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OBRANA PROTI 
ODPOSLECH M 



www.eurosecur.cz 

 

ŠPIČKOVÉ PROFESIONÁLNÍ Zů ÍZENÍ 
ODHůLÍ JůKÉKOLIV TYPY ODPOSLECH  

DIGITÁLNÍ I ůNůLOGOVÉ ŠT NICE 

PRůCUJE EXTRÉM  RYCHLE 

TICHÁ DETEKCE ŠT NIC B HEM JEDNÁNÍ   
 

Pomocí PCM®1 je pracovník schopen provést rychlé a 
vysoce efektivní skenování prostoru.  

 

 Pln  automatizovaná detekce vysílač  

 P esná identifikace odposlouchávacích za ízení 
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PCM®1 DIGITÁLNÍ DETEKTOR  
ŠT NIC 

 



www.eurosecur.cz 

 Široký frekvenční rozsah 10 kHz – 15 GHz 

 Vysoká citlivost p íjmu 

 Velmi rychlý sweep  

 Automatická identifikace digitálních radiových vysílacích  
   zdroj  

 R zné možnosti zobrazení rozsahu frekvence jako  
   vodopád, digitální, opravdový, AVR, max – hold 

 Automatická aplikace HF – elektronický otisk  

 Tichá – automatická detekce št nic v pr b hu  
   konferencí 

 Intuitivní, mnohojazyčný software 
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PCM®1 
            

DIGITÁLNÍ DETEKTOR 
ŠT NIC 

 



www.eurosecur.cz 

 PRO RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ V KůNCELÁ ÍCH, 
HOTELOVÝCH POKOJÍCH A DOMOVECH 

OKRUHY FREKVENCÍ OD 30 MHZ DO 12 GHZ  

 

 

 Bezdrátoví minišpióni umož ují velmi snadnou 
možnost odposlechnout kohokoliv.  

 Tento ruční vyhledavač odposlech  slouží k 
odhalení jakéhokoliv bezdrátového 
odposlouchávacího za ízení.  

 Výhodou je jeho jednoduché ovládání, které 
nevyžaduje žádné technické znalosti.  

 

HCM®1 
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DETEKTOR PRO RYCHLOU 
LOKALIZACI  

ODPOSLOUCHÁVůCÍCH Zů ÍZENÍ  



www.eurosecur.cz 

POUŽITÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU MOBILNÍCH 
TELEFON , CHYTRÝCH TELEFON , 

P ENOSNÝCH Zů ÍZENÍ GPS ů TůBLET .  
 

 Vysoce výkonné mobilní forenzní za ízení  
 Pro získávání fyzických a logických dat ze 

systémových soubor  včetn  hesel a to i pokud byly 
smazány 

 Za ízení je možné použít v terénu i v laborato i 

UFED 
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                   Zů ÍZENÍ PRO 
ZÍSKÁVÁNÍ 

DAT A HESEL 



RUŠIČKY 



www.eurosecur.cz 

 

 INTELIGENTNÍ REAKTIVNÍ SYSTÉM je nejnov jší n mecká 
špičková technologie, která ruší signál efektivn  a bezpečn  jako 
nikdy p edtím. 
 

 Digitální  

 Pln  programovatelná 

 Integrovaný inteligentní reaktivní systém, který 
zaručuje nejvyšší výkon rušení na velmi 
specifických frekvencích v nanosekundách. 

 Nejvyšší účinnost ve své t íd  

 Pln  digitální systém pro specifické programování 
frekvencí, výstupního výkonu a modulace 

 Včetn  4x MWJ®1 MIKRO RUŠIČKY s chytrým 
frekvenčním analyzérem a funkcemi cloud pro 
rušení signálu 

 ůnténa pro r zná frekvenční pásma 

 Nízká hmotnost, malá velikost 

 Jednoduchá péče, bez nutné údržby 

 Nastavitelnost podle vašich místních požadavk   
 

SWJ®1 CRJ 
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RUŠIČKů PRO KONFERENČNÍ 
MÍSTNOST 



www.eurosecur.cz 

 

ZNůČN  ZLEPŠUJE RUŠÍCÍ SCHOPNOSTI 
JAKÉHOKOLIV TÝMU  

PRO VYTVO ENÍ BEZPEČNÉ ZÓNY V TERÉNU 

 

 P enosná 

 Pln  digitální 
 Širokopásmová  
 Multioperační módy: Barrage, Sweep, Multi-Sweep, 

Hopping with database 

 Nejmodern jší generace FET výkonných zesilovač  
pro nep etržitý provoz 

 Ochrana proti p eh átí 
 Monitoring hlavních komponent   
 

Hlavní komponenty a systémové časti jsou vyrobeny v 
N mecku, certifikace celého systému v TECHCENTER, 
N mecko. 

 

PWJ®1 
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MOBILNÍ RUŠIČKů 

100% n mecké technologie 
certifikace TECHCENTER 



www.eurosecur.cz 

 

 

ZůBRů UJE P IJÍMůČI P IJÍMůT ROZPOZNůTELNÝ 
SIGNÁL OD URČENÉHO VYSÍLůČE 

 

ZůBRů UJE P IJÍMůČI SPRÁVN  INTERPRETOVůT 
VYSÍLACÍ SIGNÁL 

  

ZůBRů UJE VYSLÁNÍ SIGNÁLU P IJÍMůČE DO 
SPOUŠT ČE IED 

 

 

RCIED 
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RUŠÍCÍ SYSTÉM 
IMPROVIZOVANÝCH 

VÝBUŠNÝCH Zů ÍZENÍ 

(IED)  
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• DWJ®1 zabezpečení konvoj  a autokolon 

      Pro více informací nás kontaktujte. 
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ZůBEZPEČENÝ 
KRYPTOVANÝ  

TELEFON A  
CLOUD 

 



www.eurosecur.cz 

NEJLEPŠÍ  VE SVÉ T ÍD  

NEPROLOMITELNÝ KRYPTOVACÍ KÓD 

SEBEOBRANNÉ MECHANISMY PROTI JAKÉKOLIV 
MANIPULACI 

 

 Po zakoupení licence mohou dva a více telefon  mezi 
sebou šifrovan  telefonovat a posílat SMS zprávy 

 ůni poskytovatel telefonních služeb nebo jiný orgán není 
schopen dešifrování 

 Šifrovaná vnit ní pam ť 

 Detekce otev ení zadního krytu telefonu 

 Kontrola časového spoušt ní aplikací 

 

16GB vnit ní pam ť 
Slot pro micro SD kartu 32GB 
Dotykový display 
Procesor Quadcore 2.3GHz 
Operační systém AndroidTM 5.1 Lollipop 
Odolnost: IP67, MIL-STD-Ř10G nárazuvzdorný, vodot sný, 
mrazuvzdorný, spolehlivý provoz od -20 do +60 oC 
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uniCALL ZůBEZPEČENÝ KRYPTOVůNÝ 
CHYTRÝ TELEFON 

 Kryptovací licence Ň4 m síc . 

 

 

NOVINKA ROKU 2016 
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VYSOCE ZůBEZPEČENÝ DůTOVÝ ů KOMUNIKůČNÍ 
SYSTÉM 

 SPRůVUJE VůŠE DůTů, E-MAILY, KONTAKTY, 
TERMÍNY, ÚKOLY A DOKUMENTY 

 Vlastní server 

 Umíst ný v jednom z nejbezpečn jších datových center 
na sv t  ve Frankfurtu nad Mohanem, v N mecku 

 Šifrované spojení koncových za ízení 
 Komunikace p es SSl/TLS Ň56 bit  

 Pam ť až 6 TB 

 P ístupný odkudkoliv na sv t  

 P izp sobená aplikace pro chytré telefony, tablety, 
notebooky a PC-obrazovky 

 Neodposlechnutelné spojení mezi serverem a Vaším 
koncovým za ízením včetn  kryptovaného p enosu 
informací 

 Vysokorychlostní konektivita datového centra 

 Dosažitelný p es všechny sít  fungující na bázi IP 
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BEZPEČNÉ ÚLOŽIŠT  DůT uniCLOUD 

TOP Produkt 



BEZPEČNÁ VIDEO-  
KOMUNIKACE 
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NÁŠ SYSTÉM VÁM UMOŽNÍ PRůCOVůT 
SPOLEČN  Nů ÚKOLU NEZÁVISLE Nů MÍST , 

KDEKOLIV Nů SV T  

 

 Pracovník u PC bezprost edn  sleduje, co týmový 
kolega vidí p ímo na míst  v terénu a 
k vyhodnocení situace již není závislý pouze na 
telefonním hovoru 

 Efektivní komprimace obrazu zaručuje vynikající 
zobrazení včetn  detail  p i zárove  nízké ší i 
datového pásma 

 Velký 5“ dotykový displej, čitelný i p i denním sv tle, 
lze navíc používat jako vzdálený druhý monitor 

 Vedle optické kamery lze k za ízení p ipojit 
termokameru, technický endoskop a speciální čidla  

ZůBEZPEČENÁ ŽIVÁ 
KOMUNIKACE 

15 

D.A.R.V.I.N.                          
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Šifrovaný p enos obrazových a zvukových dat 

Trojnásobná ochrana bezpečnosti  
od vysílače až k p íjemci 

 

 

 Nemožnost odposlechnutí p enosu nap . televizními 
stanicemi 

 Nemožnost po ízení neautorizované nahrávky 
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ZůBEZPEČENÁ ŽIVÁ 
KOMUNIKACE 

D.A.R.V.I.N.                          



P ÍSTUPOVÁ 
KONTROLA 
OV ENÍM 

BIOMETRICKÝCH 
DAT 

 
 



www.eurosecur.cz 

SNADNO INTEGROVATELNÝ DO JAKÉKOLIV 
EXISTUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ SÍT   

 

• FůR/Falešná míra p ijetí je nižší než 0.0001% 

• Integrovaný ovladač dve ního vstupu   
• Číselná klávesnice a p ístupová karta pro dvojí ov ení 
• ůntisabotážní modul 

• Interní protokoly jsou šifrovány Ň56 bit. 
• Vysoká teplotní odolnost až do 70 °C 

 

 

SNÍMůČ OTISKU PRST  
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PRO PROVOZY S VYSOKÝM  
STUPN M BEZPEČNOSTI 

BEZDOTYKOVÝ 

 

Pomocí infračerveného sv tla jsou ze vzdálenosti 
skenovány a ov ovány struktury žil v lidské dlani 

 

 Skenování není ovlivn no barvou pokožky, 
špinavými dlan mi nebo zran ním 

 Sabotáž je vyloučena 

 Vylepšitelné s modulem p ístupové karty 

 Rozhraní pro kontrolní ídící software 

 

SNÍMůČ ŽIL LIDSKÉ DLůN  
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 Skenování vozidel  

 Skenování lidského t la 

 Skenování zavazadel a náklad  

 Rentgenový p ív s 

 Feromagnetický detektor 

 Skenování podvozku vozidel 

 Stopový detektor 

 Detektor kapalin 

 

 

 

Pro více informací nás kontaktujte. 
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MONITORING 
POMOCÍ AKTIVNÍCH 

ČIP  
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uniTAG aRFID  

RůDIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKůCE 

SLEDOVÁNÍ OSOB, VOZIDEL ů ZůBEZPEČENÝCH 
OBJEKT  

PRO P ESNÉ SLEDOVÁNÍ V BUDOVÁCH NEBO 
VELKÝCH PLOCHÁCH 

ALARMY A MONITORUJÍCÍ FUNKCE MOHOU BÝT 
INDIVIDUÁLN  PROGRůMOVÁNY PODLE 

POŽůDůVK  

 

 Sledování bezpečnostních pracovník  a vojenských 
hlídek, ízení p ístupových práv, virtuální oplocení 

 Sledování laptop , parcel, zbraní apod. 
 Optimalizace a management dodavatelského et zce 

 ízení návšt v 

 

uniTAG 
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aRFID ůKTIVNÍ ČIPY 
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Sledovač uniTAG aRFID nabízí širokou škálu výhod v 
porovnání s b žnými sledovacími p ístroji. 
 

 P esné sledování objekt , osob a vozidel v rámci 
sít  až do n kolika milion  uniTAG ID 

 Dlouhá životnost - výdrž baterie až ň roky 

 Velmi malá velikost, snadná zatajitelnost 

 Programovatelné parametry alarmu a p ístupová 
práva (virtuální oplocení) 

 Modulová systémová architektura: Možné 
dodatečné sledování pomocí GSM/GPS/GRPS pro 
r zné sledovací situace 

 Vlastní mapování, p dorysové plány atd. mohou být 
snadno integrovány  

 Nízké náklady ve srovnání s alternativními systémy 
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uniTAG aRFID ůKTIVNÍ ČIPY 
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PRO MONITORING VELKÉHO POČTU VOZIDEL 

BOHATÁ NABÍDKA FUNKCÍ PRO ANALÝZU, 
VIZUůLIZůCI ů ÍZENÍ GEOGRůFICKÝCH ů 

LOKůLIZůČNÍCH INFORMůCÍ. 

 

• Sledování/ skrývání libovolného počtu vozidel 
jedním kliknutím 

 Zaost ování a centrování na map  jednoho vozidla 
nebo skupiny libovolného počtu vozidel jedním 
klinutím 

 Používání barevných kód  pro zobrazení, zda jsou 
vozidla v pohybu, zda rychleji nebo pomaleji 
zastavují nebo jsou v klidu 

 Sledování pohybu vybraných vozidel v reálném 
čase, s automatickým centrováním na map .. a 
mnoho dalších 
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uniTRAX SLEDOVÁNÍ VOZIDEL 

Reference 

Coca Cola, DHL, DB Schenker 
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M že být specificky naprogramován podle 
nebezpečnosti prost edí. 

 

Je aktivován VIP osobou v nebezpečných situacích. 

 

Určování polohy v reálném čase pomocí GSM, GPS, 
aktivní RFID a rádia. 

 

Funkce „Call-in“ - zvukový pr zkum na dálku v 
pohotovostní situaci. 
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uniTAG SLEDOVÁNÍ VIP OSOB 
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Flexibilní p ístupová kontrolní jednotka s IR-laserovým 
odrazem a s možností p ijímat informace od aRFID 
čip .  
 

Možnost naprogramování r zných p ístupových práv 
vozidel, osob nebo p edm t . 
 

• uniTAG BRÁNA pracuje rychle, vozidla nebo objekty 
mohou projížd t velkou rychlostí až 100 km/hod. 
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uniTAG BRÁNA 
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 Voln  nastavitelná síť 

 Integrace ostatních typ  uniTůG  (osob, vozidel, 
atd.)  

 Nezávislé na externích zdrojích energie 

 Voln  programovatelné 

 Sb r a p enos informací v reálném čase 

 Nízká údržba 

 Jednoduchá instalace 

 Aktualizace programování softwaru za chodu 

 Plocha pokrytí jednoho uniTAGU 5 – 15 km 

 Nabíjení za denního sv tla 

 Protisabotážní alarm  

 

SLEDOVÁNÍ PRODUKTOVOD  
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Pomocí aplikace uniTAG aRFID m žete sledovat a 
monitorovat zbran , arzenál a ostatní vojenské 
vybavení. Stejn  tak mohou být naprogramována 
jednotlivá práva užívání zbraní a ostatního arzenálu. 

 

aRFID síťové antény jsou umíst ny uvnit  a mimo 
skladišt  a  poskytují tak obsáhlou infrastrukturu pro 
sledování zbraní s p enosem informací do Centrální 
ídící a kontrolní místnosti. 

 

SLEDOVÁNÍ ZBRANÍ 
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 Sledování v zň  

Pro více informací nás kontaktujte. 
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INTEGROVANÉ 
KAMEROVÉ 
SYSTÉMY S 

ANALÝZOU OBRAZU 
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N MECKÁ TECHNOLOGIE VYROBENů 
SPOLEČNOSTÍ GEUTEBRÜCK  

 

 Veliký výb r CCTV kamer pro zvolení nejlepší 
technologie 

 Nejmodern jší analytický software obrázk  pro 
zvýšení úrovn  zabezpečení 

 Soudn  schválená hybridní a IP-síťová záznamová 
za ízení pro dosažení maximální možné evidence 

 Celková integrace bezpečnostních systém  pro 
efektivní ízení komplikovaných informací 

 Integrace do existujících CCTV systém  
(analogových/digitálních) 

 

GEUTEBRÜCK / SYSTÉMY CCTV 
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VIDEO ANALÝZA 

 

 Rozpoznávání objekt  podle velikosti 
 ůutomatické p izp sobení špatným sv telným a 

klimatickým podmínkám 

 Jednoduchá instalace 

 Intuitivní ovládání 

 Vestav ný ovladač pro volitelnou činnost dvojitého 
senzoru kombinovaného s algoritmem  VS-40 pro 
detekci pohybu 

 Funkce MoP 

 Funkce pixelating pro perfektní ochranu údaj  a 
maskování obsahu obrázk  u objekt  v živých 
displejích nebo již u archivovaných obrazových dat 

 

Tato inovace společnosti GEUTEBRÜCK umož uje 
spolehlivé zachování soukromí, zatímco jsou 
monitorovány ve ejné p ístupové oblasti.  

 

GEUTEBRÜCK / SYSTÉMY CCTV 
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VIDEOSLEDOVÁNÍ 
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SURVEILLANCE SYSTEM byl vytvo en pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany m st. Z tohoto d vodu má 
monitorovat a identifikovat jakékoliv incidenty, jako 
jsou dopravní nehody, požáry, tís ová volání, trestné 
činy nebo terorismus atd. 
 

Pro dosažení tohoto cíle je použito n kolik 
bezpečnostních systém  kombinovaných do jednoho 
celkového systému: 
 

 Integrovaný kamerový systém 

 Informační systém m stské policie 

 Integrovaný kamerový systém 

 Informační systém zdravotnických a 
záchraná ských služeb 

 Systém ve ejného osv tlení 

 

SLEDOVÁNÍ M STů 
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  Dozorčí dodávka 

 

Pro více informací nás kontaktujte. 
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RUČNÍ DETEKTOR VÝBUŠNIN 

 URČENÝ PRO NEPROFESIONÁLNÍ PYROTECHNIKY 

VE VZDÁLENOSTI Ň ůŽ 100 METR   

Zů VŠEMI TYPY BůRIÉR VČETN  BETONU ů OCELI 

 

• Detekce nebezpečných výbušných látek a st eliva 

• Detekce p es zdi, v ocelových trezorech, v karoserii 
automobil , schopnost detekce v uzav ených nádobách 
nebo p i ukrytí uvnit  t la 

• Snadná kontrola uzav ených kontejner , vagón  nebo 
uzav ených poštovních zásilek 

• Detekuje výbušniny obsahující jakoukoliv vazbu dusíku s 
kyslíkem  

• TXT, Dynamit, Amonné radikály, PETN, RDX, C4, 
Semtex, Černý prach, náboje pro st elné zbran , tekuté 
výbušniny a výbušniny na bázi dusitan  a dusičnan . 

 

RUČNÍ DETEKTOR 
VÝBUŠNIN 
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PRO NEPROFESIONÁLNÍ PYROTECHNIKY 

VELMI VHODNÝ PRO KONTROLU PROJÍŽD JÍCÍCH 
VOZIDEL NEBO PROCHÁZEJÍCÍCH OSOB 

VYTVO ENÍ KONTROLNÍHO KORIDORU 

• Ší ka kontrolního koridoru 5-10 metr   

• Obslužný bezpečnostní personál m že být pln  
ozbrojen, aniž by docházelo k necht né detekci v 
pr b hu používání systému CED 

• Detektor m že být nap . schován ve vozidle Ěviz. 
obrázekě, obslužný bezpečnostní personál se m že 
paraleln  posouvat kolem se azených vozidel nebo 
objekt  a provád t tak kontrolu na p ítomnost 
výbušných substancí, detekční zóna je označena 
červen  Ěviz. obrázekě. 

• Detekce: TNT, Dynamit, amonné radikály, PETN, 
RDX, C4, Semtex, Černý prach, náboje, tekuté 
výbušniny a výbušniny na bázi dusitan  a 
dusičnan . 

 

 

 

DETEKTOR VÝBUŠNIN 
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Vysoce kvalitní n mecký výrobek s nejnov jšími 
elektronkovými zesilovači. 

Nejnov jší zesilovače značky PHOTONIS® 

Trubice XD-4®, XRS® a ONYX, dostupné s novými 
trubicemi ONYX. 

P ipevnitelné na helmu, ruční verzi, kameru a další. 

 

NOČNÍ VID NÍ, TERMOVIZE 
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Pro poskytnutí nejjasn jšího sv tla v míst , kde je to 
pot eba. Silné sv tlomety výrazn  zvyšují taktické 
schopnosti kteréhokoliv bezpečnostního pracovníka. 

Pro noční bezpečnostní hlídky nebo speciální operace 
ve tm , pro osl ování nebo sv telné signály. 

Silné, malé a odolné pátrací sv tlomety jsou dostupné 
v r zných velikostech a byly speciáln  navrženy pro 
policii a bezpečnostní složky. 

uniVISION MůX HID Ěvysoce intenzivní výbojkaě pat í 
k nejsiln jším sv tlomet m dostupným na trhu s 
inovativní funkcí Dual-Power Ědvojitým p íkonemě. 

TůKTICKÁ SV TLů ů SV TLOMETY 
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Vylepšení oken a dve í až na úrove  ochrany FB7-NS 
(EN 1522/1523) a RCG (EN 1627) pro integrování 
balistické ochrany a ochrany proti násilnému vniknutí 
Ěspolečn  s vysoce bezpečnostním zajišťovacím 
mechanismem). 

Nová okna a dve e se budou perfektn  hodit do již 
existujícího designu budovy. B žn  nikdo nepozná 
vylepšená za ízení jako speciální vysoce zabezpečená 
okna a dve e.  
 

Prezidentská apartmá dvou p edních 5* 
hv zdičkových hotel  v Berlín  byly vylepšeny našemi 
speciáln  zabezpečenými skly a dve mi. Tímto 
zp sobem mohou poskytnout maximální bezpečnost 
svým host m a VIP, p i zachování komfortu a luxusu, 
na který jsou zvyklí.  

Nejmodern jší softwarové simulace explozí a výpočty 
jsou součástí našich služeb umož ující nákladov  
efektivní plánování bezpečnosti pro ve ejné budovy a 
hotely. 

 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO ů DVE E 
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N kdy musí být vozidlo v kritických situacích 
zastaveno p ed vstupem do chrán né zóny všemi 
prost edky. 
Pro zajišt ní bezpečnosti a integrity pozemku 
zabra uje systém BEZPEČNOSTNÍCH SLOUPK  
unival® jakémukoliv vozidlu p esažení tohoto 
vstupního bodu. 
 

Systém byl speciáln  navržen na ochranu citlivých 
oblastí jako jsou letišt , velvyslanectví, konzuláty, 
ve ejné kancelá e, banky, p ístavy, atd. 
 Pohltí až do 656 kJ energie Ěnákladní vozidlo p i 

50km/h z mén  jak 1 mě 
 Testovány podle ASTM F 2656-07 standardní 

testovací metody pro vozidla 

 Zabudovaná hydraulická pohonná jednotka pro 
zabrán ní ztráty podzemního elektrického vedení 

 Žádné trubky s naftou pod tlakem na podzemním 
potrubí 

 Pracovní cyklus pro používání v podmínkách 
silného provozu 

BEZPEČNOSTNÍ SLOUPKY 
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Balistická ochrana je jednou z nejd ležit jších výzbrojí 
pro speciální jednotky a bezpečnostní personál, protože 
zvyšuje schopnost p ežití v nep átelském prost edí. 
 

Speciální materiálové technologie a kontroly kvality 
poskytují komfortní a trvalou balistickou ochranu 
doloženou certifikací NIJ. 
 

Balistická oblast:  p ední a zadní část t la, pod pasem, 
krk, rameno, boční strana t la, pod pas, t íslo 

Základní úroveň ochrany:  NIJ stupe  III, ů ĚNIJ-STD-
0101.06), 357 SIG FMJFN 1470, + 30 ft/s, 44. Magnum 
SJHP 1430, + 30 ft/s 

Balistický materiál: tkanina Aramid (HERACRON) nebo 
UHMWPE 

Vn jší materiál:  tkanina z polyesteru, nylonu s 
polyuretanovou, povrchovou úpravou 

Váha:  p ibližn  ň kg 

BALISTICKÉ VESTY 

Dostupné jsou balistické vesty: 

• MOLLE rychleuvol ovací vesty 

• Nosné, nepr st elné vesty 

• Taktické vesty 
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Pro ochranu hlavy proti t íšt nému st elivu a náboj m z 
ručních st elných zbraní. Helmy jsou konstruovány z 
mnoha vrstev balistické látky, která je impregnovaná 
termoplastickou prysky icí. 
 

 Páskový tlumič uvnit  helmy 

 Dvoubodový podbradník 

 Čty bodový podbradník – na objednávku 

 Vycpávkový odpružený systém 

 

Balistická specifikace: NIJ-STD-0101.06.01, HPW- 
        TP-0401.01B 

Základní úroveň ochrany: IIIA, 9 x 9 mm FMJ 1425 ± 25 
ft/s, 44. Magnum SWC-GC 1425 ± 25 ft/s  

Balistický materiál: Tkanina Aramid (HERACRON)  
          nebo UHMWPE 

Váha: cca 1.4 kg 

 

BALISTICKÉ HELMY 

Dostupné jsou tyto balistické helmy: 

• Personal Armor Systém for Ground 
Troops (PASGT) – Osobní nepr st elný 
systém pro pozemní jednotky, kevlarová 
helma 

• Helmy bez šroub  

• Modular Integrated Communications 
Helmet (MICH) – Helma pro modulární, 
integrovanou komunikaci 
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Nabízíme P.E. pláty a keramické pláty v r zných 
velikostech, váze a úrovních ochrany. 

Ochrana p ed st elivem z ručních zbraní a pušek, 
včetn  vysokorychlostních pancé ových náboj . 

 

Dostupné v NIJ stupni ohrožení III a IV 

 

 Velikost: 25 cm x 30 cm 

 Úrove  ochrany: NIJ stupe  IV ĚNIJ-STD-0101.06) 
p i použití v kombinaci se stupn m III ů vesta ň0 
kalibr M2AP 2880 ± 30 ft/s 

 BFS: mén  jak 44 mm 

 Balistický materiál: Keramický panel s Aramidem 
nebo PE  

 Váha:  P ibližn  ň kg 

 

PEVNÉ BůLISTICKÉ PůNCÉ OVÉ PLÁTY 
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Ručn  zhotovená, vyrobená a testovaná v Evropské 
unii podle nejvyšších n meckých standard , zaručující 
tak nejlepší kvalitu, komfort a dlouhou životnost. 

 

Speciáln  navržená pro uniformované ozbrojené síly 
nebo bezpečnostní pracovníky, kte í pracují v 
kritickém prost edí.  

 

Skv lé pohodlí díky kombinaci vysoce kvalitních tkanin 
a certifikovaných materiál . 

SPECIÁLNÍ OBUV 

Dostupné jsou tyto druhy: 

 Pouštní boty 

 Speciální pouštní boty Ěaž do 75ºCě 

 Boty do džungle 

 Speciální vojenské boty 

 Armádní boty 

 Ochranné boty do dol  50 



www.eurosecur.cz 

 uniFORM uniforma 

 Obrn ná vozidla 

 Strážnice 

 

Pro více informací nás kontaktujte. 
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 Minimální hlučnost mén  než 6Ř dB na vzdálenost ň metr  

 Doba letu 30 minut 

 ůutomatický let pomocí navigačního softwaru 

 Sestrojen z uhlíkových vláken 

 Vysoce odolný proti pov trnostním vliv m 

 Nízká hmotnost pod 1 kg 

 Nosnost až Ň50 g 

 

md4-200 
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PURE BRAIN POWER 

 

Uživatelský software mdCockpit.  

Speciáln  vyvinut ke zvýšení užitku dron  Microdrones 
a k podpo e jejich funkcí.  

Projektován jako univerzální program pro pozemní 
stanice dron  Microdrones.      

 

Hlavní funkce:  

 Waypoint editor pro plánování let  

 Downlink decoder k p íjmu telemetrie b hem letu 

 mdBlackbox pro vyhodnocení údaj  z letového 
zapisovače 

 

 

mdCockpit 
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EXTRÉMN  TICHÝ 

 

 Doba letu 80 minut 

 ůutomatický let pomocí navigačního softwaru 

 Sestrojen z uhlíkových vláken 

 Vysoce odolný proti pov trnostním vliv m 

 Nízká hmotnost pod 3 kg 

 Nosnost až 1,Ň kg 

 

md4-1000 
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ČERNÁ SK Í Ků 

 

 P ístup ke všem letovým údaj m 

 Letový zapisovač 

 Uložení více než 100 r zných hodnot 1Ň5 krát za 
sekundu 

 Informace o letu jsou ukládány na interní microSD-
kartu 

 Možnost zdokumentování n kolika letových hodin 
na jedné jediné microSD-kart  

 Úplná analýza letových dat 

 

md BlackBox 
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 Vysoká letová rychlost 

 Nosnost až 3kg 

 Md4-3000 bude dostupný b hem roku 2016 

md4-3000 
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REFERENCE 

 

 

 Izraelská škola v Kodani 

 Rakouské nemocnice a státní instituce 

 Dánský parlament 

 Ú ad premiéra a t í EU stát  

 Airbus 

 Mercedes-Benz 

 Audi 

 VW 

 Letišt  v Bahrainu 

 Siemens 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
 
Eurosecur s.r.o. 
V Holešovičkách 1156/Ňř 
182 00  Praha 8 - Libe  

 
T  + 420 284 688 613 
F  + 420 284 680 618 
 
Ivana Jačková 
M + 420 602 645 535  
E     jackova@eurosecur.cz   
 

 
 


