
Ruší všechny lokální mobilní sítě  
a znemožňuje nahrávání pomocí
skrytých mobilních telefonů, 
či instalovaných GSM modulů.

Blokuje provoz na obou
nejpoužívanějších frekvencích
Wi-Fi sítí. Přenášení zvuku 
a obrazu pomocí Wi-Fi kamer 
je tak kompletně blokováno.

Díky dodávanému napájecímu
kabelu je možné j i  provozovat
a nabíjet přímo v autě.

EO-10
PŘENOSNÁ RUŠIČKA ODPOSLEHU

Přenosná rušička signálu EO-10 účinně chrání proti

odposlechům, znemožňuje sledování polohy GPS lokátorem 

a zabraňuje uskutečňování telefonních hovorů. Rušičku můžete

využívat na schůzkách, i kdekoliv mimo kancelář.

EO-10 je skvělá rušička pro všechny, kteří se často musí účastnit

pracovních cest a schůzek mimo kancelář. Díky své velké

vestavěné baterii vydrží až 5 hodin a je možné ji provozovat 

a nabíjet přímo v autě díky dodávanému adaptéru 

do zapalovače. 

Umí rušit mobilní sítě, GPS lokátory a Wi-Fi sítě. Její dosah 

je 5-20 metrů. Rušička zaručuje dokonale bezpečné schůzky 

a zabraňuje úniku citlivých dat. Stejně tak znemožňuje

uskutečňování telefonních hovorů v situacích, kdy to není

žádoucí.

Rušičku je možné kamkoliv
přenést.

Blokuje Wi-fi a Bluetooth
připojení.

Zaručuje bezpečné schůzky
a zabraňuje úniku citlivých
dat.

Chrání proti odposlechu
bezdrátovým sluchátkem díky
blokování Bluetooth.



Kanál Frekvence

450 462-468 MHz

700/800/900 738-960 MHz

1800 1805-1880 MHz

2100 2110-2170 MHz

2600 2500-2690 MHz

3500 3400-3600 MHz

3700 3600-3800 MHz

Wi-Fi 2,4 GHz 2400-2500 MHz

Celková váha

240 g

Napětí

50-60 Hz 

Napájecí zdroj

12 V

EO-10

Nejmodernější materiály pro tu nejlepší
ochranu soukromí
Přenosná rušička signálu EO-10 byla vyrobena na základě
nejmodernějších technologií a návrhů. Originální komponenty 
a integrované obvody se starají o stabilně vysoký výkon rušení.
Povrch rušičky signálu byl ošetřen nejpokročilejšími metodami proti
oxidaci. Šasi ze slitiny hliníku společně s vestavěným ventilátorem
zaručí dlouhotrvající ochranu bez přehřátí.

Snadné používání
Přenosnou rušičku EO-10 není třeba nijak složitě nastavovat. 
Její používání a instalace je velmi snadná a intuitivní. Jednoduše
nainstalujete dodané antény, zapnete produkt a zvolíte, které
frekvence má rušička blokovat. Každou z frekvencí lze zvlášť zapnout
i vypnout pro zvýšení Vaší kontroly nad zařízením. Každá z frekvencí
má navíc vlastní světelnou diodu pro ještě větší přehlednost používání.

Rušička je kalibrována pro použití v České republice a Evropské Unii.
Pokud si přejete frekvence individuálně konfigurovat, neváhejte nás
kontaktovat. Produkt je prodáván ve zvláštním režimu. Více informací
naleznete v sekci 9 našich obchodník podmínek.

Parametry

Velikost balení

25x24x6,7 cm 

Ruší následující frekvence: 

Wi-Fi 5 GHz 5150-5350 MHz

GPS 1560-1620 MHz

Rozměry

14x4x8 cm
(bez antén) 



Bezpečnostní informace

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

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

Zjistěte více zde:

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 odpovídající 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.

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.

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


