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Ambulans pirotechniczny (nr 126/09.2015)
Mobilne Centrum Operatorów Robotów – to pojazd do wsparcia działań minersko-pirotechnicznych, który 16
kwietnia br. otrzymała Komenda Stołeczna Policji. Przekazał go do użytkowania Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów.
Pojazd ten służy do przewożenia specjalistycznych robotów mobilnych
i wyposażenia pirotechnicznego.
– Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Nie ma tygodnia, żeby nie był
wykorzystywany do działań policyjnych w województwie mazowieckim
– mówi podinsp. Piotr Brzezinka, kierownik Sekcji MinerskoPirotechnicznej z Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji.

?

W mobilnym centrum znajdują się stanowiska operatorów robotów,
obserwacji i dowodzenia akcją. Jest wyposażone w zestaw
specjalistycznych kamer do obserwacji dziennej i nocnej.
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Wiadomości z policja.pl

– To bardzo zaawansowany technologicznie ambulans, który jest wyposażony w elektronikę, środki łączności
średniego i dalekiego zasięgu, własne zasilanie, komputery i oprogramowanie do analizy sytuacji. Można
zaryzykować stwierdzenie, że takiego wyposażenia nie ma inna policja w Europie – mówi prof. nzw. dr inż. Piotr
Szynkarczyk, zastępca dyrektora ds. inteligentnych systemów bezpieczeństwa w Przemysłowym Instytucie
Automatyki i Pomiarów PIAP.
– MCOR to nasze stanowisko dowodzenia, z którego kierujemy robotami. Przewozimy w nim dużo sprzętu, m.in.
stroje antyodłamkowe, które osłaniają nas przed skutkami wybuchu, a także urządzenia do rozpoznania trudno
dostępnych miejsc i materiałów wybuchowych – mówi podinsp. Piotr Brzezinka.
Ambulans pirotechniczny zaprojektowano w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,
a elementy jego wyposażenia zostały opracowane przez Wojskową Akademię Techniczną, Centrum Badań
Kosmicznych PAN i Politechnikę Warszawską. Pojazd powstał w ramach projektu Proteus, który był
dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja trwała przeszło 5 lat, a budżet wynosił ponad 68 mln zł.

Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy
w Polsce
(KGP, 18.09.2015)
Komendant Główny Policji uczcił pamięć
ofiar zbrodni katyńskiej
(KGP, 18.09.2015)
Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów
Służb Policyjnych UE
(KGP, 18.09.2015)
Zlikwidowana linia produkcyjna
dopalaczy
(Wrocław, 18.09.2015)

– Cieszy nas, że udało się połączyć efekty najwyższej klasy badań naukowych i rozwojowych z praktycznym ich
użyciem. Jest to też okazja do podziękowania całemu zespołowi, który liczył kilkaset osób. To dzięki ich
zaangażowaniu, pasji i profesjonalizmowi udało się osiągnąć tak dobre rezultaty – mówi Mateusz Wolski z Biura
Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, koordynator projektu Proteus.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów powstał w 1965 roku. Specjalizuje się m.in.: w robotyce mobilnej,
automatyce przemysłowej, rozwiązaniach technicznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, systemach
pomiarowych i technologiach informatycznych. Roboty mobilne, które powstały w PIAP, pracują w kilkunastu
krajach Europy, Azji i Afryki.
ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor
Zobacz także:
Elektroniczni partnerzy (nr 126/09.2015)
Perfekcyjni i opanowani (nr 126/09.2015)
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