyświetlacz HSI lub przyrząd 
pilotażowy „4 w 1” wyświetlający informacje o położeniu 
przestrzennym, prędkości, wysokości i kursie. Dostępny jest 
również wariant GI 275 ADAHRS + AP, który przenosi możli-
wości wariantu ADAHRS i dodaje możliwość współpracy z wie-
loma popularnymi starszymi autopilotami.

Podstawowy sztuczny horyzont
Po zainstalowaniu jako podstawowy sztuczny horyzont, GI 275 
oferuje zwiększoną niezawodność, potencjalne oszczędności 
masowe i mniejsze wymagania dotyczące obsługi technicznej 
w porównaniu z podatnymi na awarie sztucznymi horyzontami 
o napędzie podciśnieniem. Oprócz bycia podstawowym 
źródłem informacji o położeniu przestrzennym, przyrząd 
może również wyświetlać podstawowe informacje o wyso-
kości, prędkości i kursie. 

Opcjonalny syntetyczny widok terenu (SVT) nakłada bogaty, 
trójwymiarowy widok topograficzny terenu, ruchu lotniczego, 
przeszkód, znaków na lotnisku i innych w obrębie widoku 
położenia przestrzennego. W przypadku SVT, GI 275 wyświetla 
również znacznik toru lotu, który uwzględnia wiatr boczny, kąt 
natarcia i inne czynniki, aby dokładnie pokazać, gdzie leci 
samolot. GI 275 jest kompatybilny z autopilotem GFC 600, 
a także z szeregiem autopilotów innych firm i może zastąpić 
podstawowy sztuczny horyzont zainstalowany w tych 
autopilotach. Kompatybilność z GFC 500 spodziewana jest pod 
koniec tego roku. Przyrząd pilotażowy GI 275 jest również 
zatwierdzony jako dedykowany przyrząd rezerwowy dla 
rozwiązań „Glass cockpit” firmy Garmin i może służyć jako 
zapasowy przyrząd dla różnych wyświetlaczy zewnętrznych 
innych producentów obecnych na rynku. Po zainstalowaniu 
jako rezerwowy przyrząd dla systemu G500 TXi, GI 275 może 
wyświetlać dodatkowe funkcje wyświetlacza wielofunkcyj-

nego. W celu uzyskania zapasowych informacji nawigacyjnych 
wbudowany system VFR GPS umożliwia wygodne bezpo-
średnie nawigowanie, wyświetlając informacje o pozycji 
samolotu na ruchomej mapie.

Wskaźnik zejścia z kursu (CDI) i wskaźnik 
sytuacji poziomej (HSI)
Po zainstalowaniu jako CDI lub HSI przyrząd GI 275 akceptuje 
różne wejścia GPS lub nawigacyjne, pozwalając na maksy-
malnie dwa źródła sygnału GPS i dwa źródła nawigacyjne VHF. 
GI 275 jest wyposażony w Omni Bearing Resolver, który 
pozwala mu na komunikację z wieloma starszymi źródłami 
nawigacyjnymi bez potrzeby stosowania drogiego adaptera.

 Dzięki opcjonalnemu magnetometrowi, GI 275 jest również w 
stanie zapewnić magnetyczne naprowadzanie HSI. Pionowe 
i boczne odchylenia GPS, VOR / LOC i ścieżki schodzenia mogą 
być wyświetlane na GI 275. Wyboru źródła CDI można dokonać 
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poprzez interfejs ekranu dotykowego, a wybór kursu i kie-
runku odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub 
podwójnego koncentrycznego pokrętła. Gdy GI 275 zastępuje 
starszy mechaniczny przyrząd CDI lub HSI, pełni on również 
rolę nowoczesnego wskaźnika cyfrowego i dodaje funkcje 
podobne do wyświetlacza MFD takich jak ruchoma mapa, 
pogoda, ruch lotniczy i zobrazowanie terenu.

Wyświetlacz podstawowych parametrów 
silnikowych

Gdy GI 275 jest skonfigurowany jako główny przyrząd para-
metrów silnikowych, może on współpracować z jedno-
silnikowym i wielosilnikowym samolotem napędzanym 
silnikiem (silnikami) wolnossącym lub turbodoładowanym, 
w tym 4 lub 6-cylindrowymi silnikami Lycoming i Continental.

Gdy GI 275 zastępuje wskaźniki mechaniczne i jest skonfigu-
rowany jako główny przyrząd parametrów silnikowych. GI 275 
może wyświetlać obroty, ciśnienie w ładowaniu, ciśnienie 
i temperaturę oleju, temperaturę głowic cylindrów (CHT), 
temperaturę spalin (EGT), temperaturę na wlocie turbiny (TIT), 
przepływ paliwa, ilość paliwa, ciśnienie paliwa, napięcie 
i natężenie prądu w instalacji elektrycznej. 

Dostępna jest również funkcja Lean Assist, dzięki czemu piloci 
mogą wybierać opcje składu mieszanki. GI 275 ma również 
funkcję ostrzegania o przekroczeniu parametrów dopu-
szczalnych, co pozwala instalatorom skonfigurować ostrze-
żenia i ostrzeżenia zgodnie z Instrukcją Użytkowania w Locie.
Przestrogi i ostrzeżenia, takie jak „wysoka temperatura oleju” 
lub „wysoka temperatura CHT” mogą być konfigurowane 
przez pilota. Te przekroczenia, a także dodatkowe dane silnika 
mogą być współdzielone bezprzewodowo z aplikacją Garmin 
Pilot 4 na urządzeniach mobilnych Apple, a także mogą być 
przeglądane na stronie internetowej flyGarmin w celu analizy 
po locie. 

W samolotach dwusilnikowych wymagane są dwa przyrządy 
GI 275, z których każdy wyświetla parametry jednego silnika. 

! Wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD) z ruchomą mapą może
wyświetlać ukształtowanie terenu, istniejące przeszkody, ruch 
lotniczy, informacje pogodowe, informacje o przestrzeni 
powietrznej, korytarze powietrzne i inne.

Do gromadzenia parametrów silnika GI 275 używa adapterów 
interfejsu silnika GEA 24 lub GEA 110, a także tych samych 
czujników silnikowych, jak wyświetlacze TXi.

Wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD)

W zależności od konfiguracji i instalacji GI 275 jest w stanie 
wyświetlać dodatkowe funkcje stron typowe dla wyświetlacza 
MFD. Funkcje te mogą obejmować: 
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! W przypadku połączenia z GTX 345 lub GNX 375, informacje 
o ruchu lotniczym mogą być wyświetlane na dedykowanej 
stronie ruchu lotniczego lub na ruchomej mapie.
Opatentowana technologia TargetTrend i „wyskakujące” 
alerty dotyczące ruchu lotniczego dodatkowo zwiększają 
świadomość sytuacyjną. 

! GI 275 można również łączyć z różnymi urządzeniami po-
dającymi informacje o ruchu lotniczym, w tym z TAS i TCAS. 
Informacje o ruchu lotniczym są wyświetlane na dedykowanej 
stronie ruchu lotniczego lub na ruchomej mapie. 

! Diagramy lotnisk SafeTaxi przedstawiają drogi startowe, 
drogi kołowania, operatorów stacjonarnych (FBO), hangary 
i więcej w stosunku do położenia samolotu na powierzchni 
lotniska.

! Odpowiednie cieniowanie terenu obejmuje konturowanie 
w kolorze żółtym i czerwonym, wskazując, że samolot leci na 
wysokości względnej (AGL) odpowiednio 1000 i 100 stóp. 
Informacje o terenie, a także informacje z bazy danych o 
przeszkodach i Lininach energetycznych (WireAware) można 
przeglądać na stronach terenu i map.

! GI 275 wykorzystuje swoją wewnętrzną bazę danych terenu 
i przeszkód do dostarczania dźwiękowych i wizualnych 
alertów bliskości terenu, w tym takich jak: „terrain ahead, pull-
up” i „obstacle ahead, pull-up”. 

! Po połączeniu z odbiornikiem łącza danych GDL 69, GI 275 
jest w stanie wyświetlać dane pogodowe SiriusXM Aviation 
Weather. Może także wyświetlać lot dane pogodowe (FIS-B) 
z GTX 345 lub GNX 375. 

! Strona informacji o lotnisku wyświetla różne informacje, 
w tym częstotliwości, wymiary drogi startowej i inne. 

! GI 275 można połączyć z radiowysokościomierzami GRA 55 
lub GRA 5500 a także z urządzeniami innych firm w celu 
wyświetlania odczytów radiowysokościomierza na de-
dykowanej stronie. Dostępne są również alerty wizualne 
i dźwiękowe.

®Wbudowana łączność Wi-Fi  umożliwia funkcję Database 
Concierge, bezprzewodowe przesyłanie lotniczych baz da-
nych l do GI 275. Piloci mogą również przesyłać bazy danych do 
GI 275 za pomocą dysku USB flash i ładowarki USB GSB 15. 
Bazy danych mogą być również synchronizowane między 
wieloma przyrządami GI 275 w jednej kabinie. Po skonfigu-
rowaniu jako przyrząd parametrów silnikowych, GI 275 może 
bezprzewodowo wysyłać parametry silnikowe w aplikacji 
Garmin Pilot 4 na urządzeniach mobilnych Apple. Te dane są 
również automatycznie synchronizowane i można je również 
wyświetlić na stronie internetowej flyGarmin. 

Dostępny jest także bezprzewodowy transfer planu lotu za 
pomocą technologii BLUETOOTH, gdy GI 275 jest sparowany 
z GPS 175, GNC 355 lub GNX 375. Dodatkowe funkcje bezprze-
wodowe obejmują dzielenie się informacjami o pozycji GPS i re-
zerwowej pozycji z Garmin Pilot. GI 275 został zatwierdzony do 
instalacji w ponad 1000 typach samolotów jednosilnikowych 
i wielosilnikowych.
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AQAP 2110-2006; ISO 9001-2009);

! Świadczenie usług na terenie Polski;

!

pomiarowej;

! Bezpośredni kontakt z producentami;

! Pewność stosowania oryginalnych części 
zamiennych;

! Szybka dostawa produktów na zamówienie;

Drabpol Avionics to:

EPMO Lotnisko Modlin - Hangar nr 1
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Thommee 1a
tel/fax: (0048) (22) 467 11 90
e-mail: lcsmodlin@drabpol.pl
www.drabpol.pl

! Profesjonalna obsługa gwarancyjna  
i pogwarancyjna;

! Wykwalifikowany i stale doszkalający się 
personel techniczny;

! Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
Przedsiębiorcy Lotniczego w wysokości 
1.000.000,00 $.

Zakres działalności:

! Obsługa gwarancyjna;

! Obsługa pogwarancyjna;

! Testy laboratoryjne, kalibracje i naprawy 
urządzeń wymontowanych z SP.


