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KaBLe
Logipoint poLska
Specjalista w dziedzienie instalacji 

światłowodowych lądowych oraz 

morskich. Kompleksowa realizacja 

zleceń wraz z projektem technic-

znym.
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Logipoint PoLSKa

Nasz zespół to NajLepsi specjaLiści  
W brażny teleinformatycznej i technologii światłowodowych działamy od 2008 roku. Zdołaliśmy 
zrealizować wiele kluczowych projektów na terenie całego kraju spełniając oczekiwania Klientów.

Dostarczamy naszym Klientom kompletne rozwiązania w zakresie projek-

towania i wykonawstwa instalacji teletechnicznych oraz wyspecjalizowanych 

sieci światłowodowych wraz z urządzeniami aktywnymi, a także wymaganą 

dokumentacją.

na zlecenie opracowywujemy kosztorysy, projekty wykonawcze oraz doku-

mentacje powykonawcze wraz z odbiorami końcowymi instalacji.

Świadczymy usługi dla cywilnego i wojskowego przemysłu stoczniowego  oraz 

energetyki wiatrowej.

nasz zespół posiada certyfikaty producentów systemów okablowania 

pozwalające wykonywać instalacje z 25 letnią gwarancją.

Kadra zarządzająca jest przeszkolona w zakresie zarządzania projektami w 

metodologii PRInce2 co pozwala na wykonywania najtrudniejszych technic-

znie i organizacyjnie projektów inwestycyjnych.

dLaczego 
Logipoint poLska
nasi Klienci mogą skorzystać z pro-

fesjonalnego doświadczenia, które 

Logipoint Polska zdobył w wielu seg-

mentach rynku elektroinstalacyjnego 

oraz informatycznego.

KompeteNcje
 Doradzamy

 Projektujemy 

 Dostarczamy 

 Wdrażamy 

Doświadczenie  
wiedza



Lądowe
Współpracujemy ze światowymi 

producentami okablowania oraz 

rozwiązań systemowych, między in-

nymi Leoni, Molex, c&c, R&M, Draka. 

Wypracowane kontakty pozwalają na 

szybkie realizacje inwestycji wraz z 

certyfikacją sieci.

 okablowanie strukturalne mied-

ziane kat.5e, kat.6 i kat.7

 Sieci światłowodowe aktywne i 

pasywne GPon

 Systemy kontroli dostępu i 

rejestracji czasu pracy 

 Systemy sygnalizacji włamania i 

napadu

  Systemy monitoringu 

przemysłowego

eNergetyKa
Serwis i montaż linii 

światłowodowych sieci na 

farmach wiatrowych wraz z 

dostawą złączy hybrydowych 

Hcf.

górNictwo
Dostawa kabli specjalisty-

cznych dedykowanych do 

instalacji górniczych.

przemysł
Prace montażowe i serwis 

linii światłowodowych na 

obiektach Elekrociepłowni 

EC Gdańsk/Gdynia, Fortum, 

Ośrodków wydobywczych 

paliw kopalnych.

LoGIPoInT PoLSKa 2014
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naSI specJALIŚcI

Dawid Wiśniewski
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: dwisniewski@logipoint.pl
+48 666 858 610

Anna Wiśniewska 
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: awisniewska@logipoint.pl
+48 600 919 994

maciej kucharski
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: mkucharski@logipoint.pl
+48 791 963 517

44%
Instalacje światłowodowe i 

teletechnika.

17%
Instalacje okrętowe, złącza 

wojskowe i taktyczne.

39%
Instalacje dedykowane

morsKie
Rozwój infrastruktury przemysłu 

stoczniowego oraz zwiększenie 

ruchu morskiego na terenie kraju 

otwiera również dla nas kolejne 

projekty, których podejmujemy 

się wpełni spełniając oczekiwania 

klientów

Instalacje okrętowe:

 Kontrolno – pomiarowe

 Sterujące i automatyki

 alarmowe

 Przeciwpożarowe

  Telewizji przemysłowej

 Sieć logiczna

 Sygnalizacji i łączności
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WDROŻeNIA

Z początkiem 2010 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług 

dla inwestorów oraz wykonawców z branży okrętowej oraz 

offshore. Jednym z kluczowych projektów była naprawa 

światłowodowego kabla podmorskiego będącego własnością 

Urzędu Morskiego w Gdyni. naszym zadaniem było 

zlokalizowanie miejsca awarii a następnie wykonanie mufy 

światłowodowej morskiej wraz z ponownymi pomiarami toru 

światłowodowego. 

na zlecenie LoToS Petrobaltic S.a Zespół Geotechniki i 

Radiogeodezji przeprowadziliśmy wymianę złącza kabla 

sygnałowego typu umbilical dedykowanego do pracy w 

warunkach podmorskich nawet do 100m zanurzenia.

 Zaufała nam Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni zlecając 

prace światłowodowe na okrętach podwodnych oraz okrętach 

rozpoznania dla systemów nawigacji i rozgłośni radiowych.

Statystyki  
2013

2010 2011 2012
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RoZWÓJ

Elektrociepłownie

Ośrodki wydobywcze paliw 

kopalnych

W najbliższych latach zwiększymy 

zakres dostaw kabli górniczych 

i podmorskich we współpracy 

z LeonI Group jako jednym z 

dwóch producentów w europie 

produkujących kable do ciężkiego 

przemysłu górniczego.

Statki cywile

Kable podmorskie

Okręty Marynarki Wojennej RP

Branża offshore rozwija się na 

terenie kraju w dużym tempie 

a jako dostawca komplesowych 

rozwiązań dostosowujemy portfel 

usług i produktów do potrzeb rynku. 

otworzymy nowy dział specjalizujący 

się w technologiach cięcia 

laserowego.

Złącza militarne soczewkowe

Przyłącza burtowe

Dedykowane złącza hermetyczne

Udział w obsłudze technicznej 

eURo2012 otworzył nowe 

zapotrzebowanie na produkcję 

i dostawy mobilnych kabli 

światłowodowych. W latach 2014-

2016 zainwestujemy w dział kabli 

taktycznych. 

eNergia
Farmy wiatrowe 

Budownictwo przemysłowe

oFFsHore
Instalacje okrętowe
Przyłącza burtowe

taKtyczNe
Kable estradowe

 Światłowody mobilne

LoGIPoInT PoLSKa 2014

 Planowane zwiększenie zakresu   Planowane zwiększenie zakresu   Planowane zwiększenie zakresu 

25% 50% 75%
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Założycielem firmy jest Dawid Wiśniewski, inżynier systemów infor-

matycznych i sieci rozproszonych, specjalista w dziedzinie technologii 

światłowodowych.

Logipoint Polska od początku działalności ukierunkowana jest na rozwój w 

dziedzinie technologii światłowodowych. Realizacja kluczowych zleceń oraz 

poszukiwanie najnowszych rozwiązań w branży jest czynnikiem decydującym o 

rozwoju firmy i miejscu na tle wciąż rozwijającego się rynku.

nowe kierunki rozwoju firmy przyczyniają się do zwiększenia zasobów ludzkich 

między innymi utworzenie stanowiska analizy marketingowej rynku bazując 

na narzędziach Google, udział w wielu krajowych oraz zagranicznych targach 

branżowych.

Właściciel firmy kładzie nacisk na bezpieczeństwo informacji i wspar-

cie narzędziami informatycznymi do realizacji projektów. Dotychcza-

sowe doświadczenie w zarządzaniu sieciami i przygotowaniu do audytów 

bezpieczeństwa dla spółek wchodzących na Warszawską Giełdę Papierów 

Wartościowych pozwala implementować dostępne narzędzia do koordynacji 

prac i analizy bieżących kosztów inwestycji.

Zaufanie i zadowolenie klientów są czynnikami napędzającymi nasze prace. 

angażujemy się w realizacje, a na potrzeby zaawansowanych prac specjalistyc-

znych nasz zespół jest zwiększany o nowe zasoby ludzkie i sprzętowe. Posia-

damy wypracowane kontakty na terenie kraju co pozwala nam na realizację 

rozproszonych zadań w tym samym czasie.

STRUKTURa FiRMY  

Zaangażowanie w 

prowadzenie projektu

osiągnięcie zamierzonego 

efektu jest składową wielu 

czynników. osiągnięcie tego 

efektu w zamierzonym czasie 

i planowanych śrokach jest 

wynikiem odpowiedniego 

zarządzania i zaangażowania 

zarówno pracowników jak i 

właściciela firmy.

inwestycja w 
szkolenia
Kadra zarządzająca jak 

również pracownicy regularnie 

kierowani są na szkolenia 

certyfikujące w zakresie 

instalacji branżowych, a także 

zarządzania projektem i 

zarządzania zmianą. Pozwala 

to nas realizować zadania 

długoterminowe.

Instalacje światłowodowe  

Instalacje niskoprądowe  

Kable podmorskie  

Modernizacja serwerowni  



okablowanie strukturalne miedziane kat.5e, kat.6 i kat.7
Istotną częścią każdej instalacji okablowania strukturalnego są założenia projektowe systemu, dotyczą one wyboru 

rodzajów kabli i ich parametrów, określenia jakie normy będzie spełniała instalacja i jakie dodatkowe parametry 

(wymagania i/lub zalecenia) muszą być spełnione aby wykonane okablowanie strukturalne uznać za poprawne.
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Monitoring CCTV i analiza zdarzeń

Planujemy wprowadzić stały moni-

toring terenu w przypadku zadań 

długoterminowych związanych 

z pracami na placu budowy. 

Dążymy do podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa pracy i jakości 

wykonywanych usług za pomocą 

dodatkowych systemów rejestru 

czasu pracy.

 40% osprzęt światłowodowy 
 25% osprzęt miedziany
 7%  Inne systemy 
 3% Transport i logistyka
 25% Wyposażenie instalatorów

100%

KooperaNci
Dysponujemy sprzętem wyspecjalizowanym 
światłowodowym oraz ogólno budowlanym 
koniecznym do realizacji inwestycji. 

Projekty związane z szeroko pojętym zakresem prac budowlanych 

realizujemy we współpracy z podmiotami o dobrej renomie na rynku, 

doświadczenie w pracach opartych na FIDIc buduje w naszej firmie 

dobre relacje partnerskie i usprawnia koordynację.

Firma jest znana na rynku w zakresie technologii światłowodowych 

między innymi dzięki poleceniom przez naszych klientów, działa od 

2008 roku na terenie całego kraju, w realizacji są plany wejścia na 

rynek norweski. Dlaczego warto podjąć współpracę? Wysoka jakość, 

precyzyjne podejście do każdej realizacji, terminowość, wielu dostaw-

ców, a co najważniejsze znajomość rynku i technologii. Dokumentacja 

powykonawcza, którą przedstawiamy jest czytelna, zrozumiała dla 

klienta, co dla naszej firmy jest bardzo ważne. Do prac nigdy nie 

podchodzimy jak do jednorazowego zlecenia, kiedyś na ten sam 

obiekt możemy wrócić, dlatego istotne jest dla nas by wszystkie 

prace odpowiadały standardom firmy co przyszłości przynosi korzyści 

skracając niejednokrotnie czas modernizacji lub rozbudowy instalacji.

LoGIPoIInT PoLSKa 2014

ZaPLecZe tECHniCZnE

sieci światłowodowe aktywne i pasywne gpoN 
Dostępowe sieci światłowodowe mogą być budowane zarówno w topologii punkt-punkt, jak i punkt-wielopunkt 

(czyli sieci PON).  W przypadku sieci punkt-punkt, całe łącze od centrali do abonenta jest realizowane na de-

dykowanym włóknie. W przypadku sieci punkt-wielopunkt, część dystrybucyjna jest wspólna dla wszystkim abo-

nentów (współdzielona), natomiast w ich pobliżu łącze jest rozdzielane na dedykowane gałęzie końcowe przy 

użyciu pasywnego dzielnika (splittera) optycznego.
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oPIS tECHnoLogii
Współpracujemu ze światowymi producentami okablowania oraz rozwiązań systemowych,

między innymi Leoni, Molex, c&c, R&M, Draka. Wypracowane kontakty pozwalają na szybkie realizacje inwestycji wraz z 

certyfikacją sieci.

Wykonujemy na zamówienie patchcordy światłowodowe i kable światłowodowe jedno oraz wielomodowe o określonej 

długości i wybranej kombinacji złącz światłowodowych.

Dostarczamy naszym Klientom kompletne rozwiązania 

w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji 

teletechnicznych oraz wyspecjalizowanych sieci 

światłowodowych wraz z urządzeniami aktywnymi, 

a także wymaganą dokumentacją. Na zlecenie 

opracowywujemy kosztorysy, projekty wykonawcze 

oraz dokumentacje powykonawcze wraz z odbiorami 

końcowymi instalacji.

nasz zespół posiada certyfikaty producentów systemów 

okablowania pozwalające wykonywać instalacje z 25 

letnią gwarancją. Kadra zarządzająca jest przeszkolona w 

zakresie zarządzania projektami w metodologii PRInce 2 

co pozwala na wykonywania najtrudniejszych technicznie 

i organizacyjnie projektów inwestycyjnych.

patcHcordy

Wykonujemy na zamówienie 

patchcordy światłowodowe o 

dowolnej długości i kombinacji 

złączy optycznych dla kabla 

jednomodowego oraz 

wielomodowego.

sprzęgacze

Sprzęgacze światłowodowe 

kierunkowe jako kompaktowe 

elementy sieci zostały 

zaprojektowane tak, aby spełniać 

wymogi  FTTh, Pon i caTV.

złącza miLitarNe

Soczewkowe złącza hMa, 

hermafrodytowe złącza SMPTe 

do zastosowań specjalnych 

w warunkach polowych oraz 

gotowe wiązki kablowe przyłączy 

burtowych.

włóKNa optyczNe

Jednomodowe 9/125 um , 

wielomodowe 50/125 um i 

62,5/125 um (M5, M6) włókna 

optyczne w pokrywie akrylowej. 

Włókno ma dobre właściwości 

transmisyjne dla każdego okna 

włóKNa pLastiKowe

Plastikowe PoF oraz hybrydowe 

hcF kable optyczne do 

zastosowań w przemyśle oraz 

motoryzacji. Dysponujemy 

złączami hFBR, TocP151 i 

TocP155, F05.

KaBLe miLitarNe

Światłowodowe kable militarne 

dostępne w wersji od 2 do 12 

włókien o budowie warstwowej 

szczelnie buforowanych, 

otoczonych warstwą aramidową.



LoGIPoInT PoLSKa 2014 11

KaBLe I MUFy poDMoRSKiE

architektura GPon bazuje w podsta wowej konfiguracji na transmisji WDM z transmisją do abonenta na długości fali 

1490 nm oraz od abonenta na długo ści fali 1310 nm. W przypadku transmisji z wykorzystaniem dwóch długości fali cała 

transmisja odbywa się w postaci cyfrowej. Standard GPon umożliwia wykorzystanie dodatkowej długości fali 1550 nm 

do transmisji analogowej sygnałów wideo.

obecnie maksymalny współczynnik podziału dla systemów GPon wynosi 1:64. Sieć GPon gwarantuje pracę przy 

maksymalnym teoretycznym zasięgu równym 60 km.

LoGIPoInT PoLSKa 2014

oKRęToWe InSTaLacJe

steRuJące I AutOmAtykI 

sygNALIzAcJI I łączNOŚcI 
oKRęToWe InSTaLacJe

SySTeMy CCtV

WyBRanI KontRaHEnCi

Urząd morski w gdyni

Naprawa kabla podmorskiego

stocznia Marynarki 
wojennej

Systemy rozgłośni radiowej i 
dostawa kabli taktycznych

controltec

Instalacje światłowodowe na 
obiektach przemysłowych
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ŚWIAtłOWODy MILITaRne I TaKTycZne
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KontaKt

Dawid Wiśniewski
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: dwisniewski@logipoint.pl
+48 666 858 610

Anna Wiśniewska 
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: awisniewska@logipoint.pl
+48 600 919 994

maciej kucharski
Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
email: mkucharski@logipoint.pl
+48 791 963 517

BiUro gdańsK
ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

Tel: +48 666 858 610

Tel: 58 742 59 99

Fax: 58 742 59 98

email: gdansk@logipoint.pl

www. logipoint.pl

spawarKi 
światłowodowe
Na wyposażeniu firmy są dwie 
spawarki światłowodowe 
najwyższej klasy Fujikura FSM co 
zapewnia bezpieczeństwo real-
izacji prac.

UrządzeNia otdr i 
testery sieci
Wydzielony zespół wyposażony 
jest w dwa urządzenia pomiarowe 
marki Noyes AFL co jest pomocne 
w realizacji projektu rozproszo-
nego.
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