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

MODERNIZACJE 
AWIONIKI

– od projektu po wykonanie



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

Kolejny , mijający rok skłania  nas jak zwykle do refleksji 
i przemyśleń – czy wszystko udało się nam zrealizować, 
co wyszło, a co nie?

Dokonaliśmy również krótkiego przeglądu w naszym 
dziale  „ Drabpol Avionics”, skupiając się jednak na 
zrealizowanych celach.  Z pewnością najważniejszym  
było zdobycie przez nas uprawnień do przeprowadzania 
szkoleń operatorów głowic optoelektronicznych serii 
MX L3 Harris . Uprawnienia te zdobyliśmy po  
dwutygodniowym  szkoleniu w siedzibie producenta 
w Kanadzie.

W mijającym roku nawiązaliśmy również współpracę 
z dwoma nowymi partnerami, zostając ich 
przedstawicielem na rynku polskim. Pierwszy to 
izraelska firma Bet Shemesh Engines, zajmująca się 
remontem silników dla lotnictwa wojskowego 
i cywilnego. Druga firma to amerykański koncern Gogo 
Business Aviation- wiodący producent rozwiązań 
w zakresie łączności i rozrywki w samolotach BA. 

Mamy nadzieję, że nadchodzący rok również przyniesie 
nam wiele, nowych wyzwań i ciekawych projektów, 
o czym będziemy informować Czytelników na łamach 
naszego kwartalnika.

Szanowni Państwo! 
                    Drodzy Czytelnicy!
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Na zaproszenie naszego partnera, amerykańskiego koncernu Collins 
Aerospace po raz pierwszy po zmianach własnościowych wzięliśmy 
udział w światowym spotkaniu dealerów wspomnianego  producenta.
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NOWOŚCI 
DLA RYNKU BA

Spotkanie  dealerów Collins Aerospace w Lizbonie 8-9 października

Prezentowana na konferencji wersja demo 
najnowszego, zintegrowanego systemu z serii 
Pro Line - Pro Line Fusion. 
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W tym roku zadebiutowaliśmy w charakterze wystawcy na Międzynarodowych Targach 
Arms & Security w Kijowie.  To już drugie targi w stolicy Ukrainy, na których promujemy 
swoje rozwiązania w zakresie obronności. Przed rokiem obecni byliśmy na odbywających 
się w cyklu dwuletnim targach AVIASVIT–ХХІ.

Rozwiązania w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa

Tematyka tegorocznej imprezy obejmo-
wała głównie sprzęt oraz uzbrojenie, 
dedykowane dla służb wojskowych, 
zarówno lądowych, jak i lotniczych, 
policji, służb kontroli granicznej oraz 
celnej.

Firma  nasza obecna  jest na rynku 
wschodnim już od kilku lat. Dzięki zdo-
bytym certyfikatom i uprawnieniom 
bierzemy udział w zagranicznych prze-
targach i realizujemy wieloletnie ko-
ntrakty na dostawę wyrobów i usług dla 
wojsk lądowych, lotnictwa wojsko-
wego, policji i straży  granicznych.
Na swoim stoisku promowaliśmy głó-
wnie systemy obserwacji lotniczej L3 
Harris, dedykowane dla załogowych 
i bezzałogowych platform latających.  
Same rozwiązania L3 Harris Technol-
ogies są zresztą dobrze znane w ukra-
ińskiej armii.

W Kijowie zaprezentowaliśmy makiety 
systemów MX-10 i MX-15. Na uwagę 
zasługuje również najlżejszy system 
obrazowana spośród wszystkich gło-
wic L3 – system MX-8, zapewniający 
obraz wysokiej jakości przy niskiej ma-
sie głowicy. 

Po raz pierwszy na targach mieliśmy okazję promować również szkolenia, które 
samodzielnie możemy przeprowadzać dla operatorów głowic elektrooptycznych 
serii MX L3 Harris. Po odbytym latem w siedzibie producenta  szkoleniu posiadamy 
bowiem  uprawnienia do szkolenia operatorów głowić MX oraz personelu obsługi 
poziomu O.

Na Arms & Security wspomniane rozwiązania  promowaliśmy wspólnie z naszym 
partnerem z L3 Harris, panem  Mikem  Rogersem. 

Międzynarodowe Targi  Specjalistyczne Arms & Security w Kijowie
8–12 października
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Zabudowa awioniki Garmin na samolocie Cessna 172H 
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej 

Jesienią  nasza Organizacja Obsługowa PART 145 zakończyła modernizację wyposażenia 
awionicznego samolotu Cessna 172H F, należącego do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, z którym 
współpracujemy już od wielu lat.

Samolot ten, przeznaczony do szkoleń  
kilka lat temu uległ zdarzeniu lotnicze-
mu, po którym niestety przez długi czas 
czekał na naprawę większości elemen-
tów płatowca. Tym tematem zajęła się 
współpracująca  z nami, znana na rynku 
– firma Aviation Services, stacjonująca 
na warszawskich Babicach. 

Co prawda awionika nie uległa wię-
kszym uszkodzeniom, jednak wyposa-
żenie awioniczne reprezentowało stan-
dardy z lat 70. i  80. XX wieku, czyli było 
dość przestarzałe.

Kompleksowa naprawa samolotu dała 
więc okazję do wymiany starej awioniki 
na najnowsze systemy przy  niewygó-
rowanej cenie i w rozsądnej konfigu-
racji.

Wymiana awioniki odbyła się na podsta-
wie Zatwierdzenia Typu uzyskanego 
przez producenta dla tego typu statku 
powietrznego .

Nasza Organizacja PART 145 zdemontowała więc stare, mechaniczne przyrządy 
pilotażowe i zastąpiła je podwójnym wyświetlaczem G5 marki Garmin z pełnym HSI .

Sprawdzony, aczkolwiek już wysłużony system navcom Bendix/Kinga KX 155 
zamieniony został na popularny zestaw nawigacyjny  GNC 255A Garmin.

„Dźwigniowy” audio kontroler z osobnym intercomem przebudowaliśmy na  audio 
panel Garmin GMA 342 z wbudowanym odbiornikiem markerów i 4. miejscowym 
intercomem. 

Cessna wyposażona została również w najpo-
pularniejszy panelowy, dotykowy, WAAS-owski 
system GPS z NAV/COM - GTN 650 Garmin  – czyli 
urządzenie podnoszące klasę z analogowego 
IFRu do samolotu, spełniającego warunki PBN. 
Dodatkowo w samolocie zainstalowany został 
nadajnik ELT Kannad 406AF-Compact, gdyż 
w ciągu tej kilkuletniej przerwy weszły w życie 
nowe przepisy, dotyczące m.in. obowiązku 
posiadania ELT.
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Piloci, pasażerowie, załogo! – 
POWIERZCIE  NAM  SWOJE  USZY
i ocalcie swój słuch !

	Autor	–	DAVE	HIGDON
Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu	„PILOTS,	

PASSENGERS,	CREW,		LEND	US	YOUR	EARS	AND	SAVE	YOUR	HEARING”.
		z	Avionics	News	Czerwiec	2018.

Z wcześniejszej awioniki na pokładzie został tylko transponder 
Mode S GTX 328, absolutnie wystarczający na obecną chwilę 
oraz przyrządy silnikowe. Być może w niedalekiej przyszłości 
Aeroklub zdecyduje się na ich wymianę.

Przy okazji wymiany awioniki powstały również nowe tablice 
przyrządów. Stare tablice z beżowym obiciem wymieniliśmy  
na klasycznie, szare, matowe tablice, przygotowane do  
zawieszenia  nowego wyposażenia.

Warto podkreślić, że oprócz nowej awioniki, naprawiony 
samolot został odmalowany, przeszedł również gruntownie 
odświeżenie foteli, tapicerki oraz  dywaników .  Śmiało można 
stwierdzić, że szkoleniowa Cessna  odmłodniała o jakieś dobre 
30 lat i z nową energią przystąpiła  do lotów szkoleniowych. W trakcie prac montażowych stare tablice z beżowym obiciem 

wymieniliśmy na klasycznie, szare, matowe przygotowane do  
zawieszenia  nowego wyposażenia.
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PODCZAS WYBORU  
SŁUCHAWEK LOTNICZYCH, 
POTENCJALNY NABYWCA  
POWINIEN SKUPIĆ SIĘ NA 

ICH PARAMETRACH, 

KOMFORCIE 
UŻYTKOWANIA 

ORAZ CENIE.
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Nowości dla GA – awionika

Lotniczy radar pogodowy 
GWX 75R

Do nowości  w zakresie awioniki 
Garmin dołączył radar GWX 75R, bę-
dący nową wersją radaru GWX 75, 
przeznaczoną dla statków powie-
trznych z ograniczoną przestrzenią 
w owiewce dziobowej. 

Radar GWX 75R oferuje niezawodność i rozdzielczość 
taką jak GWX 75, ale z mniejszym zakresem skanowania 
bocznego.  

Przeznaczony do szerokiej gamy samolotów i śmigło-
wców, półprzewodnikowy radar GWX 75R wykorzystuje 
zjawisko Dopplera i wyjątkowo dużą paletę kolorów, 
która skutkuje czterokrotnie większym zakresem kontu-
rowania niż tradycyjne radary pogodowe obecne na 
rynku.
Dzięki konstrukcji półprzewodnikowej radar GWX 75R 
pobiera mniej mocy i ma dłuższą żywotność w po-
równaniu do pogodowych radarów magnetronowych 
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wcześniejszej generacji. GWX 75R cechuje się zasięgiem 
równym 320 mil morskich, kątem skanowania w poziomie do 
90 stopni oraz skanowaniem sektorowym ustawianym przez 
pilota. GWX 75R zachowuje także możliwości skanowania 
w pionie, które pozwalają skupić uwagę pilota na szczyty burz, 
gradienty i narastanie komórek burzowych na różnych 
wysokościach.
GWX 75R jest kompatybilny z wybranymi,  zintegrowanymi 

Modernizacja G1000 NXi
dla samolotów Embraer
Phenom 100

Z końcem roku zintegrowany zestaw awioniczny G1000 NXi, następca popularnego G1000 
stał się dostępny dla samolotów biznesowych Embraer 100, wyposażonych w awionikę 
Prodigy Flight Deck.

System G1000 NXi oferuje właścicielom i operatorom samo-
lotów szereg nowoczesnych funkcji, jak łączność bezprze-
wodowa, technologia monitorowania drogi startowej Surfa-
ceWatch, wskazówki podejścia z widocznością, mapa HSI 
i inne. Wyświetlacze i jednostka sterująca również zachowują 
te same wymiary i złącza, więc zminimalizowany jest czas na 
przeprowadzenie aktualizacji G1000 NXi.
Bogactwo nowoczesnych funkcji zintegrowanego systemu 
awionicznego i korzyści towarzyszą aktualizacji G1000 NXi 
w samolotach Phenom 100. Oprócz nowego, szybszego pro-
cesora i ostrzejszego wyświetlacza, standardowo dostępna 

rozwiązaniami awionicznymi firmy Garmin, urządzeniami 
nawigacyjnymi serii GTN i wyświetlaczami pilotażowymi serii 
TXi. GWX 75R wykorzystuje odbiornik / nadajnik znany jako 
GWX Processor R, który cechuje się niemal identyczną 
wielkością , jak w przypadku radaru GWX 70R, co upraszcza 
jego montaż. Opcjonalne funkcje, takie jak wykrywanie 
turbulencji i tłumienie zakłóceń pochodzących z powierzchni 
Ziemi są również dostępne dla nowego  radaru GWX 75R. 

jest łączność bezprzewodowa z Flight Stream 510. Flight 
Stream 510 zapewnia technologię Connext, umożliwiając 
bezprzewodowe przesyłanie baz danych lotniczych z aplikacji 
Garmin Pilot na urządzeniu mobilnym do G1000 NXi.
Dodatkowe możliwości bezprzewodowe obejmują dwukie-
runkowy transfer planu lotu, udostępnianie informacji o ruchu 
lotniczym i pogodzie pomiędzy samolotami wyposażonymi 
w ADS-B, informacji GPS, informacji rezerwowej o położeniu 
przestrzennym i innych pomiędzy G1000 NXi a aplikacjami 
Garmin Pilot, FltPlan Go i ForeFlight.
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AKTULANOŚCI IV KWARTAŁ: 

> Do śmigłowca Robinson R-44 dostarczyliśmy i wymie-

niliśmy baterię BAT 200.

> W Cessnie 172, należącej do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej 

wykonaliśmy  montaż awioniki, takiej jak: nadajnik ELT 

Kannad 406AF-Compact, antena AV-200 , antena CI-105 , 

zakrętomierz 1394T100-10RZ oraz glareshield do Ces-

sny172.

> Nowy czytnik kart Jappensen (do realizowanych aktua-

lizacji) trafił do 23. Bazy Lotnictwa Transportowego 

w Mińsku Mazowieckim. 

> Śmigłowiec Mi-8, należący do Komendy Głównej Policji 

wyposażony został przez nas w baterię do ELT firmy 

Artex.

> Karta odblokowująca HSVT znalazła się na wyposażeniu 

śmigłowca Robinson R-44, należącego do firmy DIA-

MOND MODULE. 

> Samolot Pilatus PC 12 /45, należący do Cracovia Air 

wyposażony został w nową awionikę marki Garmin – 2 szt. 

systemu GPS GTN 750, 2 szt. anten GA35, transponder 

GTX345, audiopanel GMA350c oraz kartę International 

Database - 2 szt.

> Do samolotu  Cessna 172S dostarczyliśmy system  

nawigacyjny GTN 650 wraz z anteną GA35 oraz kartą 

International Database.

> W awionikę Garmin - antenę GA 35, radiostację GNC 255A, 

antenę GMA 340, audiopanel GMA 342, transponder GTX 

335, encoder A-30 , elektroniczny przyrząd lotu G5 oraz 

system  G5 HSI w/GAD wyposażona zostanie Cessna 152, 

należąca do powietrznej floty  AEROKLUBU ZIEMI 

LUBUSKIEJ .  Montaż systemów ma się odbyć w 2020r.

Nowe zatwierdzenie dla 
GFC™ 500/GFC 600
Autopilot GFC 500 Garmin otrzymał Uzupełniający 
Certyfikat Typu (STC FAA) dla modelu Cessna 182RG. Co 
więcej, taki sam certyfikat zatwierdzony zarówno przez 
FAA jaki i EASA wydany został dla autopilota GFC 600 dla 
modeli Piper PA-46 310P JetPROP oraz Socata TBM 
700/850. 

Odpowiednio wyposażony GFC 600 będzie posiadał dodatkowe funkcje w TBM 
700/850, w tym tryb EDM (Emergency Descent Mode – tryb awaryjnego zniżania) 

oraz Low Bank Mode (tryb zmniejszo-
nego przechylenia). Urządzenia GFC 
500 i GFC 600 odznaczają się nieprze-
ciętnymi funkcjami, możliwością samo-
kontroli oraz minimalnymi potrzebami 
obsługi  technicznej  w  porównaniu 
z autopilotami starszej generacji. 

GFC 500 dedykowany jest dla jedno-
silnikowych samolotów tłokowych, 
podczas gdy wersja GFC 600 znajdzie 
zastosowanie w jedno lub dwusilni-
kowych samolotach o dużych osiągach 
oraz samolotach z silnikiem turbino-
wym z szerokim zakresem prędkości.

Nowe funkcje GFC 600
Wraz z nowym certyfikatem dla GFC 
600, urządzenie zyska kilka nowych 
funkcji. Tryb Low Bank Mode wpłynie na 
poprawę komfortu pasażerów, dzięki 
automatycznemu ograniczeniu prze-
chylenia na większych wysokościach. 
Pilot za pomocą dedykowanego przy-
cisku może aktywować/dezaktywować 
tryb na każdej wysokości.

Dodatkowo, GFC 600 w TBM 700/850 
będzie również posiadać funkcję EDM 
(Emergency Descent Mode). W przy-
padku utraty odpowiedniego ciśnienia 
w kabinie, EDM automatycznie obniży 
lot samolotu do obecnej wysokości, tak 
by pilot, bez konieczności własnej 
interwencji, uniknął niedotlenienia.
Warto zaznaczyć, że wyświetlacz G600 
Txi jest wymagany przy instalacji GFC 
600 w TBM 700/850.


