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A professzionális átvizsgáló csoportnak a legjobb és könnyen szállítható 
felszereléssel kell rendelkeznie a feladatai teljesítéséhez. A vállalkozásoknak 
képesnek kell lenniük a saját, lehallgatás elleni berendezés, belátásuk szerinti 
használatára. Ezeknek a felszereléseknek komplett csomagoknak kell lenniük, 
amelyek könnyen használhatóak, hatékonyak, képesek biztosítani a napi 24 órás 
megfigyelést és ne legyen szükség hosszadalmas kiképzésre. 

Az OSCOR-5000 (Teljes Spektrum Korrelátor), ma a piacon a technikailag 
legfejlettebb lehallgatás elleni detektáló rendszer. Az OSCOR-t minden főbb 
típusú audio és videó sugárzó - beleértve az RF és infravörös hordozókat is - 
detektálására tervezték. 

Hordozható és a programozható műveletek révén folyamatosan figyeli az összes 
sávot, és észrevétlenül jelzi a lehallgató berendezés jelen- létét. Az átvizsgáló 
felszerelés teljes csomagja, amely magában foglalja a teljes antenna készletet az 
automata átkapcsolókkal együtt. A teljes felszerelés belefér egy ütésálló 
diplomata táskába, amely plusz helyet tartalmaz a további moduloknak, 
szondáknak vagy kábeleknek a táska felső tároló részében. Számítógép interfész 
tartós adatbázis és jelinformációk riportjának rögzítése. A számítógép interfész 
lehetőséget ad arra, hogy modem segítségével távolról irányítsák, működtessék 
az OSCOR-t. 

 A nagy érzékenységű digitális szintézeres vevő figyeli az audio (50Hz - 
15KHz), RF (10KHz - 3GHz) és infravörös (850 - 1070 nm) sávokat. 

 Audio elemző üzemmód demodulálja a vett jeleket hangfrekvenciás 
tartományban, és biztosítja a hangfrekvenciás jel blokkolását a kiválasztott 
korrelációhoz. 

 Akusztikus korreláció felhasználja azokat a passzív hangmintákat, amelyek 
megfelelnek az automatikusan detektált lehallgató eszköz jellemzőinek. 

 Szalagdiagram rajzoló ábrázolja a fenyegetettségi listát és az összes 
fogható jel elemző táblázatát. Biztosítva így a fontos adatok kinyomta- 
tását, amelyek a jövőben viszonyítási alapként szolgálhatnak, és egy- ben 
mutatják a veszélyes sávokat. 

 Jelek adatbázisa biztosítja az összes vett jel tárolását és előhívását. 

 Támadó lokalizáló rendszer segítséget nyújt a támadó gyors felderí- 
téséhez. 

 Videó demodulátor és figyelő lehetővé teszi rejtett videó átvitel 
megtekintését. 

 


