
Typowa konfiguracja Tactiplot obejmuje komplet sprzętu i oprogramowania dla małych jed-
nostek pływających po wodach własnych i obcych. SkyDec poleca i instaluje w systemie Tactiplot  
pokazane niżej dodatkowe składniki pozwalające wykorzystać w pełni funkcjonalność systemu!
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 wojskowy GPS

 Ręczny odbiornik
 

Odbiornik ręczny pozwala przełączać się z odbioru cywilnych sygnałów GPS przez 
antenę L1 na odbiór sygnałów wojskowych przez dostarczaną opcjonalnie wodosz-
czelną antenę SkyDec L1/L2. Odbiornik przez swój interfejs korzystać może z głów-
nego wyświetlacza systemu, albo po odłączeniu stanowić urządzenie autonomiczne 
używane poza jednostką pływającą.  

Cechy szczególne to:  
- Wodoodporność
- Spełnianie wymogów SAASM
- Stałe śledzenie konstelacji satelitów na 12 kanałach 
- Ruchome mapy (zestaw wielkości do 32 MB ładowany z PC)

Zestaw łączności i 

     Komunikacji Intercom Rozpoznanie sytuacyjne wymaga wyposażenia w odporne i profesjonalne środki 
komunikacji i Interkomu. Sprzęt oferowany przez nas może być indywidualnie 
dostosowany do aplikacji i obszaru, gdzie działa nasz klient. Zestaw typowy 
obejmuje sterownik centralny (Master Control Box), sterownik operatora (Radio 
Operator’s Control Box) oraz sterownik indywidualny (Crew Control Box).

Opcje:

- Integracja z radiem PRR (Personal Role Radio)

- Wodoodporny mikrofon ręczny

- Wodoodporny głośnik   

- Automatyczne nasłuch dwóch lub więcej radyj 

- Wodoodporny moduł telefonu ruchomego

Jednostka (W)AIS 
Opcjonalnie system uzupełnia jednostka automa-
tycznej identyfikacji statków, w tym wojennych. Jed-
nostka jest integrowana z głównym wyświetlaczem. 
Dane mogą być wyświetlane na radarze i zainstalo-
wanych mapach jako całość informacji w dogodnym 
formacie ekranu. 

O szczegóły Zestawu Tactiplot oraz naszych innych produktów spytaj nas lub naszego przedstawi-
ciela. Dostarczamy szczegółowych specyfikacji, wyniki testów oraz oferty specjalne.

od SkyDec

Kompaktowy i zupełny Zestaw Nawigacyjny.

DGPS  
                i militarny GPS (L1/L2) 

Import wojskowych  
            map taktycznych 

Zwarta konstrukcja,  
                   imponujące parametry 

   Najlepszy do  
 zadań cywilnych i wojskowych

SkyDec B.V.  Mercuriusstraat 40  3133 EN  Vlaardingen  The Netherlands   

Tel. +31 (0)10 - 462 77 77  Fax +31 (0)10 - 462 72 79  Internet www.skydec.nl

Pantone 295

C - 100
Y - 70
Y - 8
K - 54

R - 0
G - 47
B - 95

Html 002F5F 

Pantone 335

C - 98
Y - 6
Y - 68
K - 19

R - 0
G - 127
B - 100

Html 007F64 

Przedstawiciel w Polsce: NAVIMOR OXER, Sopot www.navox.pl 585507802



Pantone 295

C - 100
Y - 70
Y - 8
K - 54

R - 0
G - 47
B - 95

Html 002F5F 

Pantone 335

C - 98
Y - 6
Y - 68
K - 19

R - 0
G - 127
B - 100

Html 007F64 

           wartości dostawcy jest wysiłek, czas i środki, jakie zaangażować może na rzecz klienta, aby dostarczyć 
mu odpowiedni, nowoczesny i niezawodny produkt. SkyDec tradycyjnie  nastawiony  jest na  nowoczesność, pro-
jektowanie i ulepszanie  urządzeń  GPS  dla  najbardziej  wymagających  odbiorców.  Ich  zadowolenie  pozostaje 
zawsze naszym celem ostatecznym. Jeśli jednak stwierdzamy, że zapotrzebowanie  klienta może  być zaspokojo-
ne  przez produkt ogólnie  dostępny na rynku nie wahamy się  go mu  zaoferować. Punktem  wyjścia dla  projektu 
Tactiplot stał się właśnie  taki  produkt i w jego  wyniku połączyliśmy  naszą  wiedzę i doświadczenie  z  dziedziny 
wojskowych  zastosowań  GPS  z handlowym  produktem  przeznaczonym  pierwotnie dla zastosowań cywilnych. 
Na takie  postępowanie zdecydowaliśmy się nie ze względu na niedostatek  naszej  wiedzy, ale odwrotnie, nasze 
rozeznanie doprowadziło nas do przeświadczenia, że sprawdzone rozwiązanie cywilne uzupełnione naszą 
wiedzą i doświadczeniem w wojskowych systemach GPS najlepiej spełnią oczekiwania klienta. 

Zestaw  nawigacyjny  Tactiplot  przeznaczony  jest  na małe jednostki wojskowe, takie jakich używa się w akcjach 
jednostek specjalnych.  Nakłada  to  wymóg  sprostania najbardziej niekorzystnym warunkom otoczenia, a jedno-
cześnie  spełnienia najwyższych  oczekiwań w sytuacjach, gdy  gra idzie o najwyższą stawkę, lecz dysponuje się 
bardzo  ograniczoną przestrzenią. Tactiplot oferuje użytkownikom wszelkie narzędzia pracy i wspiera różnorodne 
urządzenia zewnętrzne wyświetlając ich dane na wspólnym, wielofunkcyjnym ekranie wraz z importowanymi ma-
pami taktycznymi i opcjonalnymi wojskowymi odbiornikami GPS. Przyjazny interfejs o parametrach wojskowych i 
morskich czyni z Tactiplot system wspomagający działanie małych jednostek specjalnych i oszczędzający koszty. 

Typowy  zestaw  Tactiplot obejmuje  liczne urządzenia 
zewnętrzne  dostarczające   danych  oraz   zindywidu-
alizowany  wyświetlacz  12.1” LCD  TFT.  Posiada  on 
najwyższą  jasność, czytelność, kontrast  i szeroki kąt 
widzenia. Co więcej posiada on własności noktowizyj-
ne. Wersja cywilna wyposażona  jest w  elektroniczny 
kompas typu fluxgate, odbiornik DGPS, cyfrowy radar 
nawigacyjny,  płytkowodną  echosondę i zientegrowa-
ny, wielofunkcyjny  wyświetlacz (obsługa radaru, map 
elektronicznych i echosondy). Wyświetlacz współpra-
cuje z wojskowym  odbiornikiem GPS oraz jednostką 
interfejsu  i  zasilania. Funkcje  podstawowe Tactiplot 
zostały rozszerzone dzięki  wiedzy know-how i mody-
fikacjom wprowadzonym dodatkowo przez SkyDec.

Innym składnik tej  wartości dodanej tworzy możliwość 
wyboru  oraz  zintegrowania z otoczeniem sprzętowym 
kilku  wojskowych odbiorników GPS klasy SAASM, co 
pozwala  użytkownikowi  przełączać się między tryba-
mi cywilnego  DGPS i wojskowego sygnału L1/L2 bez 
zmian  w  interfejsie  sprzętowym.  Do interfejsu Tacti-
plot  podłączyć  można  także  ręczny  odbiornik  woj-
skowy GPS.  System może też importować wojskowe 
mapy taktyczne,  które  mogą być nakładane na dane 
nawigacyjne czasu rzeczywistego oraz zainstalowane 
mapy morskie.  W uzupełnieniu  wbudowanego syste-
mu komunikacyjnego  dodać możemy opcje interfejsu 
według  życzeń  indywidualnych i  stworzyc optymalną 
wersję Tactiplot pod zamówienie klienta.

Pantone 295

C - 100
Y - 70
Y - 8
K - 54

R - 0
G - 47
B - 95

Html 002F5F 

Pantone 335

C - 98
Y - 6
Y - 68
K - 19

R - 0
G - 127
B - 100

Html 007F64 

Miarą 

Najlepszy do                    
        zadań cywilnych i wojskowych

Tactiplot łączy w sobie przyjazność z odpornością 
komercyjnego produktu uzupełnione o profesjonalną 
integrację z wojskową technologię GPS oraz dodatkowe 
urządzenia zewnętrzne. Jest wodoszczelny zgodnie 
z klasą IP65. Prezentuje dane map elektronicznych, 
radaru i echosondy na wysokiej jasności ekranie. 

Zwarta konstrukcja,
         imponujące parametry

Tactiplot używany jest przez oddziały specjalne na 
małych jednostkach pływających. Części składowe są 
kompaktowe i wybrane pod kątem przydatności do 
eksploatacji na morzu. 

Import wojskowych
        map taktycznych

Unikalną cechą Tactiplot jest możliwośc skanowania i 
ładowania taktycznych map wojskowych. Mogą one być 
nakładane na aktualne obrazy radaru i preinstalowane 
mapy cywilne.  

DGPS
          i militarny GPS (L1/L2)

Użytkownik może przerzucać się między standardowym 
DGPS a zewnętrznym odbiornikiem SAASM. Dane z 
wojskowego GPS zostały zintegrowane z systemem 
przez inżynierów SkyDec.

RADAR

GPS

FLUXGATE

E/S

COMS

VHF

RĘCZNY 
WOJSKOWY 
GPS SAASM

OPCJE

ZAMONTOWANY 
WOJSKOWY GPS 

SAASM

JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI DANYCH

czy

PLOTER

ECHOSONDA E/S

WŁASNE MAPY/ZDJĘCIA

PLOTER

ECHOSONDA E/S

WŁASNE MAPY/ZDJĘCIA
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   Dostarczane moduły wojskowe:

Rockwell Collins MPE (SPS) i Rockwell Collins MPE-S zgodny z 

SAASM (Precise Positioning Service)

MPE i MPE-S są standardowo dostarczane armii USA jako Ground-Based GPS 
reciever Application Module (GB-GRAAM Project). Są stosowane we wszystkich 
platformach DoD, Federal Civilian and Military Sales (FMS) wymagających pre-
cyzyjnych danych GPS. Małe wymiary i parametry GB-GRAAM predestynują do 
aplikacji Command and Control, sterowania pociskami, do komputerów ręcznych, 
pojazdów bojowych itp. Wersja MPE-S wyposażona jest w funkcje SAASM, co 
wymaga spełnienia procedur zakupowych FMS (Foreign Military Sales). Tactiplot 
w oczekiwaniu na nie może przejściowo zostać wyposażony w moduł MPE nie 
spełniający SAASM.  

Trimble F22E wraz z modułem SAASM 

(Precise Positioning Service)

Force 22E od Trimble jest 24-kanałowym odbiornikiem 
o technologii następnej generacji – SAASM GPS En-
gine-41 (SGE-41). Przeznaczony do sterowania amu-
nicji, pojazdów bezzałogowych i komunikacji mobilnej 
jako lokalizator i wzorzec czasu. Oznaczany jako MRU 
(Miniature Ruggedized Unit) Force 22E przeznaczony 
jest do integracji i niezwykle odporny. Dostarczany jest 
tylko w wersji SAASM i podlega reglamentacji zakupu 
według procedur FMS. 
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           wartości dostawcy jest wysiłek, czas i środki, jakie zaangażować może na rzecz klienta, aby dostarczyć 
mu odpowiedni, nowoczesny i niezawodny produkt. SkyDec tradycyjnie nastawiony jest na nowoczesność, pro-
jektowanie i ulepszanie urządzeń GPS dla najbardziej wymagających odbiorców. Ich zadowolenie pozostaje 
zawsze naszym celem ostatecznym. Jeśli jednak stwierdzamy, że zapotrzebowanie klienta może być zaspo-
kojone przez produkt ogólnie dostępny na rynku nie wahamy się go zaoferować. Punktem wyjścia do projektu 
Tactiplot stał się właśnie taki produkt i w jego wyniku połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenie z dziedziny 
wojskowych zastosowań GPS z handlowym produktem przeznaczonym pierwotnie dla zastosowań cywilnych. 
Na takie postępowanie zdecydowaliśmy się nie ze względu na niedostatek naszej wiedzy, ale odwrotnie, nasze 
rozeznanie doprowadziło nas do przeświadczenia, że sprawdzone rozwiązanie cywilne uzupełnione naszą 
wiedzą i doświadczeniem w wojskowych systemach GPS najlepiej spełnią oczekiwania klienta. 

Zestaw nawigacyjny Tactiplot przeznaczony jest na małe jednostki wojskowe, takie jak używane w akcjach 
jednostek specjalnych. Nakłada to wymóg sprostania najbardziej niekorzystnym warunkom otoczenia, a jedno-
cześnie spełnienia najwyższych oczekiwań w sytuacjach, gdy gra idzie o najwyższą stawkę, lecz dysponuje się 
bardzo ograniczoną przestrzenią. Tactiplot oferuje użytkownikom wszelkie narzędzia pracy i wspiera różnorodne 
urządzenia zewnętrzne wyświetlając ich dane na wspólnym, wielofunkcyjnym ekranie wraz z importowanymi ma-
pami taktycznymi i opcjonalnymi wojskowymi odbiornikami GPS. Przyjazny interfejs o parametrach wojskowych i 
morskich czyni z Tactiplot system wspomagający działanie małych jednostek specjalnych i oszczędzający koszty. 

Typowy zestaw Tactiplot obejmuje liczne urządzenia 
zewnętrzne dostarczające danych oraz zindywidu-
alizowany wyświetlacz 12.1” LCD TFT. Posiada on 
najwyższą jasność, czytelność, kontrast i szeroki kąt 
widzenia. Co więcej posiada on własności noktowizyj-
ne. Wersja cywilna wyposażona jest w elektroniczny 
kompas typu fluxgate, odbiornik DGPS, cyfrowy radar 
nawigacyjny, płytkowodną echosondę i zientegrowa-
ny, wielofunkcyjny wyświetlacz (obsługa radaru, map 
elektronicznych i echosondy). Wyświetlacz współpra-
cuje z wojskowym odbiornikiem GPS oraz jednostką 
interfejsu i zasilania. Funkcje podstawowe Tactiplot 
zostały rozsze-rzone dzięki wiedzy know-how i mody-
fikacjom wprowadzonym dodatkowo przez SkyDec.

Innym składnik tej wartości dodanej tworzy możliwość 
dołączenia wielu wbudowanych i zintegrowanych, 
wojskowych odbiorników GPS klasy SAASM, co 
pozwala użytkownikowi przełączać się między tryba-
mi cywilnego DGPS i wojskowego sygnału L1/L2 bez 
zmian w interfejsie sprzętowym. Do interfejsu Tacti-
plot podłączyć można także ręczny odbiornik woj-
skowy GPS. System może też importować wojskowe 
mapy taktyczne, które mogą być nakładane na dane 
nawigacyjne czasu rzeczywistego oraz zainstalowane 
mapy morskie. W uzupełnieniu wbudowanego syste-
mu komunikacyjnego dodać możemy opcje interfejsu 
według życzeń indywidualnych klienta tworząc z 
Tactiplot najlepsze z rozwiązań dla małych jednostek 
specjalnych.
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Miarą 

Najlepszy do                    
        zadań cywilnych i wojskowych

Tactiplot  łączy w sobie  przyjazność  z odpornością ko-
mercyjnego produktu  uzupełnione o  profesjonalną  in-
tegrację  z wojskową  technologią  GPS i dodatkowymi 
urządzeniami zewnętrznymi. Jest  wodoszczelny zgod-
nie z klasą IP65.Prezentuje dane map elektronicznych, 
radaru i echosondy na wysokiej jasności ekranie. 

Zwarta konstrukcja,
         imponujące parametry

Tactiplot używany jest przez oddziały specjalne na ma-
łych  jednostkach  pływających. Części składowe mają 
wymiary  kompaktowe  i  wybrane  zostały  pod  kątem 
przydatności do eksploatacji na morzu. 

Import wojskowych
        map taktycznych

Unikalną cechą  Tactiplot  jest możliwośc  skanowania i 
ładowania taktycznych map wojskowych. Mogą one być 
nakładane na aktualne ekrany radaru i na preinstalowa-
ne mapy cywilne.  

DGPS
          i militarny GPS (L1/L2)

Użytkownik może przerzucać się między standardowym 
DGPS, a  zewnętrznym  odbiornikiem  SAASM. Dane  z 
wojskowego  GPS  zostały  zintegrowane  z  systemem 
przez inżynierów SkyDec.

RADAR

GPS

FLUXGATE

E/S

COMS

VHF

RĘCZNY 
WOJSKOWY 
GPS SAASM

OPCJE

ZAMONTOWANY 
WOJSKOWY GPS 

SAASM

JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI DANYCH

czy

PLOTER

ECHOSONDA E/S

WŁASNE MAPY/ZDJĘCIA

PLOTER

ECHOSONDA E/S

WŁASNE MAPY/ZDJĘCIA
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   Dostarczane moduły wojskowe:

Rockwell Collins MPE (SPS) i Rockwell Collins MPE-S zgodny z 

SAASM (Precise Positioning Service)

MPE i MPE-S są standardowo dostarczane armii  USA  jako Ground-Based GPS 
reciever Application Module (GB-GRAAM Project).  Są stosowane we wszystkich 
platformach DoD, Federal Civilian and Military Sales (FMS)  wymagających  pre-
cyzyjnych danych GPS. Małe wymiary i parametry GB-GRAAM  predestynują do 
aplikacji Command and Control, sterowania pociskami, do komputerów ręcznych, 
pojazdów bojowych itp.  Wersja  MPE-S  wyposażona jest w funkcje SAASM,  co 
wymaga spełnienia procedur zakupowych FMS (Foreign Military Sales). Tactiplot 
w oczekiwaniu na nie może  przejściowo zostać  wyposażony w moduł  MPE nie 
spełniający SAASM.  

Trimble F22E wraz z modułem SAASM 

(Precise Positioning Service)

Force 22E od Trimble jest 24-kanałowym odbiornikiem 
o technologii następnej generacji –  SAASM  GPS En-
gine-41 (SGE-41). Przeznaczony  do sterowania amu-
nicji, pojazdów bezzałogowych i komunikacji  mobilnej 
jako lokalizator i wzorzec czasu. Oznaczany jako MRU 
(Miniature Ruggedized Unit) Force 22E  przeznaczony 
jest do integracji i niezwykle odporny. Dostarczany jest 
tylko w wersji SAASM i podlega  reglamentacji  zakupu 
według procedur FMS. 



Typowa  konfiguracja  Tactiplot  obejmuje komplet sprzętu i oprogramowania dla małych jed-
nostek pływających po wodach własnych i obcych. SkyDec poleca i instaluje w systemie Tactiplot  
pokazane niżej dodatkowe składniki pozwalające wykorzystać w pełni funkcjonalność systemu!

Pantone 295

C - 100
Y - 70
Y - 8
K - 54

R - 0
G - 47
B - 95

Html 002F5F 

Pantone 335

C - 98
Y - 6
Y - 68
K - 19

R - 0
G - 127
B - 100

Html 007F64 

               
 wojskowy GPS

 Ręczny odbiornik
 

Odbiornik ręczny pozwala przełączać się z odbioru cywilnych sygnałów  GPS przez 
antenę  L1 na odbiór sygnałów wojskowych przez dostarczaną opcjonalnie wodosz-
czelną antenę SkyDec L1/L2. Odbiornik przez swój interfejs korzystać może z głów-
nego wyświetlacza systemu, albo po odłączeniu stanowić urządzenie autonomiczne 
używane poza jednostką pływającą.  

Cechy szczególne to:  
- Wodoodporność
- Spełnianie wymogów SAASM
- Stałe śledzenie konstelacji satelitów na 12 kanałach 
- Ruchome mapy (zestaw wielkości do 32 MB ładowany z PC)

Zestaw łączności i 

     Komunikacji Intercom Rozpoznanie sytuacyjne wymaga wyposażenia w odporne i profesjonalne środki 
komunikacji i Interkomu. Sprzęt oferowany  przez  nas  może  być  indywidualnie 
dostosowany  do  aplikacji i obszaru,  gdzie  działa  nasz  klient.  Zestaw  typowy 
obejmuje sterownik centralny (Master Control Box), sterownik  operatora  (Radio 
Operator’s Control Box) oraz sterownik indywidualny (Crew Control Box).

Opcje:

- Integracja z radiem PRR (Personal Role Radio)

- Wodoodporny mikrofon ręczny

- Wodoodporny głośnik   

- Automatyczne nasłuch dwóch lub więcej radyj 

- Wodoodporny moduł telefonu ruchomego

Jednostka (W)AIS 
Opcjonalnie  system  uzupełnia  jednostka  automa-
tycznej identyfikacji statków, w tym wojennych. Jed-
nostka jest integrowana z głównym wyświetlaczem. 
Dane mogą być wyświetlane na radarze i zainstalo-
wanych mapach jako całość informacji w dogodnym 
formacie ekranu. 

O szczegóły Zestawu Tactiplot oraz naszych innych produktów spytaj nas lub naszego przedstawiciela.
Dostarczamy szczegółowych specyfikacji, wyniki testów oraz oferty specjalne.

od SkyDec

Kompaktowy i zupełny Zestaw Nawigacyjny.

DGPS  
                i militarny GPS (L1/L2) 

Import wojskowych  
            map taktycznych 

Zwarta konstrukcja,  
                   imponujące parametry 

   Najlepszy do  
 zadań cywilnych i wojskowych

SkyDec B.V.  Mercuriusstraat 40  3133 EN  Vlaardingen  The Netherlands   

Tel. +31 (0)10 - 462 77 77  Fax +31 (0)10 - 462 72 79  Internet www.skydec.nl
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