WYKRYWANIE I LOKALIZOWANIE
URZĄDZEŃ INWIGILACYJNYCH

EFEKTYWNOŚĆ
PROFESJONALIZM
GWARANCJA

Badanie przeciwinwigilacyjne, w celu wykrycia, lokalizacji i identyfikacji nieformalnych technicznych urządzeń do pozyskiwania informacji, prowadzą nasi specjaliści, którzy posiadają w tej dziedzinie, długoletnie zawodowe doświadczenie oraz posługują się w pełni profesjonalnym, specjalnie do tego celu dedykowanym
najnowocześniejszym sprzętem.

Sprawdzamy: pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne, restauracje, pokoje hotelowe, domy,
mieszkania, pojazdy samochodowe, jachty, telefony komórkowe, komputery itp.

Usługi - świadczymy w kraju i zagranicą.

Badania przeciwinwigilacyjne pomieszczeń – polegają na wykonaniu, kompleksowego sprawdzenia pomieszczenia, w tym: jego ścian, sufitu, podłogi, okien, drzwi oraz wszystkich jego elementów wyposażenia, w następującym zakresie:
- analiza spektrum transmisji elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości
10kHz-24GHz,
- analiza sygnałów pasm telefonii komórkowej,
- analiza istniejących sieci Wi-Fi, telefoni bezprzewodowej, bluetooth,
- wykrycie i lokalizacja urządzeń przeciw podsłuchowych aktywnych i psywnych,
- analiza transmisji w paśmie podczerwieni,
- wykrywanie emisji laserowej,
- wykrywanie i lokalizacja rejestratorów audio,
- analiza transmisji w sieci prądowej 230V AC,
- badanie transmisji w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- badanie sieci teleinformatycznych,
- wykrywanie i lokalizacja systemów optycznych - kamer, aparatów fotograficznych
- badanie przepuszczalności akustycznej przegród budowlanych (ściany, stropy, okna, drzwi),
- skanowanie ścian i stropów pomieszczeń, w celu wykrycia i lokalizacji nieformalnych urządzeń inigila
cyjnnych oraz przewodów zasilających,
- przeszukanie pomieszczeń pod kątem obcych urządzeń z wykorzystaniem technik oględzin fizycznych,
optycznych i termo-wizualnych.

Sprzęt, który używamy:
Multidetektor Meras-4
Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł
transmisji radiowej w zakresie częstotliwości
10kHz-8GHz.
Wykrywania mikrofonów laserowych i w podczerwieni.
Wykrywanie i lokalizacja mikrofonów aktywnych i
nieaktywnych,
Srawdzania linii telefonicznych i elektrycznych.
Wykrywania kamer przewodowych i bezprzewodowych.
Wykrywania nadajnikow śledzących GPS.

Analizaator spectrum RF OSCOR'GREEN

Analizator widma RF - OSCOR GREEN, przeznaczony jest
do wykrywania nielegalnych sygnałów podsłuchowych,
wykonywania badań kontrinwigilacyjnych systemów komunikacyjnych, przeprowadzania analizy emisji częstotliwości radiowych (RF), w zakresie częstotliwości 10kHz 24GHz.
Umożliwia wykrycie i zlokalizowanie transmitujące elektronicznych urządzeń inwigilacyjnych.
Zapewnia pełną rejestrację wszystkich sygnałów badanego spectrum oraz umożliwia dokonywanie badań porównawczych w funkcji czasu.

Detektor złącz nieliniowych ORION HGO 4000

Przeznaczony do wykrywania i lokalizacji
aktywnych i nieaktywnych urządzeń elektronicznych typu mikro-nadajniki radiowe,
dyktafony, telefony GSM, mikrofony itp.

Zestaw detekcyjny ANDRE

Przeznaczony do wykrywania i lokalizowania aktywnych nadajników zakresie czętotliwości 10kHz-12GHz,
w pasmach RF, telefoni komórkowej, Wi-Fi, bluetooth
itp.
Wykrywanie sygnałów zakłócających.
Wykrywanie sygnałów ultradźwiękowych.
Wykrywanie mikrofonów laserowych i w podczerwieni.
Wykrywanie transmisji w liniach elektrycznych.
Sprawdzanie szczelności akustycznej ścian, okien,
drzwi.

Detektor środków telefonii komórkowej AS918EU

Wykrywanie inwigilacyjnych systemów śledzących
GPS, w pojazdach samochodowych oraz urządzeń
podsłuchowych opartych na technologiach: GSM,
LTE, Bluetooth

Detektor uniwersalny D-TEC 150 SV

Wykrywacz lokalizator i identyfikator: rur, elementów elektronicznych, przewodów elektrycznych wysoko i niskonapięciowych umieszczonych w konstrukcjach ścian, stropów,
podłóg.

Kamera termowizyjna E8 FLIR

Wyszukiwanie urządzeń elektronicznych w trudnodostępnych miejscach.

Kamera endoskopowa

Penetracja i ogląd optyczny trudnodostępnych
miejsc.
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