АНТИЛОГІК

Система АНТИЛОГІК (ANTILOGIC) - новий продукт на ринку технічних засобів
забезпечення конфіденційності нарад та ділових переговорів.
Являє собою міні-конференц-систему з вбудованою функцією забезпечення
конфіденційності нарад до 64-х учасників.
Застосовується абсолютно безпечний для здоров'я метод акустичної протидії.
У той же час, система забезпечує високу комфортність ходу переговорів (мінімальну
чутність акустичної перешкоди) і висока якість мови при спілкуванні усіх учасників.
АНТИЛОГІК може працювати в 2-х режимах:
Режим 1 «КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА» - забезпечується посилення звуку і основні функції
звичайної конференц-системи
Режим 2 «КОНФІДЕНЦІЙНА НАРАДА» - забезпечується конфіденційність наради, тобто
акустичним шляхом проводиться «руйнування» змистової розбірливості мови всіх учасників
у всьому об`ємі даного приміщення при можливій несанкціонованії ретрансляції або
запису будь-якими засобами акустичного контролю.
Практично виключається також розбірливий запис і ретрансляція
засобами акустичного контролю самих учасників!
Конфіденційна розмова може проводитися з будь-якою гучністю!
Система легко протягом декількох хвилин встановлюється непідготовленим персоналом і
при першому включенні сама автоматично адаптується під акустичні властивості даної
кімнати переговорів або конференц-залу, ці настройки надалі зберігаються.
Передбачено автономний режим живлення від власної вбудованої акумуляторної батареї.
Також передбачена можливість здійснення санкціонованого запису розмови учасників
у всіх режимах роботи.
Передбачена можливість інтеграції з існуючими і перспективними системами
відеоконференції.

АДВОКАТ – 4
Виріб АДВОКАТ-4 - образно кажучи - "електронна« кімната »для конфіденційних
переговорів і нарад" - призначена для ефективної акустичної протидії роботі засобів
акустичного контролю всіх типів у всьому обсязі типових офісних приміщень і всалоні
автомобілів під час проведення конфіденційних переговорів і нарад.
Пристрій в повному комплекті має унікально малі розміри і вагу.
Переноситься в малогабаритному кейсі, погодженому з Замовником.
Може використовуватися як в автономному режимі (живлення від акумуляторів10 годин-робота, 7 днів-очікування), так і в стаціонарному безперебійному режимі
(живлення від мережі 220В з автоматичною зарядкою акумуляторів).
За рахунок точного підбору акустичних перешкод і створення рознесених в просторі
(наприклад, в межах столу переговорів) звукових «бар'єрів» АДВОКАТ-4 без використання
спеціального переговорного пристрою (навушники з мікрофонами) дозволяє ефективно
боротися із записом підчас нарад самими учасниками, які можуть використати
найсучасніші цифрові диктофони і спецмагнітофони (моно і стерео), не вносячи
дискомфорт в хід наради!
1-пульт управління

1шт

2-мініатюрний радіокерований
цифровий акустичний модуль

4шт

3-зарядний пристрій \ одночасно
безперебійний блок живлення
________________

4шт

4 - малогабаритний кейс для
перенесення всіх елементів виробу
(варіант)
1шт

АДВОКАТ- 3 КОМФОРТ
АДВОКАТ-3 КОМФОРТ - портативний прилад в елітній папці для паперів, призначений
для забезпечення конфіденційності нарад та переговорів.
Виріб "АДВОКАТ-3 КОМФОРТ" призначено для ефективнї акустичної протидії роботі
засобів акустичного контролю усіх типів у всьому обсязі типових офісних приміщень
і в салоні
автомобілів при проведенні конфіденційних переговорів і нарад.
Принцип запису або передачі мовного сигналу в конкретному акустичному засобі контролю
не має значення.
Акустична перешкода випромінюється в мовному діапазоні двома мініатюрними
акустичними колонками, які приймають сигнал перешкоди по радіоканалу.
1-модуль управління

1шт

2-мініатюрна радіокерована
звукова колонка
2шт
3-кейс для перенесення (елітна
папка або барсетка)
1шт
________________
4-зарядний пристрій

3шт

PSP-1A
(Pocket Speech Protector Acoustic 1)
Малогабаритний настільний пристрій для
забезпечення конфіденційності нарад
і ділових переговорів.
Використовує метод акустичної протидії
для «руйнування» мовного сигналу при
несанкціонованому
запису або ретрансляції будь
якими засобами акустичного
моніторингу.
Прилад маскує реальний мовний сигнал за допомогою спеціальної акустичної перешкоди.
Також використовується хибні акустичні сигнали – передачі FM радіостанцій.
В результаті протилежна сторона отримує запис, що складається з реального мовлення,
спеціальної перешкоди і музичних фрагментів. Це дозволяє приховати від тих, хто
прослуховує не тільки саму розмову, але і сам факт застосування захисту.
Прилад забезпечує високий рівень комфортності в процесі захисту.

PSP-2AM AUTO
(Pocket Speech Protector Acoustic 2 AUTO)

PSP-2AM AUTO - портативний переносний пристрій для забезпечення конфіденційності
нарад і ділових переговорів.
Використовується метод акустичного протидії для «руйнування» мовного сигналу при
несанкціонованому запису або ретрансляції будь - якими засобами акустичного моніторингу.
Реальний мовний сигнал маскується за допомогою спеціальної акустичної перешкоди,
яка транслюється під час розмови. Також використовується хибні акустичні сигнали –
передачі FM радіостанцій.
В результаті протилежна сторона отримує запис, що складається з реального мовлення,
спеціальної перешкоди і музичних фрагментів. Це дозволяє приховати від тих, хто
прослуховує не тільки саму розмову, але і сам факт застосування захисту.
Прилад забезпечує гарний рівень комфортності процесу захисту.

СФЕРА
СФЕРА - настільний прозорий акустичний
«сейф» відразу для декількох (до 5-7)
мобільних телефонів і смартфонів.
Працює практично безшумно.
Працездатність – безперервно 10 днів
в автономному режимі.

Під час проведення конфіденційних переговорів учасники викладають свої включені
мобільні телефони поруч один з одним на поверхні столу. Керівник включає прилад
і «накриває» ім зону, в якій розміщені мобільні телефони
При цьому акустична перешкода надійно руйнує розбірливість можливої ретрансляції
або запису.
За рахунок акустичного екрана – (прозора півсфера з гумовим ущільненням) ця перешкода
поза приладом має дуже малий рівень і не відволікає учасників переговорів.
У той же час при виклику сигнал від мобільного телефону чути і він майже не змінюється!
Таким чином, учасники переговорів не пропустять важливий дзвінок при повній
гарантії безпеки використовуваних мобільних пристроїв!

