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W  czwartek  23  października  br.  w  Biurze  Bezpieczeństwa  Narodowego  gościli

przedstawiciele  firm  Teldat  z  Bydgoszczy  oraz  Pimco z  Warszawy,  którym szef  Biura

minister  Stanisław  Koziej  wręczył  statuetki  i  dyplomy  Prezydenta  RP,  będące

dopełnieniem nagrody przyznanej podczas tegorocznego XXII Międzynarodowego Salonu

Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Wydarzenia

Dyplom i statuetki od Prezydenta RP za najlepszy produkt

zwiększający bezpieczeństwo żołnierzy

Nagrodą  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  -  dla  produktu  najlepiej  służącego

podniesieniu  poziomu  bezpieczeństwa  polskich  żołnierzy  -  wyróżniony  został

automatyczny  sygnalizator  skażeń  PROMETHEUS  zintegrowany  z  JAŚMINEM  -

Systemem Systemów, wyprodukowany przez konsorcjum wspomnianych firm.

PROMETHEUS jest  w stanie  już  w  kilka  sekund określić,  czy mamy do czynienia  ze

skażeniem przekraczającym normy i zagrażającym życiu i zdrowiu żołnierza. Co istotne,

dzięki  integracji  z  systemem teleinformatycznym JAŚMIN,  komunikaty  z  Prometheusa

mogą trafiać w czasie rzeczywistym do dowództwa wyższego szczebla. Przy zachowaniu

wysokiej  czułości  sygnalizatora  i  jego  szybkości  konstruktorom udało  się  także w  jak

największym stopniu wyeliminować fałszywe alarmy o skażeniu.

Na  wrześniowych  targach  w  Kielcach,  w  imieniu  Prezydenta  RP  Bronisława

Komorowskiego,  nagrodę  wręczył  dyrektor  Departamentu  Zwierzchnictwa  nad  Siłami

Zbrojnymi generał Lech Konopka.
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