
 
 

 
KATALOG SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 



 
 
 

EFEKTYWNOŚĆ 
PROFESJONALIZM 
GWARANCJA



 
SPRZĘT I MATERIAŁY  

DO ZABEZPIECZANIA POMIESZCZEŃ 
     PRZED AKUSTYCZNĄ I ELEKTROMAGNETYCZNĄ 

EMISJĄ UJAWNIAJĄCĄ 
 

SPRZĘT DO WIBROAKUSTYCZNEGO  
ZABEZPIECZANIA POMIESZCZEŃ 
 
GENERATOR WIBROAKUSTYCZNY SNG HP 
 
 
 
Cyfrowy generator SNG HP, przeznaczony 
jest do zabezpieczania pomieszczeń, przed 
podsłuchem realizowanym za pomocą mi-
krofonowych technicznych środków inwigi-
lacyjnych. 
 
 
 
Generator emituje barierę, w postaci białego - losowo zmiennego szumu wibroakustycznego, 
adekwatną do poziomu sygnału, który podlega zagłuszeniu. Poziom sygnału szumu może być 
regulowany manualnie – odpowiednio do akustyki zabezpieczanego. Generator SNG HP może 
być uruchamiany zdalnie z poziomu dedykowanego pilota podczerwieni lub przewodowo z po-
ziomu dedykowanego szyfratora. 
 
Dane techniczne: 
Zakres generowanych częstotliwości: 10- 5000Hz 
Liczba kanałów: 4 
Poziom sygnału szumu wibroakustycznego: 12dB 
Moc wyjściowa: 4x 7W/na kanał/ 
Dopuszczalna liczba przetworników na kanał: 100 
Wymiary: 310 x 170 x 55 mm,  
Masa: 2,5Kg 
Zasilanie: 13,8V DC - 220V/230V-50HZ  
Dopuszczalne warunki otoczenia podczas eksploatacji: 
-temperatura środowiska pracy: 0C do +40C 
-wilgotność względna do 95% 
 
 
 
 



 
PRZETWORNIK WIBROAKUSTYCZNY PIEZO 

 
Przetwornik PIEZO jest urządzeniem, przetwarzającym 
energię elektryczną w energię sprężystych drgań wibroa-
kustycznych. 
 
 
 
Przetwornik współpracuje z generatorem SNG HP, transmitując  losowo zmienny biały szum wibroaku-
styczny, w zakresie częstotliwości 10-5000Hz. 
Przetwornik PIEZO montuje się  do przgród budowlanych  z rozmieszczeniem jeden przetwornik na jeden 
metr kwadratowy powierzchni. 
Przetwornik może zabepezpieczać: szyby okienne, instalacje wodne, kanly wentylacyjne, instalację CO 
itp. 
 
Dane techniczne: 
Impedancja: 8Ω 
Zakres częstotliwości: 10-5000Hz 
Zasilanie: 5,6 – 14 V DC 
Wymiary: 36 x 0,5 mm 
Masa: 15G 

 

 
SPRZĘT DO IZOLOWANIA AKUSTYCZNEGO 

 POMIESZCZEŃ 
PANEL AKUSTYCZNY HDS 50 

 
 

 
 
 
 
Elastyczna mata, prasowana i zagęszczona, po-
wstała z pianek poliuretanowych typ T3037SG, 
przeznaczona do absorpcji dźwięków i izolacji 
akustycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dane techniczne: 
Tłumienie dźwięków powietrznych w zakresie częstotliwości 10Hz – 200 000Hz. 
Tłumienie dźwięków powietrznych Rw > 55dB  
Tłumienie dźwięków uderzeniowych Lw > 66dB 
Współczynnik pochłaniania dźwięku 0,9-1 
Gęstość 200kg/m3 
Kolor grafit/biały  
Wymiary arkusza 2000 x1000 mm 
 

 
WŁÓKNINY EKRANUJĄCE  

TKANINA RASK CuExNi 
 
Tkanina przeznaczona do ekranowania EMI/ EMC. 
Splot tkacki włókien miedzi i  niklu, pokrytych polimerem amorficznym PES. 
Oporność powierzchniowa 0,02Ohm/m2 
Skuteczność ekranowania: 

75-95dB w zakresie 30MHz-1,5GHz 
95-105dB w zakresie 1,5GHz - 6GHz 

 
Do użycia w zakresie 
temperatur -300C do +900C 
 
Szerokość rolki  132cm +/-2cm 
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WŁÓKNINA AARONIA X DREAM  
 

Włóknina przeznaczona do ekranowania EMI/EMC. 
Mieszanina włókien miedzi z włóknami poliestro-
wymi. 
Skuteczność ekranowania:   

110dB w zakresie  250MHz - 2GHz  
                                95dB w zakresie 2GHz-7GHz 
Ciężar 130g/m2 
Do użycia w zakresie temperatur -600  do +900C 
Szerokość rolki  140cm 
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SIATKA EKRANUJĄCA AARONIA SHIELD 
 
Siatka przeznaczona do ekranowania EMI/EMC okien.  
Wykonana z włókien złożonych ze srebra i  
polamidu. 
Skuteczność ekranowania: 
50dB w zakresie do 1GHz 
43 dB w zakresie do 10GHz 
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Ciężar: 15G/m2 
Grubość; 0,1mm 
Srednica oczka; 0,7mm 
Szerokość rolki;  1,4m 
Nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. 

 
DRZWI OKNA EKRANOWANE  
ELEKTROMAGNETYCZNIE 

DRZWI EKRANOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE 
 
 

 
 
 

Przeznaczone do ekranowania EMI/EMC, pomiesz-
czeń w technologii  klatki Faradaya. 
Drzwi dostarczane są w dwóch różnych typach: 
Typ PAN - ekrany ze stali  galwanizowanej skręcane     
naprzemiennie z arkuszami siatki  ekranującej. 
Typ WELD- ekrany ze stali  galwanizowanej spawane 
naprzemiennie z arkuszami siatki  ekranującej. 
Drzwi mogą być dostarczane z systemem otwiera-
nia:  mechanicznym, elektrycznym,pneumatycz-
nym. 

 
 
 
 

Skuteczność ekranowania: 
                            120dB 
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Stanadrowe rozmiary: 900x2000mm, 1000x2000mm,1200x2100mm,1500x2100mm 
 
 



 
 
ŚLUZA ELEKTROMAGNETYCZNO-AKUSTYCZNA 
 
 
 

Przeznaczenie, ekranowanie pomieszczeń 
w technologii  klatki Faradaya. 
Podwójne drzwi stalowe zamontowane w 
stalowej kasecie. Drzwi pierwsze, wej-
ściowe, mogą być dostarczone w klasie 
RC4. 
Kaseta śluzy profile ościerznic oraz 
skrzydła drzwi dodatkowo izolowame są 
akustycznie do poziomu wynikowego 
80dB. 
 
 
 
 

Skuteczność ekranowania elektromagnetycznego :   40 dB w zakresie 100MHz -3GHz 
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OKNA EKRANOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE 
 
Zabudowa otworu okiennego wykonana w technologii  klatki Faradaya, składa się ze sta-
lowej kasety, stanowiącą śluzę pomiędzy dwoma skrzydłami ekranowanych elektrtycz-
nie skrzydeł okiennych. 

 
 
 
 



 
 
Zabudowa okienna może być wyposażona w okna nieotwieralne (fix) lub w okna otwie-
ralne. 
 

 
 

Ekran szyb, podwójna siatka AARONIA 
SHIELD.  
Ograniczenie przenikalności światła 
od wewnątrz 24 %. 
Ograniczenie przenikalności światła 
od zewnątrz 18%. 
Widok na przestrzał – lekko znie-
kształcony. 
Wymiary i  kształt okien: do ustalenia 

 
 
 
 
 
Skuteczność ekranowania :   

okna fix - 46dB w zakresie 20kHz do 3GHz 
okna otwieralne - 40dB w zakresie 20kHz do 3GHz 
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FILTRY EMC - EMISJI UJAWNIAJĄCEJ  
 
Filtry EMC-  przeznaczone do zastosowań,  w aplikacjach ochrony informacji niejawnych - 
ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczeń w technologii klatki Faradya do separacji lini 
zasilających wysoko i niskoprądowych oraz linii sygnałowych. 
 

 
 
                                                   



 
SERIA  PESF U - 1 FAZOWE 

 
 

 
 
 

 
 

Napięcie znamionowe- 250V AC 
Zakres prądowy - 6A ~ 200A 

Częstotliwość robocza - 50/60Hz 
Tłumienność  w zakresie częstotliwości             

- 150kHz ~ 40GHz - 100dB 
 

 

SERIA  PESF U - 3 FAZOWE 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie znamionowe- 400V AC 
Zakres prądowy -16A ~ 200A 
Częstotliwość robocza - 50/60Hz 
Tłumienność  w zakresie częstotliwości             
150kHz ~ 40GHz - 100dB 
 
 

SERIA  PESF S 
     

 
 

    Zastosowania: 
    przełącznik AC/DC, telefon, fax, monitoring video, kon-
    trola  dostępu, sygnały alarmowe, sterowanie klimatyz
    acją, transmisja danych 100Mbit/s. 

 
 



 
FALOWODY MEDIÓW 
 
                                                              FALOWÓD RUROWY 
Zastosowania: 
Wprowadzanie do ekranowanych pomieszczeń 
instalacji przewodowych doprowadzenia: 
gazu, wody, sprężonego powietrza, itp. 
 
 
 

Średnica wewnętrzna: 0,5”, 1”,2” 
 
 

FALOWÓD ŚWIATŁOWODU 
 
 

Umożliwia wprowadzenie linii światłowodo-
wej do ekranowanego elektromagnetycznie 
pomieszczenia. 

 
 
 

                                    
FALOWODY WENTYLACYJNE  

 
Falowody  typu Honeycomb (plaster miodu) przezna-
czone są do tłumienia emisji EMI oraz RFI dla pól elektro-
magnetycznych przenoszonych przez przewody 
wentylacyjne wchodzące do ekranowanych elektromag-
netycznie pomieszczeń, wykonywanych w technologii 
klatki Faradaya. Filtry zapewniają tłumienność średnio 
100 dB w zakresie częstotliwości 100kHz - 8GHz 
Dostarczane są w następujących opcjach: 
- średnica pojedynczej komórki plastra miodu: 3,2mm,     
  4mm,5,2mm,8mm. 
- wysokość komórki: 12,5mm, 25mm, 50mm 
- największy rozmiar 600mm x 900mm 
- materiał: stal, aluminium, stop brązu z berylem 
 

 



 
 

USZCZELKI PRZEWODZĄCE 
            USZCZELKI PIANKOWE 

 
Standardowa uszczelka składa 
się z piankowego rdzenia pokry-
tego materiałem ekranującym o 
wysokiej przewodności elek-
trycznej.  
Uszczelki mogą być wyposażone 
w przewodzący pasek samo-
przylepny. 
Długość 1000mm. 
 
 

USZCZELKI  PIANKOWE ZBROJONE 
 

Uszczelka składa się z piankowego  
rdzenia pokrytego siatkową koszulką z siatki sta-
lowej. Wysoka wytrzymałość i odporność na 
uszkodzenia. 
Długość 1000mm. 
 
 
 

USZCZELKI  METALOWE 
 
Uszczelki berylowo-miedziane prze-
znaczone są do wypełnienia szczelin 
między dwiema powierzchniami prze-
wodzącymi. Można je stosować do 
uszczelniania drzwi, okien, zamyka-
nych obudów, ekranowanych elektro-
magnetycznie itp.  
Uszczelki zapewniają szczelność na 
poziomie >110 dB, w zakresie częstot-
liwości 100KHz 40GHz  
Wysoka odporność na relaksację naprężeń oraz odporność na korozję. 

 



 
INNE MATERIAŁY EKRANUJĄCE 

WATA MIEDZIANA 
Wata miedzian przeznaczona jest do wypełniania szczelin 
w aplikacjach ekranowania pomieszczeń wykonywanych 
technologii klatki Faradaya. 
Wykonane za pomocą waty miedzianej doszczelnienia, 
znacznie poprawiają tłumienność wynikową wykonanego 
ekranu. 

Wata dostarczana jest w rolkach, waga 3 kg. 
 

 
METALOWE SIATKI EKRANUJĄCE 

 
Metalowe siatki ekranujące mogą być dostarczane 
w wykonaniu z miedzi, brązu lub stali. 
Standardowa szerokość rolki 1 m. 
Długośc w rolce 30mb. 
Dostępne rozmiary oczek: 
40 oczek/ 5cm2 powierzchni 
60 oczek/ 5cm2 powierzchni 
200 oczek/5cm2 powierzchni 

 
 
MIEDZIANE TAŚMY EKRANUJĄCE 
 

Dostępne w szerokościach: 25mm; 50mm 
Długość w rolce 50mb 
Samoprzylepne na kleju przewodzącym. 

 
 

MIEDZIANA FOLIA EKRANUJĄCA 
 
Standardowa szerokość: 1,35m 
Grubość: 0,105mm 
Długość w rolce: 50mb.



 
 

 
STALOWA SIATKA EKRANUJĄCA AS 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siatka ekranująca ASE 100 przeznaczona jest do wykonywania ekranów chroniących  przed elek-
tro- smogiem.  Skutecznie izoluje przed działaniem pól elektromagnetycznych emitowanych 
przez radiowe urządzenia nadawcze, urządzenia elektryczne, transformatory i stacje transforma-
torowe.  
 
Właściwości: 
- zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz (pod tynki i wykończenia elewacyjne) 
- redukcja natężenia promieniowania elektromagnetycznego  ≥99% 
- poziom tłumienia elektromagnetycznego 40dB 
- tłumienie pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości i wysokiej częstotliwości 
- zakres częstotliwości 6MHz – 10Ghz 
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie 
- produkt odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz alkaliów 
- ciężar powierzchniowy ok. 165 g/m2 
- wytrzymałość na zerwanie  ≥ 1750 N/50 mm 
- wymaga specjalnego uziemienia 
- dostarczana w rolce szerokość  1m , długość 100m 
 



 
 
SPRZĘT DO ZABEZPIECZANIA  
PRZED INFILTRACJĄ I REJESTRACJĄ AUDIO 

     

DEZAKTYWATOR ZAPISU AUDIO - PROTEKTOR AG-1 

Protektor AG-1 jest urządzeniem służącym 
do skutecznego zabezpieczania pomieszczeń (sali 
konferencyjnych, gabinetów, pokoi spotkań itp.) 
przed możliwością podsłuchania, nagrania - pro-
wadzonych w nich rozmów, stanowiących tajem-
nicę  służbową, biznesową lub prywatną. 

Protektor AG-1 emituje słabo słyszalny  in-
terferencyjny sygnał akustyczny, w wycinkowych 
wąskich pasmach dźwięku akustycznego i ponad 
akustycznego.  

Składowe emitowanego sygnału zmiksowane są losowo zmiennie, przy pomocy specjalnie opracowa-
nego algorytmu. 

Sygnał ten działa fizycznie na mikrofony urządzeń audio, wywołując ich rezonans, uniemożliwiając w 
ten sposób, czytelne zapisanie lub odsłuchanie wszelkiego rodzaju odbieranych sygnałów akustycznych.  
W szczególności Protektor AG-1 blokuje działanie dyktafonów analogowych i cyfrowych, dyktafonów wbu-
dowanych w telefony komórkowe, mikrofonów urządzeń podsłuchowych oraz mikrofonów: kierunkowych, 
kontaktowych, laserowych, optycznych itp.  
Emitowany sygnał zakłócający  ma charakter dookólny (360°) z gwarantowaną skutecznością zagłuszania 
w promieniu do 1-1,5 m. 
 

Emisja w zakresie czzęstotliwości: 25,5-26,5kHZ 
Poziom sygnału: 117dB 
Zasięg: 360°, 1-1,5 m 
Zasilanie: 12V/230V AC 
Czas pracy ciągłej: 

akumulator - do 4h 
sieć  230V AC - d0 12h 



 
DEZAKTYWATOR ZAPISU AUDIO PROTEKTOR LONG 

 
 
 
 

 
PROTEKTOR LONG, przeznaczony jest do zagłuszania środków od-

bioru oraz zapisu audio, takich urządzeń jak: telefony komórkowe dyk-
tafony, urządzenia podsłuchowe itp., w celu uniemożliwienia ich 
wykorzystania jako urządzenia inwigilacyjne służące do pozyskiwania 
informacji niejawnych- werbalizowanych. 
PROTEKTOR LONG jest cyfrowym urządzeniem generującym dwa nieza-
leżne tory białego losowo zmiennego, interferencyjnego szumu akustycz-
nego.  
Tor pierwszy emisja w paśmie częstotliwości słyszalnych (AUDIO). 
Tor drugi emisja w paśmie częstotliwości niesłyszalnych (PIEZO) - bli-
skich ultradźwięków.  
Poziom sygnału generowanego akustycznego interferencyjnego szumu 
uniemożliwia mikrofonom, poprzez wprowadzenie ich w rezonans, sku-
teczne odebranie i rejestrację sygnału mowy ludzkiej. 
Komplet zestawu Protektor Long stanowią cztery jednostki, sterowane z 
poziomu zintegrowanego pilota systemowego.  
Jednostki Protektora Long powinny być zamontowane w pomieszczeniu 
dedykowanym do prowadzenia bezpiecznych rozmów w położeniu, tak jak 
na zdjęciu poniżej. 

 
 
 
 
 
Tor sygnału niesłyszalnego PIIEZO 
emisja w paśmie 25,5-26,5 kHz 
Tor sygnału słyszalnego AUDIO 
emisja w paśmie 16Hz-20kHz 
Sterowanie z pozycji dedykowanego  
pilota radiowego. 
Zasilanie: 230V-50HZ / 12VDC



 
SPRZĘT DO ZABEZPIECZANIA  
PRZED INFILTRACJĄ  
RADIOWĄ i TELEKOMUNIKACYJNĄ 

 
DEZAKTYWATOR EMISJI TELEKOMUNIKACYJNEJ JAMM-8 

 
 

 
 
Dezaktywacja transmisji telekomunikacyjnych 
we wszystkich równocześnie lub selektywnie 
wybranych pasmach częstotliwości. 
Regulowany promień zagłuszania. 
Praca ciągła w trybie 24/7.  
 
Moc całkowita: 164 W 
Zasilanie: AC 110-240V/DC 27V 30 A 
Promień zagłuszania: regulowany -  
maksymalnie do 100m 
Waga: 10kg 
Wymiary: 560 x 235 x 96 mm 
Anteny: 8 szt., omni, długość 500mm 
 
 
 
 
 
Zagłuszane pasma częstotliwości: 
 
PASMO CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC NA WYJŚCIU 
5G, 4G LTE Low 758-830MHz 25W 
GSM900 920-965MHz 25W 
DCS 1800-1920MHz 20W 
3G, UMTS 2100-2170MHz 30W 
WiFi, Bluetooth 2400-2500MHz 20W 
4G LTE High 2570-2690MHz 20W 
5G 1450-1500MHz 20W 
5G 3400-3800MHz 4W 
 
 
 
Dezaktywator dopuszczony do użytku tylko dla ustawowo upoważnionych służb ochrony  
państwa.



 
 

DEZAKTYWATOR EMISJI TELEKOMUNIKACYJNEJ JAMM-6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dezaktywacja transmisji telekomunikacyjnych 
we wszystkich pasmach równocześnie. 
Regulowany zasięg.  
Praca ciągła: akumulator  do 2 godzin 
zasilanie z sieci 230V AC - 24/7  
Moc: 5 W 
Zasilanie: 27V DC / 230V AC 
Promień zagłuszania maksymalnie 5- 20m 
Waga: 0,6KG 
Anteny: 6 szt. 
 
 
 
 
 
Zagłuszane pasma częstotliwości: 
 
PASMO CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC NA WYJŚCIU 
LTE Low, 5G 758-830MHz 5W 
GSM900 925-960MHz 5W 
GSM 1800 1805-1880MHz 5W 
WCDMA 3G 2110-2170MHz 5W 
WiFi, Bluetooth 2400-2500MHz 5W 
4G LTE High 2600-2690MHz 5W 

 
 

Dezaktywator dopuszczony do użytku tylko dla ustawowo upoważnionych służb ochrony 
 państwa.



 
 

MONITOR PRZECIWPODSŁUCHOWY RFPROTEC-S 
 
 
 

 
 
 
Terminale detekcyjne 

 
   
Kontroler systemowy 

 
 
 

 
 
 
Oprogramowanie kontrolera centralnego:  podgląd spektrum z ter-
minali detekcyjnych,  przechowwanie, transmisja, analiza i zarzą-
dzanie informacjami statystycznymi wykrytego sygnału  
podsłuchu.  

 
 
 
 

RFPROTEC -S przeznaczony jest do równoczesnego wykrywania sygnałów  inwigilacyjnych, w maksymlnie 
do 300-tu  pomieszczeniach, z nadzorem z jednego centralnego stanowiska monitoringu.  
Jeden terminal detekcyjny może skanować pomieszczenie o powierzchni  maksymalnie do 150 m2. 
System umożliwia montoring spectrum RF w trybie ciagłym 24/7. 
RFPROTEC - S szczególnie zalecany jest do ochrony serweroni, sal konferencyjnych, gabinetów itp.  
 
Zakres częstotliwości roboczych 25kHz-6GHz 
Ultra szybka detekcja sygnałów w czasie do 1 sekundy 
Praca w technologi Ultra Wide Band (UWB) - możliwośc detekcji sygnałów impulsowych 
Detekcja w pełni automatyczna 
Demodulacja audio szeropasmowy FM / wąskopasmowy FM  /AM 
Demodulacja video NTSC /PAL/ SECAM 
Rozdzielczość 1 kHz



 
 
 

MONITOR PRZECIWPODSŁUCHOWY RFPROTEC-M 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RFProtec-M jest mobilnym, automtatycznym 
analizatorem spektrum RF przeznaczonym  
do doraźnego monitoringu przeciwpodsłuchowego 
jednego pomieszczenia, w trybie pracy 24/7. 
Zaletą RFProtec-M jest możliwość przenoszenia 
go w dowolnym czasie z pomieszcczenia  
do pomieszczenia - w zależności od stopnia ryzyka 
utraty informacji chronionych. 
Użycie RFProtec-M nie wymaga wykonywania  
instalacji LAN, Ethernet. 
 
 
Zapewnia odczyt danych bezpośrednio z ekranu urządzenia lub za pomocą łącza Wi-Fi (obsługa 
zdalna). 
 
 
Zakres częsstotliwości roboczych:   20MHz - 6GHz 
Czułość:   -100dB 
Rozdzielczość:  6,25 Hz 
Ultra szybka detekcja sygnałów w czasie do 1 sekundy 
Praca w technologi Ultra Wide Band (UWB) - możliwośc detekcji sygnałów impulsowych 
Detekcja w pełni automatyczna 
Demodulacja audio szeropasmowy FM / wąskopasmowy FM  /AM 
Demodulacja video NTSC /PAL/ SECAM 
Pobór mocy: 8,2 W 
Zasilanie 230 V AC 
Wymiary: 271 x 58 x 274mm 
Waga: 2,7kg 
 
 



 
DETEKTOR URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
CELLSENSE PLUS   

 
 

Deteektor Cellsense Plus rekomendowany jest do kontroli 
osób wchodzących na spotkania do zabepieczonych przeciw-
posłuchowo pomieszczeń. 
 
 
Cellsens Plus  przeznaczony jest do wykrywania urządzeń 
elektronicznych (pasywnych, aktywnych) np.: telefonów ko-
mórkowych, dyktafonów, nadajników i odbiorników radiowych 
itp., bez względu na stopień ich miniaturyzacji oraz do wykry-
wania niebezpiecznych przedmiotów metalowych (ferromag-
netycznych): broni palnej oraz białej.  
Detektor nie wykrywa metali nie ferromagnetycznych  
(obojętna jest dla niego np. biżuteria). 
Detektor jest urządzeniem pasywnym nie emituje  
pola elektromagnetycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strefa wykrywania: promień do 1,5 m 
Automatyczna kalibracja do środowiska pracy. 
Odporny na zakłócenia (np. spowodowane  
przez przedmioty metalowe i elektryczne znajdujące się,  
w pobliżu jego stanowiska pracy). 
Sygnalizacja alarmu światłem i dźwiękowo. 
Montaż : urządzenie wolno stojące -mobilne lub za-
montowane na ścianie - stacjonarne. 
Przystosowany do pracy na zewnątrz, w ekstremal-
nych warunkach atmosferycznych 
Wymiary: 188 x 13 x 8 cm 
Waga: 9kg 
Zasilanie: 230V AC lub z wewnętrznej ładowalnej ba-
terii 12V DC 
Czas pracy przy zasilaniu baterią- do 16h 
Pobór mocy:20W 



 
 
 

 
 
 
 
 

DETEKTOR URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
CELLSENSE PLUS   

 
 
 
 
 
 

Detektor Cellsense Ultra jest czterostrefowym detektorem 
przeznaczony do wykrywania urządzeń elektronicznych (pa-
sywnych, aktywnych) np.: telefonów komórkowych, dyktafo-
nów, nadajników i odbiorników radiowych itp., bez względu na 
stopień ich miniaturyzacji oraz do wykrywania niebezpiecz-
nych przedmiotów metalowych (ferromagnetycznych): broni 
palnej oraz białej.  
Detektor nie wykrywa metali nie ferromagnetycznych (obo-
jętna jest dla niego np. biżuteria). 
Detektor jest urządzeniem pasywnym nie emituje pola 
elektromagnetycznego. 

 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
Strefa wykrywania: promień do 1,5 m 
Cztery strefy detekcji 
Automatyczna kalibracja do środowiska pracy. 
Odporny na zakłócenia (np. spowodowane np. przez przedmioty metalowe i elek-
tryczne znajdujące się, w pobliżu jego stanowiska pracy). 
Sygnalizacja alarmu światłem i dźwiękowo. 
Montaż: urządzenie wolno stojące (przenośne) lub zamontowane na ścianie 
Przystosowany do pracy na zewnątrz – w ekstremalnych warunkach atmosferycznych 
Przystosowany. Do pracy w sieci LAN oraz obsługi z poziomu współpracującego kom-
putera. 
Wymiary: długość 188cm, szerokość 13 cm, grubość 12 cm 
Waga: 12kg 
Zasilanie: 230V AC lub z wewnętrznej ładowalnej baterii; czas pracy przy zasilaniu ba-
terią- do 16h 
Pobór mocy:20W 



 
 

SKANER RENTGENOWSKI TR-15 
 
 

Skaner rentgenowski TR-15, rekomendowny jest do kontroli osób 
wchodzących na spotkania do zabezpieczonych przeciwpodsłu-
chowo pomieszczeń. 
 
 
Skaner TR 15  przeznaczony jest do kontroli bagażu podręcznego, 
wnoszonego przez kontrolowane osoby w aplikacjach bezpieczeń-
stwa obiektowego. 
Umożliwia skuteczne i szybkie wykrycie urządzeń elektronicznych, 
które mogą być umieszczone w przesyłkach listowych, paczkach, 
plikach prasy, teczkach i pakietach dokumentów oraz w bagażu-
podręcznym. 
 
Rozdzielczość 36AWG 
Penetracja stali do 30mm 
Generator rentgenowski 70kV 
Zasilanie 240V 
LCD 19” 1280x1024pixeli 
Dawka rozproszona mierzona na zewnątrz obudowy  i <1.OμSv / h 
Urządzenie jest bezpieczne dla filmów i magnetycznych nośników 
informacji. 
Wymiary: 1804x576x589mm 
Ciężar 220 kg 
Wymiary komory inspekcyjnej: 632x569x509mm 
Obszar obrazowania: 480x 480mm 
 
 
 

Funkcje użytkowe: automatyczne obrazowanie prześwietlanych przedmiotów, 16 x zoom, funkcje informowania 
operatora wyświetlane na ekranie, automatyczne dostrajanie kolorów, automatyczny alarm o zagrożeniach, 
wyświetlanie obrazu w negatywie, pseudo –kolor (nadawanie substancjom organicznym i nieorganicznym róż-
nych kolorów, automatyczne wykrywanie niebezpiecznych substancji w postaci proszku, automatyczne 
wzmocnienie i wyostrzenie krawędzi w wyświetlanym obrazie, automatyczna regulacja kontrastu i jasności 
obrazu, interaktywny program szkolenia operatora, archiwizacja wybranych obrazów w pamięci, drukowanie 
wybranych obrazów, dostosowany do pracy w sieci LAN, zgodny z protokołem Wi-Fi



 
 

SKANER RENTGENOWSKI EI 5030A 
 
 
Skaner rentgenowski EI 5030A, rekomendowny jest do 
kontroli osób wchodzących na spotkania do zabezpie-
czonych przeciwpodsłuchowo pomieszczeń. 
 
Skaner EI 5030A przeznaczony jest do kontroli bagażu 
podręcznego, wnoszonego przez kontrolowane osoby w 
aplikacjach bezpieczeństwa obiektowego. 
Umożliwia skuteczne i szybkie wykrycie urządzeń elek-
tronicznych,które mogą być umieszczone w przesył-
kach listowych, paczkach, plikach prasy, teczkach i 
pakietach dokumentów oraz w bagażu podręcznym. 

 
Rozmiary tunelu inspekcyjnego: 505mm (W) × 305 mm (H)  
Prędkość przesuwu taśmociągu: 0.2 m/s   
Przesów taśmociągu i detekcja obustronna 
Dopuszczalne obciążenie taśmociągu: 100kg   
Rozdzielczość: 38AWG dla drutu ØD0.101mm  
Penetracja : stal o grubości do 5mm   
Kierunek wiązki: pionowo w górę  
Źródło promieniowania: 70kV   
Chłodzenie: ciągłe   
Dawka rozproszona mierzona na zewnątrz obudowy  i <1.OμSv / h 
Urządzenie jest bezpieczne dla filmów i magnetycznych nośników informacji 
Detektor promieniowania: L-shape fotodiody  
Monitor. 1024 X 768 kolor, wysokiej rozdzielczości  
Tryby wyświetlania obrazu: B/W, kolor, pseudo kolor 
Segregacja organiczne/nieorganiczne   
Transformacja obrazu kolor / czarno-biały, negatyw, wzmocnienie krawędzi , skalowalne poziomy  
szarości, przywoływanie obrazów,  zaznaczanie podejrzanych obiektów, odzyskiwanie obrazów  
Odcienie szarości: 4096   
Obróbka obrazów : 24bit w czasie rzeczywistym   
Zapisywanie obrazów.: 20000 w czasie rzeczywistym  
Zoom: do 16 x  płynny  
 
Funkcje użytkowe: licznik skanowanych obiektów, wyświetlanie aktualnej konfiguracji, okienkowanie kontro-
lowanego obszaru, ustawianie indywidualnego kodu operatora, tryb pracy ciągłej z automatyczną kontrolą 
bagaży, wyłącznik bezpieczeństwa, diagnostyka w sieci, licznik czasu pracy urządzenia, liczniki czasu pracy 
generatora rentgenowskiego   
Zasilanie 230V AC  

 



 
DEPOZYTORY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 
                    DEPOZYTOR STACJONARNY / MOBILNY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depozytor przenaczony jest do indywidualnego deponowania urządzeń elektronicznych, których wniesie-
nie do pomieszczenia zabezpieczonego przeciwpodsłuchowo, jest niedozwolone – (telefony komórkowe, 
dyktafony, laptopy, pendrive, itp.) 
Depozytor może być wykonany w wersji stacjonarnej w postaci szafki wiszącej, lub stojącej  oraz w wersji 
mobilnej  - szafka umieszczona  na czteroramiennym  kołowym stojaku z blokadą położenia. 
Skrytki zamykane są w systemie Master-Key. 
Każda ze skrytek oznaczona jest numerowo z przypisanym do niej kluczem użytkownika. 
Skrytki wykonywane są w dwóch rozmiarach: małe – do deponowania telefonów komórkowych i innych 
drobnych urządzeń elektronicznych, duże – do deponowania laptopów. 
Ilość skrytek - odpowiednio do zamówienia. 
Wykończenie - fornir naturalny 
Kolorystyka do ustalenia.  

 

DEPOZYTOR BIURKOWY 
Depozytor biurkowy przeznzaczony jest do doraźnego przechowywania telefonów w czasie spotkań. Depo-
zytor emituje ultradźwiękowy interferencyjny sygnał akustyczny, który blokuje mikrofony umieszczonych w 
nim telefonów komórkowych. 
Dokonanie nagrnia audio lub transmisja sygnału rozmowy nie jest możliwa. 
 

Typ emisji:  
ultradźwiękowa w niesłyszalnych częstotliwościach. 
Wymiary: 262 x 78 x 82 mm  
Waga: 500g 
Zasilanie: USB 5V, bateria Li-Ion, 3,7 V, 6800mA/h 
Czas pracy ciągłej: do 12h 
Pojemność: do 4 telefonów komórkowych.



 
 

DEPOZYTOR PODRĘCZNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depozytor - etui, jest całkowicie ekranowane elektro-
magnetycznie, blokuje transmisje: RF, GSM (wszystkich 
zakresów włącznie z 5G), GPS, WiFi, Bluetooth, RFID oraz 
wszystkich innych standardów transmisyjnych, w za-
krsie częstotliwości 10kHz-10GHz.  
Średni wynikowy poziom tłumienia wynosi 100dB - patrz 
tabela poniżej. 
Telefon komórkowy, kluczyk samochodowy czy też karty 
płatnicze umieszczone w etui  są całkowicie bezpieczne 
dla wszystkich prób pozyskania z nich zapisanych infor-
macji.  
Etui można zaplombować, oraniczając w ten sposób bez-
pośredni dostęp do telefonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wymiary dostosowane do wszystkich typów 
telefonów komórkowych. 
Wykonany z naturalnej skóry. 
Dostępny w kolorach: czarnym, brązowym. 

 
 
 



 
 

POJEMNIKI EKRANOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE 
 
 

 
 
POJEMNIK PSB 23 

 
Wymiar zewnętrzne 430x430x250 mm 
Wymiary wewnętrzne: 330x330x160 
mm 
Waga 22Kg 

 
 

Pojemniki przeznaczone są  do deponowania urządzeń elektronicznych typu telefony komórkowe, 
odbiorniki i nadajniki radiowe, itp., które na czas spotkań nie zdeponowane mogą służyć do pozy-
skiwania informacji chronionych. 
Pojemniki ekranowane są elektromagnetycznie i akustycznie.  
Ekran elektromagnetyczny całkowicie ogranicza emisję ujawniającą zdeponowanych środków 
transmisyjnych..  
Dźwiękoszczelny ekran akustyczny ogranicza ujawniającą emisję audio, w promieniu powyżej  4 m 
od pojemnika. 
Zakres szczelności elektromagnetycznej: 800 kHz – 10GHz 
Poziom ekranowania elektromagnetycznego: 75dB dla 2,4GHz; 70dB dla 5,8GHz (średnio 70dB) 
Poziom ekranowania akustycznego: średnio 50dB w zakresie 300Hz- 6000Hz 
 

 
 
POJEMNIK PSB 12 

 
 
 

Wymiary zewnętrzne 240x390x217 mm 
Wymiary wewnętrzne: 224x320x162 mm 
Waga 2 kG 



 
SPRZĘT DETEKCYJNO - LOKALIZUJĄCY 
 

MULTIDETEKTOR MERAS-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1.                2.                 3.                  4.            5.           
 
 
Multi detekcyjny system wykrywania inwigilacyjnych urządzeń podsłuchowych. 
Wykrywa i sygnalizuje systemy podsłuchowe aktywne i pasywne,  w tym w szczególności: 
analogowe i cyfrowe mikro nadajniki radiowe, środki komunikacji cyfrowej (telefony komórkowe we wszyst-
kich zakresach transmisji danych), mikrofony, urządzenia transmitujące w podczerwieni, mikrofony lase-
rowe, kamery video. Sprawdza stacjonarne linie elektryczne, LAN, telefoniczne. 
Sondy detekcyjne:  
1. sonda do wykrywania aktywny i pasywnych urządzeń podsłuchowych 
2. sonda do wykrywania kamer video, sprawdzania lini elktrycznych, LAN 
3. sonda do wykrywania i lokalizowwania mikrofonów przewodowych 
4. sonda do sprawwdzania linii telefonicznych 
5. sonda do wykrywania transmisji podczerwieni,  mikrofonów laserowych. 
Alarmowanie: sygnałem dźwiękowym, wizualnie. 
Rejestracja i statystyki alarmów. 
Zakres częstotliwości: 10kHz- 8GHz 
Zakres dynamiczny: ≥ 80dB 
Demodulacja: RF, WFM, NFM, SC 
Czułość: - 60dbm 
Zasilanie AC 230V; DC12V 



 
 

OSCOR BLUE 
 
 
 
 
 

OSCOR Blue jest analizatorem widma elektro-
magnetycznego.  
Przeznaczony jest do detekcji i lokalizacji elek-
tromagnetycznych sygnałów infiltrujących w 
tym: wykrywania i analizowania sygnałów trans-
misji radiowych, badania propagacji sygnałów w 
sieciach bezprzewodowych, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługiwany zakres częstotliwości: 10 kHz - 24GHz 
Wyświetlanie średniego natężenia szumu 2 

- bez przedwzmacniacza: -100 dBm 
- z przedwzmacniaczem: -110 dBm 

Szybkość przemiatania: 24 GHz/s 
Przedwzmacniacz DC - 8 GHz = 10dB 
Tłumienie: DC-24 GHz = 0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB 
Zakres dynamiczny: min/max: 90 dB 
SFDR: 80 dB 
Rodzaje demodulacji: AM, FM 
Filtry: 800 kHz, 200 kHz, 12,5 kHz, 6,25 kHz, 2 kHz 
Filtracja podnośnych: 6,25 kHz, 12,5 kHz, 200 kHz 
Wyjście słuchawkowe/ słuchawki  
Głośnik: pokładowy 
Obsługiwane standardy NTSC / PAL / SECAM 
Demodulacja AM, FM, wideo 
Filtry: 12,75 MHz, 6,375 MHz 
Filtracja podnośnych: 6,25 kHz, 12,5 kHz, 200 kHz  

                       Wymiary :292×335 × 76mm 
                  Waga : 4,4 kg



 
 
ORION DE LUXE 

 
Detektor złącz nieliniowych, przeznaczony do wykrywania i lokalizacji aktywnych i pasywnych urządzeń in-
filtrujących. 
 

       antena 2,4                               antena 900 
Zakres częstotliwości: 2,404 GHz - 2,472 GHz 905 - 925 MHz 
Moc maksymalna:                 3,3 W                                               1,4 W 
Cyfrowa modulacja częstotliwości w paśmie o szerokości 1,25 MHz 
Kontrola: automatyczna, manualna 
Selekcja kanału transmisji: automatyczna, manualna 
Zmiana polaryzacji anteny nadawczej: cykliczna 
Odbiór 2 i 3 harmonicznej: jednoczesny  
 

                                            
                                                                                                                                                       antena 2,4 antena 900 

Zakres dla 2 harmonicznej:         4 - 5GHz                    1810 - 1850 MHz 
Zakres dla 3 harmonicznej:       7 ,121- 7,416 GHz    2715- 2775 MHz 
Czułość dla obu harmonicznych:    -140 dBm    -130 dBm 

Korelacja: cyfrowa 
Zmiana polaryzacji anteny odbiorczej cykliczna 
Wyświetlacz: dotykowy 
 
Akumulator: 2 × Li-Ion 
Czas ładowania akumulatora: 2,5 h 
Czas pracy ciągłej: do 4 h 
Ładowarka: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wymiary detektora: 59 × 9 × 7,5 cm 
Wymiary uchwytu: 40,6 – 129,5 cm 
Całkowita maksymalna długość : 147 cm 
Waga: 1,6 kg 



 
 

TALAN 3.0 
 

System do analizy linii telefonicznych i systemów VoIPAnaliza internetowych systemów VoIP 
Wykrywanie podsłuchów w liniach telefonicznych 
 
 
 
 
 
 
Przeznaczenie: 
analiza internetowych systemów VoIP 
wykrywanie urządzeń infiltrujących  w liniach  

telefonicznych. 
 
 
 
Analizator widma:  

                     odbiornik superheterodynowy z podwójną konwersją 
                     zakres częstotliwości: 30 kHz – 85 MHz 
                     czas skanowania: 2 s 
                     krok skanowania: 1 kHz 
                     szerokość pasma: 18 kHz 
                     czułość: -100 dBm 

Detektor  szerokopasmowy: 
                                                                 wejście antenowe SMB, do 8 GHz 
                                                                 testowanie linii w zakresie 100 kHz do 600 MHz 
                                                                 czułość: -65 dBm 
Generator składowej stałej 
Przetwornik DAC,  optycznie izolowany, cyfrowy, wysokonapięciowy 
Modulacja: napięcie stałe lub zmienna sinusoida (10 Hz – 300 Hz) 
Maksymalne napięcie wyjściowe:± 80V 
 
Układ audio 
Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz 
Wzmocnienie systemu: do 80 dB 
Cyfrowa kontrola wzmocnienia: AGC 
Filtr analogowy: 300 Hz – 3 kHz 
 Zasilacz sieciowy: 15 VDC @ 3A / 100-240V AC, 50-60 Hz 

Akumulator: Li-Ion 
Czas pracy ciągłej:  4-6h 
Waga urządzenia:  2,7 kg
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