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 arbejdet tæt sammen med Netlines og er i dag
SECURINESS har igennem flere år

Autoriseret partner dækkende hele
 Norden. Netlines er specialiseret i udvikling og

produktion indenfor trådløs og cellulær
kommunikations detektering og jamming.

Løsningerne som er state-of-the-art
benyttes over hele verden indenfor lufthavne,

regerings faciliteter, militæret, VIP
 privat og retshåndhævende myndigheder.


Er behovet en løsning baseret påkommunikations detektering, kommunikations

jamming eller en løsning med begge
dele – vi har løsningen!












Detektering og Jamming
JammubfKommunikationsVideoovervå
gning

Vores sikkerheds løsninger
findes inden for tre
produktlinjer.
Hvert projekt er
skræddersyet til kundens
krav og behov samt
lovgivningsmæssige
begrænsninger.
Offentlige og private
virksomheder samt
regeringer og organisationer
rundt om i verden står med
daglige udfordringer forårsaget af mobiltelefoner som
bruges i og på områder,
hvor dette ikke er tilladt
eller endda betyder hvor det
kan betyde øget risiko for
anden vigtig
kommunikation.

Med speciale indenfor radio
og trådløse standarder,
tilbyder SECURINESS
sammen med vore
samarbejdspartnere en
komplet portefølje af
produkter til støtte for
opretholdelse af en
mobiltelefon frizone eller
kontrollere og forebygge
cellulær trafik hvor dette
ikke ønskes eller er tilladt.

Løsningerne er i dag
installeret rundt om i hele
verden og har vist sig at
være særdeles effektive,
lige fra Israel over Nord
Amerika til Europa.

Vores løsninger omfatter
mobiltelefon jammere og
mobiltelefonen detektorer.
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CELLULÆR JAMMING
C-Guard jammere sender RF signalerer og deaktiverer kommunikation mellem mobiltelefoner og
nærliggende trådløse basestationer. Mobiltelefoner i de udpegede områder er deaktiverede: ingen
telefonopkald, SMS eller MMS beskeder kan modtages eller afsendes.

Samtidig blokering af alle nødvendige frekvensbånd, herunder WiFi og Wimax

Dækker ethvert sted – fra rum til komplekser og store udendørs arealer

Bred vifte af sendeeffekt niveauer og konfigurationsmuligheder
Programmerbar

Skjult og vandal sikret bokse

Opgraderingsmulighed

Central kontrol software

CELLULÆR DETEKTERING
CellTrack systemet består af meget følsomme detektorer som er installeret på strategiske steder i
bygningen og andre faciliteter. CellTrack kan dække ethvert rum, store udendørs arealer eller hele
bygninger.

Registrerer alle typer af cellulære aktiviteter: opkald, SMS og multimedia beskeder og
mobiltelefon registreringer

Registrerer alle krævede trådløse netværk og standarder samtidig

Opgraderingsmulighed
Bruger venlig central kontrol software
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CELLULÆR DETEKTERING & JAMMING
C-Guard Hammer er den kombinerede detektering og jamming løsning. C-Guard Hammer er designet
til kontrol af cellulære aktiviteter i faciliteter som har behov for høj sikkerhed. Med den optimale
Hammer løsning sker følgende: når cellulær aktivitet opfanges, jammes denne øjeblikkeligt og
transmissionen blokeres og vender derefter umiddelbart tilbage til standby tilstand, indtil næste
begivenhed. Derudover rapporteres automatisk til den centrale computer kontrol.

Registrerer og blokerer alle nødvendige trådløse netværk – samtidigt

Alsidig dækning: fra værelser, rum og små vinger/fløje til meget store arealer.

Række af RF transmissions værdier

Selektiv og valgfri kanal jamming styrke

Programmerbar
Opgraderingsmulighed

Bruger venlig central kontrol software
Med den brugervenlige og centrale kontrol software kan ethvert sikringspersonale opretholde en
kontinuerlig kontrol fra et centralt sted og modtage realtids visuelle og auditive advarsler, når en
cellulær kommunikation er opdaget og blokeret.
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