
Vytváří vibroakustický šum,
kterým vás chrání proti
odposlechům a hlasovým
záznamníkům.

Několik nastavitelných intenzit

rušení.

Nijak nenarušuje průběh
schůzky, rušička odposlechu 
je zcela diskrétní.

Snadná instalace, stačí položit
na l ibovolné místo.

ANG-5T
VIBROAKUSTICKÝ GENERÁTOR

Vibroakustický generátor do podhledu nebo mezi okenní rámy,

který vás dokonale ochrání proti odposlechům. Vibroakustický

generátor jednoduše umístíte do podhledů,  výklenků, nebo

třeba do klimatizačního potrubí. Je zcela diskrétní a nenarušuje

průběh schůzky.

Legální rušička odposlechů ANG-5T na bázi vibroakustického

generátoru, která pomocí šumu zaruší mikrofony odposlechů 

a jiných zařízení.

Ochrání vás před únikem důvěrných informací z vaší schůzky.

Tento model rušičky odposlechů je určen do podhledů, výklenků

nebo klimatizací. Zkrátka všude tam, kde se rušička ukryje 

a nebude narušovat průběh schůzky. Dosah rušičky odposlechů

ANG-5T je 5 m2 na nejvyšší intenzitu generování šumu.

Rušička je při jednání ukrytá
a nijak nenarušuje průběh
schůzky.

Rušička zcela zahltí
mikrofony a odposlouchávací
zřízení.

Zaručí bezpečnou a diskrétní
schůzku.



5 m2

Váha

72 g

Rozsah nastavení
výstupní úrovně

9 dB 

Interferenční
spektrum šumu

400 Hz - 6,2 kHz 

Napájení

2× AA 1,5 V baterie 

Odběr proudu 
v provozním režimu

95 mA 

ANG-5T

Vibroakustický šum
Vibroaukustický generátor se postará o ochranu před laserovým nebo
stetoskopickým mikrofonem. Zamezí tak odposlouchávání například
přes zeď nebo okenní tabuli. Generování bílého šumu pracuje  
na principu náhodně generovaného šumu, který se vibracemi šíří 
po  přes kterou by mohlo dojít k odposlechu.

Snadná instalace
Rušičku odposlechů ANG-5T nemusíte nijak složitě instalovat.
Jednoduše ji umístíte kam bude potřeba a zapnete dálkovým
ovládáním. Stejně tak si nastavíte intenzitu generování bílého šumu 
a vibroakustiky. Výhodou je napájení na klasické AA 1,5 V baterie, díky
čemu jsou rušičky snadno přenositelné a můžete je tak umístit
opravdu flexibilně.

Návod k použití
Ze všeho nejdřív musíte do rušičky odposlechů vložit baterie AA 1,5 V.
Následně rušičku ANG-5T zapnete a pomocí tlačítka si nastavíte
intenzitu šumu. Vše jednoduše nastavíte pomocí dálkového ovladače.

Parametry

Odběr proudu 
v pohotovostním

režimu

20 mA 

Dosah

Balení obsahuje

4 ks ANG-5T 

1.  Zapnutí vibroakustického šumu o vysokém výkonu.

2. Zapnutí vibroakustického šumu o středním výkonu.

3. Zapnutí vibroakustického šumu o nízkém výkonu.
 4. Vypnutí zařízení

Funkce tlačítek

Poznámka: tlačítka držte po dobu alespoň 4 sekund.



Bezpečnostní informace

Prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:

Vyhněte se kontaktu s vodou a prostorům s vysokou vlhkostí.
Zařízení by nemělo být vystaveno vodě, a to jak kapající tak
stříkající. Pro čištění výrobku používejte pouze suché materiály.
Zařízení chraňte také před deštěm.

Zařízení nepoužívejte v extrémních teplotách, doporučujeme
používat v prostředí s teplotou mezi 0° a 45°. Neinstalujte
zařízení v blízkosti zdrojů tepla.

Vyhněte se kontaktu s částmi, které jsou určeny pro vedení
elektrického proudu. Žádným způsobem neodstraňujte kryt ani
obal výrobku, neboť se vystavujete riziku úrazu elektrickým
proudem.
V případě, že je na výrobku větrací otvor, nesmí být blokován.

Používejte pouze určené příslušenství, které dodává výrobce.

Nepokládejte zařízení na jiné elektronické zařízení 
a neodkládejte další elektronická zařízení na toto zařízení.

Nepřikládejte příliš blízko svých uší. Zařízení vysílá vysoké
frekvenční zvuky, můžete si poškodit váš sluch. Dlouhodobé
používání zařízení při vysoké hlasitosti může způsobit poškození
sluchu, proto vždy používejte pouze v nezbytných případech 
a v patřičné hlasitosti.

Neporušujte žádným způsobem napájecí kabel. V případě, že 
je napájecí kabel mechanicky poškozený, přestaňte jej používat.
Mechanicky poškozené kabely, prasklá izolace či roztřepení
představuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem a vzniku
požárů.

Případný servis zařízení svěřte kvalifikovanému personálu 
a nepokoušejte se zařízení opravit sami.

Zařízení je z hořlavých materiálů, nikdy jej tedy nepřibližujte 
k otevřenému ohni. 

Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ
nouzového vypnutí. Zásuvky, kde je zařízení zapojeno, nepřetěžujte.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému 
v dokumentaci.

+420 774 429 006
sales@eo-security.cz

Zjistěte více zde:

Při využívání ultrazvukového generátoru k zahlušení mikrofonů
vyvstávají určitá omezení, která vyplývají z fyzikálních zákonů.
Konstrukce některých mikrofonů jsou náchylnější k zahlušení než
jiné – efektivita se tak může lišit dle typu mikrofonu. Maximální
účinný dosah generátoru tak může v závislosti na tom kolísat
několinásobně. Navíc se generovaný ultrazvuk odráží od povrch, kdy
není schopen projít většinou materiálů do přílišné hloubky. Z toho
důvodu se doporučuje použít dostatečné množství zařízení. Následně
je vhodně rozmístit v dané místnosti tak, aby bylo co nejlépe
zajištěno soukromí při jednáních a schůzkách.

Nejvyšší možnou kvalitu rušení dosáhnete díky funkci akustického
šumu, která Vám umožní nahrát vlastní hlas a překrýt jím Vaši
konverzaci. Nahraný hlas je poté náhodně generován, a vytváří tak
zvukovou bariéru proti odposlechům stetoskopickým mikrofonem,
nebo laserovým odposlechem. Také chrání před nejmodernějšími
metodami forenzního čištění hlasového záznamu.

Ačkoliv zařízení nezaručuje 100% účinnost zahlušení, převyšuje
konkurenční řešení. Díky své konfiguraci zaručuje vysokou účinnost
při střetu s mikrofony na zařízeních jako jsou diktafony, odposlechy
a seismické mikrofony, mikrofony na počítačích, headsetech,
kamerách a mobilních telefonech.

Důležité

Pokud je součástí zařízení baterie, nevystavujte tuto baterii
nadměrnému teplu, ohni a podobně, neboť hrozí nebezpečí výbuchu.
Rovněž nevystavujte baterii vysokým nadmořským výškám, nebo
nízkému tlaku vzduchu. Vždy používejte baterie na doporučení
výrobce, nesprávný typ může narušit správné fungování výrobku.


