
Брошура на продукт 
 

 
 
 

TEMPEST Шкаф 
 

  
  
 
 
 
 

Основни характеристики: 
 

В съответствие с SDIP-27 Level A 
 

Минимум 60 dB от 100 MHz до 10GHz 
 

Подлежи на пресонализиране ,чрез 
обширни опции 

 

В съответствие с CE 
 

 
 

Решение / Предимства: 
 

 
Защитният шкаф BSR1916-TB осигурява 
високо ниво на RFI затихване, което позволява 
използването на немодифицирано COTS 
оборудване в приложение на TEMPEST. 

 
Оборудването, защитаващо от шпионаж, се 
извършва с разстояние, екраниране, 
филтриране и маскиране. Мандатните 
елементи на стандарта TEMPEST, като 
например разстоянието на оборудването от 
стените, размера на екранировката в 
сградите и оборудването и разделителните 
проводници, пренасящи класифицирани 
спрямо некласифицирани материали, 
филтри по кабели и дори разстояние и 
екраниране между проводниците / 
оборудването и тръбите за изграждане. 

 
"Стандарт за лабораторни тестове за 
компрометиране на еманации". Това е 
най-строгият стандарт за устройства, 
които ще бъдат експлоатирани в средите 
на НАТО Зона 0, където се предполага, че 
нападателят има почти непосредствен 
достъп (например съседна стая на 
разстояние 1 метър). 

 
BSR1916-TB е предназначен за най-строгите 
приложения на TEMPEST, изискващи 
съответствие със стандарта SDIP-27 Level B. 
Инсталацията на филтъра поддържа 
оборудването в съответствие с изискването 
на InfoSec на NSA Възложителя. 
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Product Data Sheet 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Марка                                                                                                                         Pangolin    
Спецификация на продукта 

Описание на продукта                                                                                       42U Статичен шкаф 
Производителност                                                              Минимум 60dB от 100MHz до 10GHz 

Интерфейси                                                                Проектирани по изискванията на клиента 
Стандартна свързаност                                                                                            Оптични влакна 
FO филтър                                                                                                                                               - 

      KVM превключвател                                                                                                                             -  

Fiber optic ODF unit                                                               2 x 12 портов оптичен  
Patch Panel                                                                                         - 

 
 

Стандартни сменяеми заключващи се 
странични панели                                                                                                                               Да 
Врати                 Предна/Задна, Заключващи се с дясно отваряне 

 

 

Диапазон на работното напрежение                                                                          90 V  ÷  264 V 
Честотен диапазон на работната линия                                                                    47 Hz ÷ 63 Hz 
Tempest филтър                                                                                                                                  Да 

Макс. изход на единично захранване                                                                            3kVA 

Непрекъснато захранване                                                                                                                   - 

Електроразпределителен блок        8x Шуко  

Вентилация с автоматичен контрол на температурата                                                            Да 
Работна температура на околната                                                                                      0 ÷ 45 °C 

Работна относителна  влажност                                                      0 * 95% (относителна влажност)
Съответствие с Енергийната 
ефективност 

ENERGYSTAR

 

Гаранционен срок                                                                                                                   3 години 

 
TEMPEST                                                            В съответствиес с NATO SDIP-27/1 Level B  
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