
ЗАРМ
Захищене автоматизоване робоче місце

Повнофункціональний ПК в захищеному виконанні для обробки 

таємної, службової та конфіденційної інформації.

Призначений для співробітників:

Обов'язково для використання в кінцевих 

пристроях систем криптографічного 

захисту інформації.

Має експертний висновок 

за результатами державної експертизи у 

галузі ТЗІ.

Переваги:
1. Захист інформації забезпечується виключно пасивним методом, і на відміну 

від використання генераторів шуму:
• ЗАРМ захищають інформацію від сучасних засобів технічної розвідки;
• ЗАРМ не демаскують час і місце обробки секретної інформації;
• ЗАРМ не мають негативного впливу на  здоров'я працівників;
• ЗАРМ відповідають вимогам ЕМ-сумісності обладнання.

2. Захист від зовнішнього електромагнітного впливу.

3. Високоефективні системи протизавадної фільтрації в складі захищеного ПК. 

4. Можливість використання на об'єктах, які не мають окремої системи 
заземлення, або на місцях тимчасового перебування без зниження рівня 
захисту інформації.

5. Значна економія коштів та часу при створенні КСЗІ на об'єктах захисту 
інформації з будь-якими організаційно-технічними обмеженнями.

Під час обробки інформації на незахищеному ПК виникають побічні електромагнітні
випромінювання. Засобами технічної розвідки можливе його перехоплення та
відновлення інформації, що обробляється на ПК, з відстані до кількох сотень метрів.

Вплив засобами технічної розвідки

Отримання оброблюваної інформації 
(зчитування екрану, аудіо-відео ряд )

Інформація:

Особливої важливості
Цілком таємно

Таємно

Оце цiкава 
iнформацiя!
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Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств та
організацій незалежно від форм власності, на об’єктах яких обробляється технічними
засобами та/або озвучується інформація з обмеженим доступом.

https://plasmotekhnika.kiev.ua/


Особливості комплектації:

• 1-2 швидкоз'ємних вінчестери;

• DVD-привід;

• 2-4 USB-виходи в радіогерметичному об'ємі;

• вихід для підключення до Ethernet-мережі оптичним кабелем 

(опціонально);

• радіогерметичні роз'єми для підключення принтерів та БФП, 

клавіатури та «миші».

Моноблок

• Компактний, немає зайвих проводів.

• Призначений для обробки документів та 
роботи в мережі.

Ми пропонуємо різні варіанти ЗАРМ

Стаціонарний ПК

• Має збільшений радіогерметичний об’єм  
для додаткових накопичувачів (в т.ч. 
портативних відеокамер, диктофонів, карток 
пам’яті, вінчестерів тощо).

• Розширені можливості модернізації.

• Більш потужний.

Експертний висновок за результатами державної експертизи у галузі ТЗІ 
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