
دستگاه ردیاب امواج KTD110 در ابعاد كوچك و با قابليت 

حمل آسان طراحي شده است. باطري داخلي دستگاه اجازه 

مي دهد تا بتوانيد تمام محيط را براي ردیاب امواج ناخواسته 

و دستگاه هاي شنود بيسيم پویش كند. همچنين با برد قوي 

مكالمات  براي شنود  از تالش  تمام مدت جلسه  در  دستگاه، 

محل  كه  داشت  خواهيد  را  امكان  این  و  شد  خواهيد  باخبر 

اختفاي دستگاه شنود را بيابيد.

از آسانترین راه هاي شنود، استفاده از گوشي تلفن همراه بعنوان 

شنونده صداهاي محيط از طریق تماس با آن مي باشد.    دستگاه 

یا عدم  بودن  فعال  براحتي مي تواند   KTD110 امواج  ردیاب 

فعاليت گوشي هاي موبایل را در محيط اطراف خود تشخيص 

دهد. بدین ترتيب مطمئن خواهيد شد كه كسي برروي گوشي 

افزارهاي غيرمجاز شنود نصب ننموده است.  موبایل شما نرم 

در حال حاضر دستگاه هاي شنود مبتني بر شبكه موبایل در 

ابعاد بسيار كوچك و با قيمت ارزان در كشور درحال فروش 

است، این باعث شده خطر شنود و دزدي اطالعات شخصي و 

محرمانه شغلي شما بيشتر گردد.

دستگاه ردیاب امواج KTD110 با اسكن كردن باند فركانسي    

MHz 100 تا GHz 2.5 مي تواند انواع مختلف دستگاه هاي 

بيسيم دورب��ي��ن��ه��اي  ردي����اب 

غيرمجاز، از ميكروفونهاي مخفي مبتني بر سيستم موبایل تا 

و ميكروفونهاي  و دوربينها   GPRS برپایه  دوربينهاي مخفي 

مبتني بر شبكه بيسيم wifi برد كوتاه را تشخيص دهد و از 

طریق نمایشگر دستگاه به مكان یابي آن اقدام كند.

دستگاه ردیاب امواج KTD110 مي تواند بعنوان وسيله كمكي 

كه شبكه  نقاطي  یا  و  بيسيم    كور شبكه  نقاط  یافتن  براي 

موبایل فاقد پوشش مي باشد بكار برده شود.

به  مي توان    KTD110 امواج  ردیاب  دستگاه  از  استفاده  با 

مكان یابي دستگاه هاي wireless access point  پرداخت.

مزیت دستگاه ردیاب امواج KTD110 نسبت به دستگاه هاي 

در  موجود  امواج  گرافيكي  نمایش  قابليت  بازار،  در  موجود 

از روي  بود  قادر خواهيد  باشد. بدین  ترتيت شما  محيط مي 

شكل موج، نوع امواج موجود از جمله شبكه هاي بيسيم، امواج 

صادره از دكلهاي موبایل، گوشي هاي موبایل در حال مكالمه، 

گوشيهاي تلفن ثابت بيسيم و حتي وسيله هایي كه با سيستم 

bluetooth كار ميكنند را تشخيص دهيد.

ردياب دستگاه هاي شنود بيسيم

این قابليت باعث شده تا دستگاه ردیاب امواج KTD110 در 

محيط هایي مانند اتاق هاي تصویربرداري بيمارستانها كه باید 

عاري از هرگونه امواج رادیویي باشد، قابل استفاده باشد.

Wireless  نقاط ك��ور ش��بكه هاي

م��ن��اس��ب ب����راي اس��ت��ف��اده در

ردياب تلفن همراه درحال مكالمه

• هتلها
• منازل

• رستورانها
• استخرها

• مالقاتهايخصوصيوتجاري
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ردياب وسايل بيسيم 

ردياب وس��ايل شنود  

ندهيد را  شخصيتان  ح��ري��م  ب��ه  ورود  اج����ازه  ه��ي��چ ك��س  ب��ه 

ام����������واج م���وب���اي���ل

امواجدرچهار تنظيمشناسايي قابليت -
حالتمختلف:

هشدارلرزشي• 
هشداربيصدا• 
زنگهشدار• 
هشدارازطريقهندزفري• 

از100 امواج گستردهشناسايي محدوده -
مگاهرتزتا3.2500مگاهرتز

-محدودهعملكرداز1مترتا10مترشعاع
-قابليتتنظيمميزانحساسيتدستگاه
-شناساييامواجدرحالتهشدارلرزشي

-مدتزمانعمرباطريتا30ساعت

-وزندستگاهبدونباطري50گرم

وي����������ژگ����������ي����������ه����������ا

)1MHz-470MHz( سيستم هاي شنود مخفي

)50MHz-460MHz( سيستمهاي شنود تلفني

)500MHz-2500MHz(سيستمهاي شنود تلفن همراه

)900-1900MHz(سيستمهاي شنود صوتي دیجيتالي

)900MHz-1900MHz( سيستمهاي ردیاب اتومبيل

)700MHz-2400MHz( دوربين هاي وایرلس

)2400MHz( دوربينهاي مخفي بيسيم

شناس��ايي قاب��ل  سيس��تمهاي 

و دوربين ها ب��ا دس��تگاه ردیاب ام��واج  KTD110 قاب��ل حمل ش��ما مي توانيد 
ب��ي ميكروفن ه��اي جاس��ازي ش��ده و مخف��ي و گوش��يهاي موبای��ل را  یا د و ر

پي��دا كنيد. فركان��س یاب یا ردی��اب امواج براي شناس��ایي و 
تعيي��ن موقعيت تجهيزات غيرقانوني مخفي بيس��يم و یا تلفن 
همراه طراحي ش��ده اس��ت. محدوده وس��يع عملكرد دستگاه 
ب��ه مصرف كننده امكان شناس��ایي، ردیاب��ي و تعيين موقعيت 
ميكروف��ن هاي مخفي بيس��يم،  تجهيزات ش��نود، دوربينهاي 

مخفي بيسيم، امواج تلفن همراه و غيره را مي دهد.

این دستگاه قادر است امواج رادیویی منتشر شده از گوشيهای 
فعال موبایل ، دوربينهای مخفی بيسيم و ميكروفونهای مخفی 
بيسيم را در بازه فركانسی وسيع تا GHz 2.5 تشخيص دهد. 


