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LTE i 5G to nowe możliwości w komunikacji krytycznej i produkcyjnej

10 lat
pracy na baterii

100 Mbps
zawsze

niezawodność
komunikacji

10-100
x więcej urządzeń

10 000
x większy ruch

M2M
ultra niskie koszty

opóźnienie

<1 ms

>10 Gbps
w sczycie

szeroko-
pasmowość

w mobilności

komunikacja
krytyczna

komunikacja
masowa
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300 instalacji p-LTE 

2.
Sterowanie
i IoT

3.
Monitoring 
i Analityka

1.
Komunikacja 
krytyczna



przemysłowy smartfon LTE

odporny na pył i wodę (IP68)

bateria 8000mAh

ekran 1080x2160

CPU 2GHz, RAM 4-128GB

klawisz PTT/PTV

Telefon SPH220-a
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P-LTE w terenie
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nokia_lte_mission_critical.mp4


Zarządzanie pracą ekip terenowych i obsługa sytuacji awaryjnych
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P-LTE w systemach bezpieczeństwa publicznego
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Specjalistyczne urządzenia i wyposażenie pracujące w standardzie LTE
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P-LTE pod ziemią

© 2021 Nokia15



P-LTE = różne urządzenia
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Credits Sandvik

Przykład: Maszyny i pojazdy górnicze SandvikKomunikacja głosowa, wideo, transmisja danych
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Stały interfejs

zaprojektowany dla 
użytkowników

niezależny od 
producenta telefonu

Łatwa obsługa

dostęp do aplikacji 
jednym naciśnięciem

obsługa przycisków 
sprzętowych

Bezpieczeństwo

szyfrowanie

kontrolowany 
dostęp do aplikacji 

Niezawodność

tryb DUAL APN = 
redundancja kanałów 
komunikacji

Optymalizacja

oprogramowanie

bateria

Gotowość

tryby PTT i PTV jako 
naturalny sposób 
pracy

Kompletna wymiana oprogramowania 
na firmware przygotowany specjalnie 
do zastosowań krytycznych

Dostosowanie dowolnego telefonu LTE do pracy w sieci P-LTE
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300 instalacji p-LTE 

1.
Komunikacja 
krytyczna

3.
Monitoring 
i Analityka

2.
Sterowanie
i IoT



największa na świecie kopalnia miedzi, 110 km2

P-LTE: komunikacja, telemetria, IoT i komunikacja krytyczna (w tym PTT i PTV)

BHP Billiton Escondida, Chile 
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Sterowanie autonomicznymi pojazdami

Rio Tinto, Australia
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Rio Tinto, Australia
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Sterowanie autonomicznymi pojazdami i pociągami



Credits Sandvik

Maszyny i pojazdy górnicze Sandvik
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Port 4.0: Port of HaminaKotka, Port of Oulu, Port of Kokkola
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Fabryka Nokia Oulu
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90% oszczędności w bieżących 
kosztach utrzymania

Zdalny nadzór farm wiatrowych, predykcja awarii

Sempra Renewables, USA
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Nokia Drone Networks
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Sendai, Japonia: system ostrzegania przed tsunami 
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Monitorowanie linii energetycznych za pomocą dronów w sieci P-LTE

New York Power Authority, USA
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Monitorowanie linii energetycznych za pomocą dronów w sieci P-LTE

New York Power Authority, USA
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Monitorowanie i inspekcja 
turbin wiatrowych
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Monitorowanie i inspekcja 
turbin wiatrowych
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Tworzenie map obiektów przemysłowych
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Tworzenie map obiektów przemysłowych
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Inspekcja wideo trudnodostępnych miejsc
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Inspekcja wideo trudnodostępnych miejsc
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Inspekcja wideo trudnodostępnych miejsc
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300 instalacji p-LTE 

1.
Komunikacja 
krytyczna

2.
Sterowanie
i IoT

3.
Monitoring 
i Analityka

1+2+3=

Przemysł 4.0



Inteligentne urządzenia i systemy produkcyjne + IoT

Transmisja danych / komunikacja

Big Data

Analiza, zarządzanie i sterowanie

Cztery warstwy Przemysłu 4.0
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300+
instalacji P-LTE

Nokia:
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A tymczasem u sąsiadów…
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Ale ważniejsze, kiedy u nas
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P-LTE dla energetyki

Paweł Niedzielski





Copyright and confidentiality

The contents of this document are proprietary and 
confidential property of Nokia. This document is 
provided subject to confidentiality obligations of the 
applicable agreement(s). 

This document is intended for use of Nokia’s customers 
and collaborators only for the purpose for which this 
document is submitted by Nokia. No part of this 
document may be reproduced or made available to the 
public or to any third party in any form or means 
without the prior written permission of Nokia. This 
document is to be used by properly trained professional 
personnel. Any use of the contents in this document is 
limited strictly to the use(s) specifically created in the 
applicable agreement(s) under which the document is 
submitted. The user of this document may voluntarily 
provide suggestions, comments or other feedback to 
Nokia in respect of the contents of this document 
("Feedback"). Such Feedback may be used in Nokia 
products and related specifications or other 

documentation. Accordingly, if the user of this 
document gives Nokia Feedback on the contents of this 
document, Nokia may freely use, disclose, reproduce, 
license, distribute and otherwise commercialize the 
feedback in any Nokia product, technology, service, 
specification or other documentation. 

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia 
reserves the right to make changes and improvements 
to any of the products and/or services described in this 
document or withdraw this document at any time 
without prior notice. 

The contents of this document are provided "as is". 
Except as required by applicable law, no warranties of 
any kind, either express or implied, including, but not 
limited to, the implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose, are made in 
relation to the accuracy, reliability or contents of this 
document. NOKIA SHALL NOT BE RESPONSIBLE IN ANY 

EVENT FOR ERRORS IN THIS DOCUMENT or for 
any loss of data or income or any special, incidental, 
consequential, indirect or direct damages howsoever 
caused, that might arise from the use of this document 
or any contents of this document. 

This document and the product(s) it describes
are protected by copyright according to the
applicable laws. 

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. 
Other product and company names mentioned herein 
may be trademarks or trade names of their respective 
owners.


