
Echipamente TEMPEST
Informațiile dumneavoastră confidențiale sunt în siguranță.



Despre UTI Ce este TEMPEST? Beneficii

UTI este cel mai important producător de 
echipamente TEMPEST din România, acestea 
fiind realizate conform normelor îtn vigoare şi 
purtând denumirea nowave™.

Produsele TEMPEST oferă siguranţă 
utilizatorilor de tehnică de calcul care 
procesează informaţii clasificate, 
eliminând pericolul de interceptare şi de 
reconstituire a datelor. 

Echipamentele realizate de compania noastră 
sunt în conformitate cu standardele SDIP 27 şi 
respectă cele mai stricte cerințe de calitate şi 
securitate. Acestea pot fi customizate în funcție 
de nevoile şi solicitările clienților.

Gama de produse TEMPEST dezvoltate de 
UTI include: mini PC, stație de lucru, monitor, 
imprimantă, scanner, hard disk extern, memorie 
externă USB, switch, filtru de alimentare, rack 
de 19”, incintă ecranată (cameră ecranată, 
container ecranat).

Echipamentele electronice moderne în stare 
de funcționare generează cantități enorme 
de semnale electromagnetice, care, dacă 
sunt interceptate şi prelucrate corect, permit 
recompunerea unei părți importante a 
informațiilor utilizate.

Dacă se utilizează echipamente de interceptare 
de înaltă calitate, semnalul poate fi interceptat 
cu uşurință de la câteva sute de metri sau mai 
mult față de țintă.

Pentru a gestiona problema „scurgerii de 
informații”, Guvernul SUA a dezvoltat o serie 
de standarde care reglementează modul de 
proiectare a echipamentelor pentru a evita 
astfel de incidente. Standardul TEMPEST 
reprezintă un set de măsurători industriale, 
definite de National Security Agency.

TEMPEST este acronimul oficial al 
„Telecommunications Electronics Material 
Protected From Emanating Spurious 
Transmissions” şi reprezintă setul de 
contramăsuri tehnice de protecție a 
informațiilor confidențiale, având rolul de a 
preveni sau reduce exploatarea punctelor 
vulnerabile din punct de vedere al securității 
echipamentelor tehnice.

Sunt produse româneşti care îndeplinesc 
standardele SDIP 27 şi sunt avizate de 
laboratoare naționale acreditate TEMPEST.

Sunt realizate în laboratoare specializate, de 
către specialişti certificați TEMPEST şi care 
au experiență de peste 12 ani în domeniul 
radiațiilor electromagnetice.

Pot fi configurate în funcție de 
caracteristicile zonei care trebuie securizată 
şi de nivelul de securitate cerut de client.

Au termen de garanție de 2 ani. Intervenţia 
asupra echipamentelor aflate în garanţie 
se realizează în maxim 24 de ore de la 
solicitare.
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Mini PC

Mini PC-ul TEMPEST nowave™ este alegerea ideală 
pentru zonele de securitate în care spațiul este 
limitat, fiind realizat în concordanţă cu standardele 
TEMPEST naţionale şi NATO SDIP 27, nivelul 
A, B sau C. 

Deşi are dimensiuni reduse, dezvoltă o putere de 
calcul cel puţin echivalentă cu a echipamentelor 
de tip desktop.

Stație de lucru

Unitatea de lucru nowave™ este realizată în 
concordanţă cu standardele TEMPEST naţionale 
şi NATO SDIP 27, nivelul A, B sau C, fiind testată şi 
certificată de un laborator acreditat ORNISS.

Concepția carcasei este realizată special 
pentru a permite atât protecția informațiilor 
procesate de calculator, cât şi pentru a oferi 
uşurință în exploatare. 

Produsul este foarte flexibil din punct de vedere al 
componentelor hardware, configurația putând fi 
oricând modificată.

Monitor

Monitorul TEMPEST nowave™ menţine 
capabilităţile echipamentului original, împiedicând 
scurgerea de informaţii prin intermediul radiaţilor 
electromagnetice compromiţătoare. 

Acest produs este disponibil în varianta  
de 21,5” şi varianta de 23”.

Scanner

Scannerul nowave™ oferă siguranţă deplină 
utilizatorilor acestui echipament şi respectă 
standardele TEMPEST naţionale şi NATO SDIP 27. 
Menţine capabilităţile echipamentului 
original şi asigură o rezoluţie de înaltă 
calitate a documentelor

Hard disk extern

Hard disk-ul extern nowave™ este realizat pe 
platformă Western Digital şi respectă standardele 
TEMPEST naţionale şi NATO SDIP 27. 

Produsul UTI menţine capabilităţile echipamentului 
original, împiedicând scurgerea de informaţii prin 
radiaţii electromagnetice compromiţătoare. 

Este compatibil cu echipamentele TEMPEST 
nowave™, fiind disponibil în variante cu diferite 
capacități de stocare.

Laptop

Laptopul TEMPEST nowave™ este realizat în 
concordanţă cu standardele TEMPEST naţionale 
şi NATO SDIP 27, nivelul A, B sau C, fiind testat 
şi certificat de un laborator acreditat ORNISS. 
Specialiştii UTI dezvoltă produse care păstrează 
capabilităţile echipamentului original şi împiedică 
accesarea informațiilor de către persoane 
neautorizate.

Imprimantă

Imprimanta nowave™ este un produs TEMPEST 
performant, care respectă standardele naţionale şi 
standardele NATO SDIP 27, păstrând capabilităţile 
echipamentului original. Asigură o tipărire de înaltă 
calitate, exactă şi profesională a documentelor. 
Modelele disponibile sunt alb-negru sau color, 
format A4 sau A3.
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Incintă ecranată

Incinta nowave™ reprezintă o cameră sau un container ecranat, în care funcţionează echipamente IT. Pentru 
a bloca radiaţiile electromagnetice compromiţătoare se poate ecrana o întreagă cameră prin modificarea 
structurii pereţilor şi a uşii sau pot fi construite containere de interior sau exterior. Liniile de alimentare şi 
date, precum şi ventilaţia sunt asigurate prin intermediul filtrelor speciale. 

Proiectarea soluțiilor se face de către specialiştii UTI ținând cont de caracteristicile incintei care urmează 
a fi securizată şi de gradul de securitate cerut de client. Sunt folosite cele mai moderne şi eficiente 
echipamente, tehnici şi materiale. În faza de proiectare electrică şi mecanică sunt luate în considerare 
principalele căi de transmitere a semnalelor purtătoare de informații utile.

Memorie externă USB

Memoria externă USB nowave™ este realizată în 
concordanţă cu standardele TEMPEST naţionale şi 
NATO SDIP 27 şi păstrează capabilităţile stick-ului 
original, împiedicând scurgerea de informaţii prin 
radiaţii electromagnetice compromiţătoare. 

Produsul este disponibil în variante cu diferite 
capacități de stocare şi este compatibilă cu 
echipamentele TEMPEST nowave™.

Rack
de 19”

Rack-ul de 19” nowave™ poate fi dotat cu 
echipamente IT standard, împiedicând scurgerea 
de informaţii prin radiaţii electromagnetice 
compromiţătoare. Acesta poate fi folosit pentru 
aplicații TEMPEST şi este disponibil într-o gamă 
variată de dimensiuni: 10U, 26U, 42U, 44U, cu 
adâncimi cuprinse între 400mm si 1000mm. 
În funcţie de cerinţele clientului, rack-ul de 19” 
nowave™ poate fi configurat în detaliu.

Switch optic

Switch-ul optic nowave™ este realizat în 
concordanţă cu standardele TEMPEST naţionale 
şi NATO SDIP 27 şi menţine capabilităţile 
echipamentului original, împiedicând scurgerea 
de informaţii prin radiaţii electromagnetice 
compromiţătoare.

Filtre de alimentare
stand-alone 

Filtrele de alimentare stand-alone nowave™ pot 
fi folosite în aplicaţii TEMPEST, datorită atenuării 
minime de 60dB, în gama 100kHz-1000MHz. De 
asemenea, pot fi folosite pentru separarea zonelor. 
Filtrele sunt disponibile în variante de 10A, 20A 
şi 30A. La cerere, putem oferi filtre de alimentare 
nowave™ special concepute pentru incinte si 
camere ecranate, monofazice sau trifazice, pentru 
un consum de până la 400A.
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