
24| Główny Mechanik 
Lipiec–Sierpień 2019

R
A
P
O
R
T

Co powinno cechować urządzenie przeznaczo-

ne do pracy w często trudnych warunkach? 

Zastanówmy się nad podstawowymi cechami takich 

specjalnych urządzeń.

Nie ma ścisłej definicji smartfona, choć każdy 

intuicyjnie czuje, co to jest – telefon komórkowy 

z dużym ekranem dotykowym, choć bywają modele 

wyposażone ponadto w standardową klawiatu-

rę z przyciskami. Z drugiej strony to, co odróżnia 

smartfony od tabletów, które także mogą być 

wyposażone w kartę sim i służyć do wykonywania 

rozmów, to wielkość ekranu. Przyjęto w praktyce, że 

smartfony mają ekrany do 7”, a tablety – od 7”. Mo-

dele z ekranem równym 7” można zaliczyć zarówno 

do tabletów jak i dużych smartfonów. Mając większe 

urządzenie trudno sobie wyobrazić wykonywanie za 

jego pomocą rozmów telefonicznych w standardowy 

sposób, tzn. przez przyłożenie do ucha. Są oczywiście 

tablety o większych ekranach, wyposażone w kartę 

sim, ale zwykle taka karta wykorzystywana jest do 

transmisji danych, a nie połączeń telefonicznych.

Urządzenia przeznaczone dla przemysłu powinny 

się wyróżniać specyficznymi cechami, do których 

można zaliczyć jego wytrzymałość (odporność na 

upadki, dużą szczelność), niezawodność, akumulator 

o dużej pojemności lub wymienną baterię, wyposa-

żenie w dodatkowe elementy takie jak skaner kodów. 

Karta sim służy do wykonywania połączeń, ale także 

do transmisji danych.

Zwykle takie urządzenia mają podwyższoną klasę 

szczelności w stosunku do standardowych telefo-

nów – IP65 lub IP67, co zapewnia im ochronę przed 

Tomasz Kurzacz

Smartfony dla przemysłu

Podzespoły smartfonów stają się coraz mniejsze i wydajniejsze, 
dzięki czemu w niewielkiej obudowie można umieścić 
różnego rodzaju elementy, które przydają się pracownikowi 
zatrudnionemu w przedsiębiorstwie przemysłowym. W miejsce 
kilku specjalizowanych urządzeń można mieć dziś jedno – 
odpowiednio wzmocnionego smartfona.

Źródło: Panasonic
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pyłem i wilgocią. Obudowy są zdecydowanie bardziej 

wytrzymałe (wykonane np. z kompozytów), uzupeł-

nione gumowymi nakładkami, co zapewnia ochronę 

urządzenia przy upadku.

Telefony przemysłowe mogą być bardziej odporne 

na pracę w skrajnych temperaturach – na mrozie 

(wysokich mroźniach) lub w wysokich temperatu-

rach. Ma to znaczenie w klimacie cieplejszym od 

naszego w przypadku pracy na zewnątrz, kiedy np. 

z pewnych powodów urządzeni musi być wystawio-

ne na słońce.

Z dodatkowego wyposażenia można wymienić 

skaner kodów (kreskowych, QR), uchwyty na pasek 

lub na nadgarstek, uchwyty pistoletowe, złącze do-

kujące, rysiki. Dzięki takiemu wyposażeniu i akceso-

riom praca może być efektywniejsza, a urządzenie 

dostosowane do warunków oraz rodzaju wykonywa-

nej pracy.

To, co wyróżnia smartfony przemysłowe od spe-

cjalizowanych urządzeń to możliwości komunika-

cyjne (dzięki standardowej karcie sim) oraz uniwer-

salność. Ta ostatnia cecha uzyskiwana jest dzięki 

standardowemu już bogatemu wyposażeniu w do-

datki takie jak transmisja NFC, moduł GSM, czujniki 

ruchu, żyroskop, itp. Z drugiej strony uniwersalność 

zapewnia dostępność olbrzymiej liczby aplikacji, 

dzięki którym można wykonywać różne zadania. 

W dziale Aplikacje Mobilne opisujemy oprogramo-

wanie, dzięki któremu smartfon staje się specjalizo-

wanym narzędziem pracy (np. miernikiem natężenia 

dźwięku lub zaawansowanym kalkulatorem wielko-

ści technicznych), choć należy sobie zdawać sprawę, 

że w przypadku korzystania z niektórych urządzeń 

„pokładowych” nie osiągnie się takich samych rezul-

tatów, jak korzystając z urządzeń specjalizowanych, 

odpowiednio dokładnych i skalibrowanych.

Warto także wspomnieć o zdolności do wykony-

wania bardzo dobrej jakości zdjęć, co w połączeniu 

z możliwością ich natychmiastowej wysyłki może 

być bardzo cenne w pracy służb utrzymania ruchu.

Bardzo ważną sprawą jest pojemność akumula-

tora – musi on zapewniać 8 godzin nieprzerwanej 

pracy lub możliwość jego natychmiastowej wymiany 

(na naładowany).

Kto kupuje taki sprzęt?
Wzmocnione smartfony kosztują nieco więcej od 

standardowych, zatem na ich zakup decydują się 

firmy i osoby, które rzeczywiście potrzebują takiego 

sprzętu. Z drugiej strony zaopatrują się w nie firmy, 

które nie potrzebują specjalizowanego sprzętu (np. 

skanerów kodów kreskowych) lub dla których smart-

fon jest z ich punktu widzenia sprzętem najodpo-

wiedniejszym.

– Przede wszystkim – jak sama nazwa wskazuje – 

smartfon przemysłowy znajdzie zastosowanie w różnego 

rodzaju fabrykach/magazynach przemysłowych, np. 

spożywczych, gdzie jest masa produktów mających kody 

kreskowe, niezbędne do przyjęcia produktu, a w dalszym 

etapie do jego wysyłki – mówi Adrian Kryśko z firmy 

General-ID. – Dzięki smartfonom jest to o wiele prostsze. 

6-calowy ekran pozwoli na kontrolowanie i przejrzysty 

odczyt tego, co skanujemy, a w razie problemów – szybką 

korektę błędu. Smartfony przemysłowe znajdą zastoso-

wanie w firmach kurierskich, gdzie dostawca przesyłki 

z poziomu smartfona bardzo szybko może zaraportować 

dostarczenie bądź odebranie przesyłki, a co więcej – dzię-

ki smartfonowi przemysłowemu może pobrać np. podpis 

od odbiorcy jako potwierdzenie doręczenia. Smartfony 

przemysłowe mają zastosowanie również we wszelkiego 

rodzaju sklepach odzieżowych, podczas inwentaryzacji. 

Nasi klienci, m.in. właśnie z tych wyżej wymienio-

nych przedsiębiorstw zdecydowali się na zaopatrzenie 

w smartfony przemysłowe.

Piotr Łapszo z firmy Eletrit dodaje, że super wy-

trzymałe smartfony, takie jak np. EX z PTT Kenwood 

KWS-A80K. przeznaczone są dla użytkowników 

przedsiębiorstw oraz służb – wszędzie tam, gdzie 

gwarancja łączności jest gwarancją powodzenia 

zadania.

– Najczęściej naszymi klientami są przedsiębiorstwa 

średnie i duże, które stosują tego typu urządzenia na 

halach produkcyjnych czy magazynach do sczytywania 

np. partii produkcyjnych czy stanów magazynowych. 

Tego typu sprzęt jest odporny na upadki co tym bardziej 

Kenwood KWS-A80K. Źródło: Elektrit
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Dodatkowo po wprowadzeniu RODO klienci zwracają 

większą uwagę, niż dotychczas, na bezpieczeństwo 

systemu. Oczekują by na bieżąco wydawane były łatki 

bezpieczeństwa. Dane klientów są dla nich najważniej-

sze, dlatego też nie mogą pozwolić sobie na zakup smart-

fona konsumenckiego.

Z kolei Paweł Jędrzejczyk zaznacza, że przy zaku-

pie klienci kierują się parametrami, czyli wielkością 

pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej oraz wy-

dajności procesora. Istotne znaczenie ma też wersja 

oprogramowania.

Dorian Sus podkreśla wagę wsparcia technicz-

nego producenta lub resellera. Radzi także zwracać 

uwagę na cykl życia produktu – przekłada się to na 

możliwość aktualizacji oprogramowania i możliwość 

późniejszego serwisowania urządzeń.

Adrian Kryśko mówi: – Jeśli decydujemy się na 

zakup smarfona przemysłowego powinniśmy zwró-

cić uwagę w pierwszej kolejności na rozmiar, poziom 

jasności, pojemność baterii, wytrzymałość urządzenia 

oraz poziom odporności. Urządzenie musi być praktycz-

ne – nie może być to smartfon który ciężko trzyma się 

w dłoni, użytkownik powinien być w stanie operować 

urządzeniem za pomocą jednej ręki. Poziom jasności 

jest ważny dla osób, które pracują na zewnątrz: często 

jest problem z odczytem, jeśli jest słoneczny dzień, 

a nasze urządzenie nie daje sobie rady z promieniami 

(oczywiście można się zaopatrzyć w powłokę odbi-

jającą promienie UV, ale wiąże się to z dodatkowymi 

kosztami). Pojemność baterii jest bardzo ważna, aby 

użytkownik nie musiał po 2 godzinach przerywać pracy 

w celu naładowania baterii, dodatkową zaletą będzie 

urządzenie, które ma wymienną baterię. Jeśli decy-

dujemy się na wybór urządzenia ważne jest, aby był 

wytrzymały, tzn. odporny na upadki przynajmniej z 1 

metra – pamiętajmy że jest to smartfon przemysłowy, 

nie może on rozpaść się na części pierwsze po jednym 

upadku. Smartfony są wykorzystywane w różnych 

warunkach dlatego warto znać poziom odporności, 

najlepiej jeśli ma standard IP65 - pyłoszczelny oraz 

wodoszczelny. Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, takich 

jak pojemność ROM i RAM, system operacyjny, czytniki 

kodów – są one dopasowywane do potrzeb klienta.

Z drugiej strony każdy klient ma inne potrzeby, nato-

miast najczęściej pojawiają się pytania odnośnie pamięci 

i żywotności urządzenia, systemu operacyjnego, czyt-

ników kodów kreskowych 1D i 2D, oraz WiFi. W przy-

padku Androida bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę 

na to, czy urządzenie ma certyfikat Google i możliwość 

dostępu do usług Play store. Ponadto bardzo istotne 

przy tego typu urządzeniach mobilnych jest możliwość 

zainstalowania karty SIM. Niestety klienci nie są do 

edukowani w tej kwestii i nie do końca rozumieją różnic 

pomiędzy urządzeniami tzw. konsumenckimi a urządze-

niami przemysłowymi. Klienci również pytają o cechy 

takie jak wygoda obsługi urządzenia, czy też – jakie są 

oferowane rozwiązania danego urządzenia. Czasami 

spotykamy się z pytaniami odnośnie oferowanego wspar-

doceniają użytkownicy – uzupełnia Paweł Jędrzejczyk 

z firmy New Portable Devices.

Hanna Bielińska z ZP SERWIS uzupełnia, że 

urządzenia takie chętnie są kupowane przez 

przedsiębiorstwa usługowo-handlowe, produkcyj-

ne, spedycyjne, transportowe, logistyczne, wodno-

-kanalizacyjne, energetyczne, gazownicze, Lasy 

Państwowe, tartaki, szpitale oraz gospodarstwa rolne 

i sadownicze.

Na co zwrócić uwagę? Czym kierują się 
klienci przy zakupie?
Hanna Bielińska zwraca uwagę na trzy podstawowe 

kryteria, jakimi warto się kierować przy wyborze 

sprzętu:

• platforma sprzętowa – trwałość urządzenia, 

żywotność (całkowity czas użytkowania), po-

jemność akumulatora, wydajność urządzenia, 

stabilność systemu, wytrzymałość na trudne 

warunki pracy (woda, pył, mroźnia), odporność 

na upadki, dodatkowe moduły takie jak czytnik 

kodów kreskowych, RFID, 

• bezpieczeństwo systemu – czy smarfon ma 

certyfikat Android Enterprise Recommended, czy 

producent jasno zobowiązuje się do wydawania 

aktualizacji, jak często i jak długo, czy producent 

dostarcza własne rozwiązania zwiększające bez-

pieczeństwo systemu oraz ułatwiające konfigu-

rację i zarządzanie urządzeniami – np. ZEBRA 

Mobility DNA, 

• pakiety serwisowe i gwarancja – wsparcie po-

sprzedażowe, czas i koszt ewentualnych napraw, 

możliwość otrzymania urządzeń zastępczych na 

czas naprawy, serwis obejmujący przypadkowe 

uszkodzenia mechaniczne.

W uzupełnieniu dodaje: – Coraz częściej klienci 

kierują się nie tylko ceną urządzenia, ale także jego 

jakością. Przy zakupie biorą pod uwagę całkowity czas 

i koszt eksploatacji urządzeń oraz ich niezawodność, 

dzięki której są w stanie unikać kosztownych przesto-

jów w pracy. Ważna jest dla nich odporność urządzenia 

Lumar One Plus. Źródło: Lumar Poland
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Producent KENWOOD Emdoor Datalogic Lumar SENTER Mobilator ZEBRA ZEBRA HANDHELD

Model KWS-A80K EM-T62 Memor 10 One S917V20 MobiPad Cruiser 2D TC52/57 TC72/77 X9

Informacje z firmy Elektrit General-ID Kreski Lumar Poland New Portable Devices New Portable Devices ZP SERWIS ZP SERWIS ZP SERWIS 

Strona www producenta lub dys-
trybutora www.elektrit.pl www.general-ID.pl www.datalogic.com www.lumarpoland.com www.Mobilator.pl www.Mobilator.pl https://zpserwis.com.pl/ https://zpserwis.com.pl/ https://zpserwis.com.pl/

Procesor Snapdragon 630 OctaCore MTK 8735A ośmiordzeniowy MediaTek Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 810 Cortex A53 Eight Core Qualcomm Snapdragon 660  Qualcomm Snapdragon 660 Quad-core ARM Cortex-A53

Częstotliwość pracy procesora [GHz] 2,2 1,1 2 1,3 1,8 1,5 2,2  2,2 1,3

Pamięć RAM [GB] 4 2 3 2 4 4 4 4 2

Pamięć Flash [GB] 64 16 32 16 64 64 32 32 16

Przekątna ekranu [cale] 5 6 5 5 5,5 5,2 5 4,7 5

Rozdzielczość ekranu [piksele] 1080x1920 720x1280 720x1280 720x1280 1920x1080 1920x108 1280x720 1280x720 1280x720

Rodzaj ekranu IPS dotykowy pojemnościowy, Durable 
Touch LCD – pojemnościowy IPS pojemnościowy dotykowy dotykowy dotykowy

Pojemność akumulatora [mAh] 4900 5000 4100 4800 5000 4400 4150 4620 4800

Wymienny akumulator tak tak tak tak nie tak tak tak b.d.

Klawiatura ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa + przyciski 
funkcyjne ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa

GPS tak tak tak tak Tak Tak TC57 - tak TC 77- tak tak

WiFi tak tak tak tak tak – 802.11 a/b/g/n/ac Tak – 802.11 a/b/g/n/ac tak tak tak

Bluetooth tak tak tak tak tak - Bluetooth 4.0 tak - Bluetooth 4.0 tak tak tak

Skaner RFID nie tak nie tak tak b.d. tak (opcja) tak (opcja) nie

Skaner kodów kreskowych nie tak tak tak tak tak tak tak tak

Rozmiary [mm] 157,9x79,1x18 185x93x20,7 155 x 78 x 187 172x82x29 170x84x15 152×75,9×12,8 155×75,5×18,6 161×84×28 165,8x86x25,5 

Waga [g] 350 380 285 330 230 227 249 376 385

System operacyjny Android N Android 8.1 Android 8.1 Oreo Android 7.0 Android 8.1 Android 7.1 Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo Android 7.0 Nougat

Odporność na upadek [m] b.d. tak, 1,2 tak, 1,5 tak, 1,5 tak, 1,2 tak, 1,5 tak, 1,8 tak, 1,8–2,4 tak, 1,5

Klasa szczelności IP IP69 IP65 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67, IP65 IP67, IP65 IP67

Złącza

USB-C, 2 x port rozszerzeń 
multi-pin

micro USB 2.0, 3,5 mm 
earphone jack, Pogo Pin, 

SIM card, TF card
USB 2.0

1 x USB typu C 
1 x Port micro SIM 
1 x Port micro SD  

(max. 32 GB) 
1 x Gniazdo zasilania 
1 x Złącze dokowania

1x MicroUSB (OTG) , 1x USB 
2.0 , 1x AudioJack , 2x SIM 
lub 1x SIM + 1x Micro SD

1 x USB typu C, 1 x Audio-
Jack, 1 x Micro SD, 2 x SIM

gniazdo microSD, gniazdo 
nano-SIM, audio

gniazdo microSD, gniazdo 
eSIM, gnizado nano-SIM, 

audio

gniazdo microSD, gniazdo 
micro-SIM, audio

Akcesoria

bateria, ładowarka, kabel 
USB-C

stacja dokująca, pistolet 
(Gun), uchwyt na nadgar-
stek, wymienna bateria

ładowarka indukcyjna, 
obudowa rubber-boot, 

ładowarka samochodowa

kabel USB, zasilacz, stacja 
dokująca uchwyt pistoletowy

etui silikonowe, szkło har-
towane, stacja ładowanie 

(1 slot), stacja ładowania (5 
slotów)

m.in. etui, futerał, stacja 
dokująca, zasilacz, zestaw 

słuchawkowy, pasek na rękę 
i wiele innych

m.in. rysik, stacja dokująca, 
zestaw słuchawkowy, pasek 
na rękę, uchwyt pistoletowy, 

stacja dokująca, zasilacz i 
wiele innych

m.in. futerał, pasek na rękę, 
stacja dokująca, zasilacz, 
uchwyt pistoletowy, słu-
chawki  i wiele innych

Uwagi/inne cechy normy ATEX/IECEx Ex II 3G 
Ex ic IIC T4 Gc IP64 Ex II 3D 

Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

cecha szczególna: ładowa-
nie indukcyjne, programo-
walny przycisk ekranowy

ekran o podwyższonej 
wytrzymałości, 4G LTE

kamera/aparat: tył: 13 Mpx 
(Flash), przód: 5 Mpx

cia posprzedażowego, lub jakie akcesoria są dostępne do 

danego urządzenia w celu usprawnienia pracy(zapasowe 

baterie, ładowarki wielopozycyjne).

– Prowadzenie przez służby czy przedsiębiorstwa 

działań w ekstremalnych warunkach wymaga bardziej 

niż kiedykolwiek inteligentnej komunikacji, żaden 

zwyczajny smartfon tego nie potrafi – mówi Piotr 

Łapszo. – Najbardziej pożądane cechy od smartfonów 

w sektorze przemysłu to olbrzymia wytrzymałość 

na czynniki zewnętrzne, długi czas pracy na jednym 

ładowaniu, spełnianie restrykcyjnych norm przemy-

słowych, dedykowane przyciski PTT czy inne przyciski 

funkcyjne oraz przyjazny i aktualny system operacyj-

ny. Przy wyborze smartfona przemysłowego koniecznie 

należy zwrócić uwagę na jakoś jego wykonania, czyli 

wytrzymałość na czynniki zewnętrzne oraz użyte 

materiały. Nie mniej ważne są spełniane normy, bez 

których urządzenie nie może pracować w większości 

zakładów przemysłowych, gazowniczych czy energe-

tycznych.

Kierunki rozwoju smartfonów\
– Smartfony przemysłowe nie odstają wydajnością 

w porównaniu do modeli komercyjnych – mówi Piotr 

Łapszo. – W najbliższej przyszłości smartfony prze-

mysłowe będą oferowały jeszcze większą odporność 

i wytrzymałość przy zmieszonej wadze dzięki zastoso-

waniu nowoczesnych materiałów. Dodatkowo przyszłe 

smartfony mieć będą porty rozszerzeń, do których 

będzie można podpiąć mikrofonogłośnik, czytnik kodów 
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Producent KENWOOD Emdoor Datalogic Lumar SENTER Mobilator ZEBRA ZEBRA HANDHELD

Model KWS-A80K EM-T62 Memor 10 One S917V20 MobiPad Cruiser 2D TC52/57 TC72/77 X9

Informacje z firmy Elektrit General-ID Kreski Lumar Poland New Portable Devices New Portable Devices ZP SERWIS ZP SERWIS ZP SERWIS 

Strona www producenta lub dys-
trybutora www.elektrit.pl www.general-ID.pl www.datalogic.com www.lumarpoland.com www.Mobilator.pl www.Mobilator.pl https://zpserwis.com.pl/ https://zpserwis.com.pl/ https://zpserwis.com.pl/

Procesor Snapdragon 630 OctaCore MTK 8735A ośmiordzeniowy MediaTek Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 810 Cortex A53 Eight Core Qualcomm Snapdragon 660  Qualcomm Snapdragon 660 Quad-core ARM Cortex-A53

Częstotliwość pracy procesora [GHz] 2,2 1,1 2 1,3 1,8 1,5 2,2  2,2 1,3

Pamięć RAM [GB] 4 2 3 2 4 4 4 4 2

Pamięć Flash [GB] 64 16 32 16 64 64 32 32 16

Przekątna ekranu [cale] 5 6 5 5 5,5 5,2 5 4,7 5

Rozdzielczość ekranu [piksele] 1080x1920 720x1280 720x1280 720x1280 1920x1080 1920x108 1280x720 1280x720 1280x720

Rodzaj ekranu IPS dotykowy pojemnościowy, Durable 
Touch LCD – pojemnościowy IPS pojemnościowy dotykowy dotykowy dotykowy

Pojemność akumulatora [mAh] 4900 5000 4100 4800 5000 4400 4150 4620 4800

Wymienny akumulator tak tak tak tak nie tak tak tak b.d.

Klawiatura ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa + przyciski 
funkcyjne ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa ekranowa

GPS tak tak tak tak Tak Tak TC57 - tak TC 77- tak tak

WiFi tak tak tak tak tak – 802.11 a/b/g/n/ac Tak – 802.11 a/b/g/n/ac tak tak tak

Bluetooth tak tak tak tak tak - Bluetooth 4.0 tak - Bluetooth 4.0 tak tak tak

Skaner RFID nie tak nie tak tak b.d. tak (opcja) tak (opcja) nie

Skaner kodów kreskowych nie tak tak tak tak tak tak tak tak

Rozmiary [mm] 157,9x79,1x18 185x93x20,7 155 x 78 x 187 172x82x29 170x84x15 152×75,9×12,8 155×75,5×18,6 161×84×28 165,8x86x25,5 

Waga [g] 350 380 285 330 230 227 249 376 385

System operacyjny Android N Android 8.1 Android 8.1 Oreo Android 7.0 Android 8.1 Android 7.1 Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo Android 7.0 Nougat

Odporność na upadek [m] b.d. tak, 1,2 tak, 1,5 tak, 1,5 tak, 1,2 tak, 1,5 tak, 1,8 tak, 1,8–2,4 tak, 1,5

Klasa szczelności IP IP69 IP65 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67, IP65 IP67, IP65 IP67

Złącza

USB-C, 2 x port rozszerzeń 
multi-pin

micro USB 2.0, 3,5 mm 
earphone jack, Pogo Pin, 

SIM card, TF card
USB 2.0

1 x USB typu C 
1 x Port micro SIM 
1 x Port micro SD  

(max. 32 GB) 
1 x Gniazdo zasilania 
1 x Złącze dokowania

1x MicroUSB (OTG) , 1x USB 
2.0 , 1x AudioJack , 2x SIM 
lub 1x SIM + 1x Micro SD

1 x USB typu C, 1 x Audio-
Jack, 1 x Micro SD, 2 x SIM

gniazdo microSD, gniazdo 
nano-SIM, audio

gniazdo microSD, gniazdo 
eSIM, gnizado nano-SIM, 

audio

gniazdo microSD, gniazdo 
micro-SIM, audio

Akcesoria

bateria, ładowarka, kabel 
USB-C

stacja dokująca, pistolet 
(Gun), uchwyt na nadgar-
stek, wymienna bateria

ładowarka indukcyjna, 
obudowa rubber-boot, 

ładowarka samochodowa

kabel USB, zasilacz, stacja 
dokująca uchwyt pistoletowy

etui silikonowe, szkło har-
towane, stacja ładowanie 

(1 slot), stacja ładowania (5 
slotów)

m.in. etui, futerał, stacja 
dokująca, zasilacz, zestaw 

słuchawkowy, pasek na rękę 
i wiele innych

m.in. rysik, stacja dokująca, 
zestaw słuchawkowy, pasek 
na rękę, uchwyt pistoletowy, 

stacja dokująca, zasilacz i 
wiele innych

m.in. futerał, pasek na rękę, 
stacja dokująca, zasilacz, 
uchwyt pistoletowy, słu-
chawki  i wiele innych

Uwagi/inne cechy normy ATEX/IECEx Ex II 3G 
Ex ic IIC T4 Gc IP64 Ex II 3D 

Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

cecha szczególna: ładowa-
nie indukcyjne, programo-
walny przycisk ekranowy

ekran o podwyższonej 
wytrzymałości, 4G LTE

kamera/aparat: tył: 13 Mpx 
(Flash), przód: 5 Mpx

kreskowych czy dołożyć dodatkowy, cyfrowy moduł ra-

diowy pracujący w standardzie DMR lub NXDN, który 

jeszcze bardziej poprawi łączność zakładową.

Adrian Kryśko podkreśla zwiększającą się liczbę 

aplikacji: – Dzięki systemowi operacyjnemu Android 

powstaje coraz więcej aplikacji, których zadaniem jest 

sprawić aby urządzenia były jak najprostsze w obsłudze 

a zarazem jak najefektywniejsze.

Z kolei Dorian Sus zauważa, że rozwój tych urzą-

dzeń kieruje się ku jeszcze większej niezawodności 

i dostosowaniu sprzętu do warunków pracy w maga-

zynach – powstaje coraz więcej obudów wzmacnia-

jących i uchwytów pistoletowych. 

Potwierdza to Paweł Jędrzejczyk, który zauważa: 

– Urządzenia te zmieniają się jedynie parametrycznie 

i systemowo. Ewentualnie ich ergonomia się poprawia, 

aby ich użytkowanie było łatwiejsze i bardziej przystoso-

wane do użytkownika

Rynek
W Polsce smartfony o wzmocnionej konstrukcji 

oferuje kilkadziesiąt firm.

Lumar Poland oferuje kolektory danych/smart-

fony LUMAR. Model ONE PLUS ma wbudowaną dru-

karkę i skaner. Inne podobne urządzenia to LUMAR 

ONE, LUMAR SIX oraz LUMAR EIGHT. Mogą praco-

wać w trudnych warunkach, mają klasę szczelności 

IP65 lub 66.

W sklepie Mobilator.pl znajdziemy ok. 50 modeli 

wyposażonych w ekrany różnej wielkości, z syste-
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R
A
P
O
R
T mami Android oraz Windows, w klasach szczelności 

IP54, 65 oraz 67. Są tu marki takie jak WINMATE 

(Motorola), MobiPad oraz Emdoor.

ANIXANDRA oferuje 8 modeli firm Honeywell, 

Zebra oraz Panasonic.

DACPOL ma w ofercie kilka smartfonów serii IS 

przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem (strefy 1, 21, 2 i 22).

Do stref zagrożonych wybuchem przeznaczo-

ny jest także KENWOOD KWS-A80K z oferty firmy 

ELEKTRIT.

ZP SERWIS oferuje wiele modeli firm takich Han-

dheld i Zebra.

Telefon przemysłowy Asom d81 spełniający 

wymagania Atex, w klasie szczelności IP65 oferuje 

firma KONTEL. Nie jest to typowy smartfon, gdyż nie 

ma ekranu dotykowego, ale warto zwrócić na niego 

uwagę, gdyż ma wbudowany przycisk alarmowy oraz 

czujniki upadku i bezruchu oraz zawleczkę alarmo-

wą – w razie wypadku wysyła wezwanie (z lokali-

zacją) do serwera alarmowego. Wytrzymuje upadek 

z 2 metrów na twarde podłoże, ma klasę szczelności 

IP65 oraz może pracować w strefach zagrożonych 

wybuchem.

HKK Tech ma w ofercie kilka modeli form Honey-

well, Zebra oraz Datalogic.

Conrad Electronic proponuje 3 modele serii IS do 

pracy w strefach Ex.

W ofercie CSI znajdziemy 2 modele: RTC-600A 

firmy AEON oraz FZ-N1 Panasonica.

HDWR proponuje kilka modeli serii HD-T. Warto 

zwrócić uwagę na model T58, który wyposażony 

został w walkie-talkie o zasięgu do 3 km.

Sklep internetowy dobiznesu.pl oferuje kilkana-

ście modeli firm Honeywell, Motorola, Zebra oraz M3.

W firmie RSC Auto ID Distribution znajdziemy 

smartfony firm Datalogic, Honeywell oraz Zebra.

UMPC ma w ofercie kilkanaście ciekawych modeli 

firm  takich jak Seter, Jepower, Emdoor, SEUIC, Han-Głównymi użytkownikami smartfonów przemysłowych 
są firmy logistyczno-transportowe. Wynika to z zapo-
trzebowania na rozwiązania klasy przemysłowej na tyle 
poręcznych, by pracownik mobilny nie miał kłopotu 
z używaniem ich w terenie. Jednocześnie urządzenia te 
muszą być odporne na czynniki atmosferyczne i ewen-
tualne upadki, bowiem specyfika pracy kierowców 
i przedstawicieli naraża te urządzenia na różne tego 
typu zagrożenia. Ważną cechą tego sprzętu jest jego 
niezawodność, o którą klienci często pytają przy podej-
mowaniu decyzji zakupowych. Dlatego warto zwrócić 
uwagę czy urządzenie ma rozszerzoną gwarancję, tzw. 
kontrakt serwisowy obejmujący szkody powstałe z winy 
użytkownika. Ponadto czołowi producenci tego typu 
urządzeń zapewniają pełną gamę akcesoriów, które 
pozwalają zaadoptować ich urządzenia do pracy w każ-
dych warunkach. Bardzo istotne – zwłaszcza na etapie 
wdrożeniowym – jest wsparcie techniczne producenta 
lub resellera. Cykl życia produktu ma duże znaczenie 
dla późniejszych aktualizacji oprogramowania i możli-
wości wieloletniego serwisu sprzętu.

Niezawodność i akcesoria
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Dorian Sus 
Account Manager
Kreski

SENTER S917V20. Źródło: New Portable Devices

Memor 10. Źródło: Kreski
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dheld, Swell, SPEEDATA, Lecom i LOGIC. Mogą być 

wyposażone m.in. w stacje dokujące, miniaturowe 

drukarki, uchwyty pistoletowe.

BCM to duży wybór terminali, w tym smartfonów. 

Są tu urządzenia marek takich jak Newland, Zebra, 

Motorola, Honeywell, Datalogic, Panasonic, Unitech, 

M3 oraz Pidion.

General-ID to m.in. smartfony firmy CipgerLab, 

Emdoor, Datalogic, Honeywell, Motorola, Newland 

i Zebra. 

W ofercie firmy Spinel znajduje się jedne model 

firmy MioWORK A310 dostępny na zamówienie.

Firma KRESKI oferuje wiele modeli firm takich jak 

Zebra, Datalogic, Honeywell oraz Aaeon. 

Wzmocnione modele smartfonów HAMMER 

znajdziemy także w ofercie firmy myPhone. Choć są 

to urządzenia konsumenckie, to z racji wzmocnionej 

obudowy mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle. 

Cechują się bardzo niskimi cenami.

Kilka modeli smartfonów dla przemysłu znaj-

dziemy także w ofercie firmy BMF. Są to urządzenia 

RUGGEDPHONE Q9, M10 oraz A22.

Przykłady urządzeń dostępne w Polsce znajdują 

się w tabeli. 

Android jest najbardziej popularnym systemem 
konsumenckim. Większość z nas posiada smartfony 
właśnie z tym oprogramowaniem. Każdego dnia jednak 
hakerzy atakują ten system, aby dostać się do naszych 
informacji lub wyłudzić od nas pieniądze i dane. 
Oczywiście programiści Androida starają się łatać 
dziury w systemie, ale większość producentów nie do-
starcza aktualizacji wprost do zwykłych użytkowników. 
Musimy pamiętać, że na urządzeniach przemysłowych 
często posiadamy bazę klientów, ich dane osobowe 
oraz inne informacje poufne. W związku z tym firma 
ZEBRA przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpie-
czeństwa. Opracowała  pakiet zabezpieczeń i aplikacji 
zwanych Mobility DNA. Aplikacje te mają ułatwiać 
pracę na urządzeniach, wspomagać zarządzanie przez 
informatyka oraz dostarczać dodatkową warstwę 
bezpieczeństwa. Ponad to smartfony przemysłowe 
firmy ZEBRA nie posiadają zwykłej wersji Androida, 
lecz Android Enterprise Recommended. Jest to system 
certyfikowany, co w dobie RODO można uznać za 
niezbędne.

Hanna Bielińska 
ZP SERWIS

Bezpieczny smartfon
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Zebra TC52, TC57, TC72, TC77. Źródło: ZP Serwis


