
 

Технічні характеристики засобу активного захисту автоматизованих 

систем «DELTA-7». 

 

 
 

Виріб призначений для використання на 

об’єктах електронно- обчислювальної техніки, 

об’єктах спеціального зв’язку та інших об’єктах 

інформаційної діяльності з метою забезпечення 

захисту інформації з обмеженим доступом (далі - 

ІзОД), що обробляється автоматизованими 

системами (комп’ютерною технікою, поодинокими 

та об’єднаними у мережі робочими станціями, 

серверним, комутаційним, мережевим 

обладнанням, засобами друку та копіювання 

тощо), від її витоку за рахунок поширення 

інформативних сигналів побічних 

електромагнітних випромінювань, їх наведень на 

стороннє обладнання та комунікації, а також за 

рахунок поширення інформативних електричних 

сигналів колами мереж електроживлення та 

заземлення. 

Виріб має два основних режими роботи – 

робочий та тестовий, переключення між якими 

здійснюється примусово із застосуванням 

перемикача, розташованого на панелі органів 

керування та індикації. 

В робочому режимі, виріб забезпечує випромінювання захисних 

електромагнітних завад, введення струмових захисних завад в кола мереж 

електроживлення та систем заземлення або занулення, фільтрацію паразитних 

сигналів, що поширюються зазначеними колами.  

При цьому, здійснюється безперервний автоматичних контроль знаходження 

виробу в робочому режимі роботи та, у разі неприпустимого відхилення 

контрольованих параметрів, формуються відповідні сигнали звукової сигналізації 

та світлової індикації. 

В тестовому режимі, блокується робота вузлів генерації захисних 

електромагнітних та струмових завад. При цьому, так як і в робочому режимі, 

забезпечується можливість електроживлення підключених до виробу засобів 

зовнішнього навантаження. 

При примусовому переведенні виробу у тестовий режим роботи, або при 

підключенні виробу до електромережі у зазначеному режимі, формуються 

відповідні сигнали звукової сигналізації та світлової індикації, що є способом 

перевірки працездатності системи   автоматичного контролю. Для зручності 

використання виробу у тестовому режимі роботи, наприклад, під час проведення 

інструментальних перевірок із засобами обчислювальної техніки, звукова 

сигналізація автоматично вимикається через 15-20 секунд. При цьому,   світлова 



 

індикація знаходження виробу в тестовому режимі роботи здійснюється 

безперервно. 

Виріб призначений для підключення до однофазних електромереж змінного 

струму, номінальною напругою 220 В, частотою 50 Гц,   із застосуванням 

з‘єднувачів, відповідно до специфікації ІЕС 60320 (раніше ТЕС 320) 

Міжнародної Електротехнічної комісії (ІЕС), що оснащені клемою захисного 

заземлення від ураження електрострумом, яка має бути гальванічно з‘єднаною з 

контуром захисного об‘єктового або локального заземлення чи занулення. 

Виріб оснащений вузлом захисту від перевантаження, що автоматично 

знеструмлює внутрішні кола та кола транзитного навантаження. при надмірній 

потужності споживання підключених до виробу засобів. Зворотне переведення 

виробу в основний режим роботи може бути здійснено через 1,5 – 2 хвилини, 

шляхом натискання кнопки, позначеної написом «5А», яка розташована на 

боковій панелі виробу. 

При експлуатації виробу в умовах підвищеної температури оточуючого 

середовища (вище 40°С), або перегріві корпусу, наприклад, внаслідок впливу 

на нього опалювальних приладів, прямого сонячного опромінення тощо, 

спрацьовує вбудована система захисту від надмірного перегріву, що 

автоматично переводить виріб у тестовий режим роботи. Повернення у робочий 

режим здійснюється також автоматично після охолодження виробу до робочої 

температури. 

Виріб може бути застосований за призначенням як засіб цільового та/або 

групового захисту при безпосередньому підключенні або не підключенні до 

нього обладнання, що обробляє ІзОД. 

Спектральні характеристики захисних завад є адаптованими до частотного 

розподілу компонент інформативних сигналів побічних електромагнітних 

випромінювань та наведень, які утворюються сучасними засобами оброблення 

ІзОД. 

За своїм виконанням виріб є захищеним від паразитних акустоелектричних 

перетворень та може застосовуватись на об’єктах де здійснюється озвучення 

мовної ІзОД. 

 



 

 

Технічні характеристики: 

Робочий діапазон частот від 10 кГц до 2 ГГц. 

Контрольовані діапазони частот, відповідно до результатів експертних 

випробувань: 

– від 15 кГц до 2 ГГц за електричною складовою поля захисних завад; 

–  від 15 кГц до ЗО МГц за магнітною складовою поля захисних завад; 

– від 15 кГц до 600 МГц за струмом захисних завад;  

– від 15 кГц до 1 ГТц за напругою захисних завад. 

Напруженість електромагнітного поля захисної завади за електричною 

складовою на відстані 1 метр від виробу, по діапазонам частот, у одиницях 

виміру дБ (мкВ∙м-1 ∙кГц-1/2): 

– від 15 кГц до 50 МГц, не менш 50;  

– від 50 МГц до 300 МГц, не менш 60;  

– від 300 МГц до 500 МГц, не менш 50;  

– від 500 МГц до 1,2 ГГц, не менш 40;  

– від 1,2 ГГц до 2 Тц, не менш 20. 

Напруженість електромагнітного поля захисної завади за магнітною 

складовою на відстані 1 метр від виробу, по діапазонам частот, у одиницях 

виміру дБ (мкА∙м-1 ∙кГц-1/2): 

– від 15 кГц до 50 кГц, не менш 50;  

– від 50 кГц до 1 МГц, не менш ЗО;  

– від 1 МГц до ЗО МГц, не менш 25. 

Напруга захисної завади в колах мережі електроживлення та системи 

заземлення, по діапазонам частот, у одиницях виміру дБ (мкВ∙кГц-1/2): 

– від 15 кГц до 300 МГц, не менш 40;  

– від 300 МГц до 600 МГц, не менш 20; 

– від 600 МГц до 1 ГГц, не менш 15. 

Струм захисної завади в колах мережі електроживлення та системи 

заземлення, по діапазонам частот, у одиницях виміру дБ (мкА∙кГц-1/2): 

– від 15 кГц до 300 МГц, не менш 20; 

– від 300 МГц до 600 МГц, не менш 10. 

Коефіцієнт якості шуму, визначений за критерієм оцінки відхилення 

щільності вірогідності розподілу миттєвих значень шумового сигналу від 

нормального, не менш 0,85, типове - 0,93. 

Значення міжсмугової кореляції сигналів захисних заваб, не більш 0,15, 

типове - 0,08. 

Гарантована навантажувальна здатність до 5А, гранична - 1.2кВт для 

мереж електроживлення 220В та 0,6 кВт для мереж електроживлення 110В. 
 


