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Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерПроІнвест» (IPI) було засновано у
1998 році та спеціалізується на розробці продукції військового та невійськового
призначення.
Команда конструкторів IPI виконує найскладніші проекти з розробки продуктів
військового призначення, кінцевий результат яких дає змогу військовим і
правоохоронним органам застосовувати на практиці сучасні зразки озброєння.
Основними напрямками діяльності є:
• виконання дослідно-конструкторських робіт у сфері стрілецького озброєння та
спеціальної військової техніки, їх розробка та серійне виробництво;
• розробка та втілення ІТ-технологій для військової галузі і цивільного ринку;
• проектування та виробництво бойових модулів програмно-апаратних засобів для
системи стабілізації та керування озброєнням, що інтегрується на легкоброньовані
автомобілі, стаціонарні наземні платформи, морські засоби;
• виробництво активних
безпілотниками;

та

пасивних

систем

боротьби

з

дронами

• розробка засобів для гуманітарного розмінування;
• виробництво цифрових систем управління і адміністрування та інше.
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ВУЛКАН «МАЛЮК»

спеціальний автомат

Конвекційна система
охолодження
Cпеціальний автомат Вулкан «Малюк» успiшно пройшов
державнi випробування, прийнятий на озброєння
Міністерством
оборони
України
застосовується у бойових дiях.

Порівняльна таблиця
сили спеціального призначення
близькі дистанції
транспорт

практично

ВУЛКАН «МАЛЮК» (Україна)

TAVOR (TAR-21 Ізраїль)

AUG A2 (Австрія)

Вага без магазину

3.5 кг

3.27 кг

3.8 кг

Загальна довжина

720 мм

720 мм

805 мм

Довжина ствола

415 мм

460 мм

508 мм

5.56х45 мм

5.56х45 мм

Калібр

5.45х39 мм

7.62х39 мм

5.56х45 мм

система булпап

Режим вогню

одиночний постріл /
автомат

одиночний постріл /
автомат

одиночний постріл /
автомат

швидке скидання магазину

Темп стрільби

700 пострілів/хв

750 пострілів/хв

680 пострілів/хв

можливість використання

Початкова швидкість кулі

850/900 м/с

970 м/с

500 м

300 м

30 шт

30/42 шт

Red-dot 2 MOA

Red-dot

1.5 power optical

Picatinny (довж. 315)

-

-

боєприпасів СРСР

4
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715 м/с

Ефективна дальність

конвекційна система
охолодження

Ємність магазину

інтегрований глушник

Тип кріплення прицілу

Стандартний приціл

900 м/с

940 м/с

400 - 500 м
10 шт

30 шт

45 шт

МАЛЮК K-01/02

мисливський карабін

Карабін складається зі ствола із ствольною
коробкою,
всередині
якої
розташовані:
затворна рама з затвором, газовий двигун,
зворотній
механізм,
ударно-спусковий
механізм, газова та направляюча трубки,
приклад та прицільний пристрій.

Аксесуари

МАЛЮК K-01 (Україна)

МАЛЮК K-02 (Україна)

7,62×39

5,56×45

Місткість магазина, набоїв

10 шт

10 шт

Прицільна дальність

300 м

300 м

Маса карабіну (без патронів), без чохла з
ременем, не більше ніж

4,0 кг

4,0 кг

Довжина ствола без дульного пристрою, не
менше ніж

415 мм

415 мм

Калібр

Довжина карабіна

720-803 мм

720-803 мм

Ширина карабіна, не більше ніж

85 мм

85 мм

Висота карабіну без оптичного прицілу та
магазину для набоїв, не більше ніж

200 мм

200 мм

Висота карабіну без оптичного прицілу, з
магазином для набоїв, не більше ніж

270 мм

270 мм

від 2,0 до 5,0 кг

від 2,0 до 5,0 кг

Зусилля спуску

ПРИНЦИП ДІЇ ТА БУДОВА
Карабін складається із ствола з ствольною

Сумка-чохол

коробкою, у середині якої розташовані
затворна рама з затвором, газового
двигуна, зворотного механізму, ударно
спускового
механізму,
направляючої
трубок,
прицільного пристрою.

газової
приклада

та
та

Ударно-спусковий механізм куркового типу

Трьохточковий ремінь

забезпечує можливість не більше одного
пострілу з одноразовим натисканням
спускового гачка.
Запобіжник в положенні «безпечно» блокує
ударно-спусковий механізм і забезпечує
неможливість пострілу
спускового гачка.

при

натисканні

Розвантажувальнопоясна система
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ШЕПІТ

безшумна гвинтівка

«Шепіт»

-

безшумна

гвинтівка

для

підрозділів

спеціального призначення, що створена для ведення
бесшумної та безполуменевої стрільби, непомітне
(приховане) ураження живої сили ворога на дальностях
до 250 м.
У конструкції наявний інтегрований прилад безшумної
стрільби, а також, полімерне ложе для кріплення різних
додаткових пристроїв (стандарт кріплення MIL STD 1913).

ШЕПІТ (Україна)
можливість використання оптичних
прицілів вдень і вночі;
компактність та легкість;
можливість розбирання на основні
вузли, для прихованого
транспортування, і швидка збірка
після цього

Масса без магазина та прицільних пристроїв
Загальна довжина гвинтівки

850 мм

Довжина ствола

415 мм

Кількість нарізів ствола
Патрон
Твіст (калібр 7,62 і 5,56)

6 шт
7,62х39 / 5,45х39
1/9,5 та 1/7

Режим вогню

одиночний / автоматичний

Темп стрільби

650 пострілів/хв

Ефективна дальність
6

4 кг

250 м

ГАРПІЯ

гранатомет

ОПИС
Гранатомет «Гарпія» - компактний, надійний і
зручний
у
використанні
переносний
комплекс
для
забезпечення
вогневої
підтримки піхоти в умовах ближнього та
середнього бою, а також: проведення
поліцейських операцій та операцій сил
спеціального призначення. Призначена для
знищення живої сили в умовах міської
забудови, в підвалах та фортифікаційних
спорудах;
ураження
легкоброньованої
техніки; створення димових завіс та
вогнищ/пожеж.
Для виведення живої сили без летального
результату використовуються спеціальні
боєприпаси: сльозоточиві, світлошумові і тд.
З метою ураження живої сили та з інших
цілей,
використовуються
осколкові

Гранатомет «Гарпія» (Україна)
Вага

2.6 кг

Довжина

415 мм (із складеним прикладом)
575 мм (с висунутим прикладом)

Боєприпаси

40 мм гранати (ВОГ-25, ВОГ-25П)

Калібр

40 мм

Режими вогню

однозарядний

Темп стрільби

10-12 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі

76 м/с

Максимальна дальність

400 м

боєприпаси ВОГ-25 і ВОГ-25П.
Заряджання проводиться з дульної частини
ствола, розряджання – шляхом натискання
на
викидач.
Конструкція
установки
оснащена новим складним механічним
прицілом, що враховує деривацію гранати,
а це, в свою чергу, дозволяє швидше
здійснювати прицілювання, що значно
збільшує скорострільність. Для виготовлення
деталей
та
вузлів
використовуються
пластик і алюміній, завдяки чому установка
має невелику вагу.
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ВАЛЬКІРІЯ

кулемет

7,62 мм кулемет «Валькірія» - це потужна автоматична
зброя, що призначена для знищення живої сили і
вогневих засобів ворога, а також, для ураження
повітряних
цілей.
Для
стрільби
з
кулемета
застосовуються патрони зі звичайними, трасуючими і
бронебійно-запальними набоями, а також, з набоями
підвищеного пробиття.

Калібр

7.62 R

7.62 NATO

Ствол у кулемета швидкозамінний і має
рукоятку для транспортування, що також
може
використовуватися
для
заміни

Патрон

7.62х54

7.62х51

Швидкострільність

до 250 пострілів/хв

до 250 пострілів/хв

4

4

240 мм

240 мм

650-700 пострілів/хв

650-700 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі

825 м/с

825 м/с

Прицільна дальність

1500 м

1700 м

1173 / 600 мм

1173 / 600 мм

7.5 / 2.4 кг

9 / 2.6 кг

100 шт

100 шт

гарячого ствола. Вузол газовідведення
обладнаний ручним газовим регулятором.
Замикання ствола здійснюється поворотом
затвору. Місткість стрічок складає
патронів (в ручному варіанті).
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Кулемет «Валькірія» (Україна)

Кулемет «Валькірія» використовує автоматику
газовідведення з розташованим під стволом
газовим поршнем з довгим робочим ходом.

100

Стандартні органи управління в піхотному
варіанті включають пістолетну рукоятку,
спусковий гачок, ручний запобіжник і
рамковий приклад. Кулемет оснащений
складною двоногою сошкою.

Кількість нарізів
Хід нарізів
Темп стрільби

Довжина кулемета / ствола
Маса кулемета / ствола
Ємність коробки для патронної стрічки

РИФФ

РИФФ-М

системи протидії дронам

Системи протидії дронам РИФФ розроблені
для боротьби з безпілотними літальними
апаратами роторного типу (мультикоптери,
гелікоптери, квадрокоптери, гексакоптери
та ін.), а також безпілотників типів летюче або
нерухоме крило.

РИФФ-M (Україна)

РИФФ-П (Україна)
Радіус дії
Вихідне радіочастотне живлення
Запас роботи акумуляторів
Антена
Вага

до 1.5 км
100 Вт (4 смуги)
200 Вт (6 смуг)
60 хв
направлена
(кут розкриття 20о )
6 кг

Індикація загрози супроводжується звуковим та світловим сигналами
Радіус дії

до 3 км

Виявлення

до 5 км

Вихідне радіочастотне живлення

1 кВт (8 смуг)

Час роботи в автономному режимі

24 год

Антена

всенаправлена (360о)

ЗАСТОСУВАННЯ
• захист об’єктів критичної інфраструктури,
воєнних баз, контрольно-пропускних пунктів
• запобігання випадків незаконного
перетину державного кордону
• захист публічних заходів

РИФФ-С (Україна)

РИФФ-С

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЧАСТОТ

Радіус дії

до 3 км

• дистанційне радіоуправління та передача
відеосигналу: 2400-2800 Мгц

Виявлення

до 5 км

• GPS L2: 1227 МГц

Вихідне радіочастотне живлення

1 кВт (8 смуг)

Час роботи в автономному режимі

24 год

Антена

всенаправлена (360о)

Додаткові опції:
• модуль для здійснення радіомоніторингу усіх суміжних каналів
• база даних для запису випадків втручання
• створення карт з нанесенням зон віявлення та протидії дронам

• дистанційне радіоуправління: 860 - 950 Мгц
(опція)
• дистанційне радіоуправління: 400 - 470 Мгц
• GPS L1 + Glonass: 1 575 МГц
• дистанційне радіоуправління та передача
відеосигналу: 5.8 Ггц
• передача відеосигналу: 1200 - 1300 Мгц
• дистанційне радіоуправління: 1800 - 2000 Мгц
(опція)
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ФАЛЬКОН

система керування озброєнням

панорамна камера

«Фалькон» - це комплексне програмноапаратне рішення для стабілізації і керування
озброєнням бойового модуля

оптичний модуль
датчик положення озброєння

супутниковий компас
датчик положення бойового модуля

робоче місце оператора

датчик для дистанційного
керування

робоче місце командира

датчик положення бойової машини
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Параметри
Стабілізація озброєння

у двох площинах

Швидкість наведення по горизонту (max-min)

60о/s - 0,01о/s

Швидкість наведення по вертикалі (max-min)

35о/s - 0,01о/s

Діапазон кутів наведення: - по горизонту
- по вертикалі

360о
-5о до +45о (з можливістю розширення діапазону)

комплект оптико-електронних
приладів забезпечує спостереження
вдень і вночі за навколишньою
місцевістю та окремими об’єктами
(цілями)

Діапазон вимірюваних лазерним далекоміром

160 - 10000 м

ефективна для ураження
броньованих цілей, вогняних позицій,
живої сили супротивника, повітряних

Похибка вимірювання дальності

не більше 5 м

загроз (завислий вертоліт)

Автоматичне супроводження цілей

до 8

Час безперервної роботи

може інтегруватись на

під час бойових дій – необмежений

Серединна похибка стабілізатора

не більше 3.6 кутових хвилин

Діапазон робочих температур

-40о до +60о

легкоброньовані платформи такі, як
БТР чи БМП, а також працювати у
складі стаціонарних бойових
модулів
не потребує спеціальних навичок

Зона панорамного огляду 360о

Оптико-елекетронний модуль

Денна камера

30х зум а авто фокусування

ТВ камера

Тепловізійна камера

• неохолоджувана
• 640х512 пікселів
• спектральний робочий
діапазон від 8 до 14 мкм
• NETD 45 µu

• вузьке поле зору: 2о14’х1о37’
• широке поле зору: 8о40’х6о30’
• обробка відео сигналу PAL/NTSC

Виявлення/розпізнавання цілей
типу танк

до 10 км / до 4.5 км

Далекомір

робоча довжина хвилі
випромінювання від 1.060 до
1.079 мкм

Цифровий зум

2х, 4х

Швидкість наведення по горизонталі 0о - 100 град/с
Швидкість наведення по вертикалі

0о - 60 град/с

Обертання

від 0о - 360о (постійне)

Вимірювана дальність

• максимальна: 10000 м
• мінімальна: 160 м

Середнє квадратичне відхилення не більше ніж 5 м
вимірювання дальності
Тепловізійна камера

неохолоджувана, 640х512 пікселів

Дальність виявлення цілі

2.3 м х 2.3 м > 6 км

Дальність розпізнавання цілі

2.3 м х 2.3 м > 4.5 км

Спектральний робочий діапазон

від 8 до 14 мкм

особового складу для експлуатації
управління може здійснюватись за
допомогою дистанційного керування

Система забезпечує виведення на екрани
командира і навідника:
• вибір типу озброєння та режиму ведення
вогню;
• управління протитанковими ракетами,
гарматою, кулеметом, гранатометом,
системою постановки димових завіс;
• контроль наявності боєприпасів;
• контрорль положення бойового модуля
відносно шасі
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ОКП-І

обертовий контактний пристрій

Обертовий контактний пристрій, призначений для
безперебійної передачі постійних, перемінних та
імпульсних електричних сигналів в широкому діапазоні
частот та потужностей між джерелом і приймачем, що
розташовані у взаємообертових частинах об’єкту, у
різних кліматичних зонах (ІРІ67)

СКЛАД
• нерухомий корпус з внутрішніми
контактними пристроями та зовнішніми
роз’ємами;
• рухомий корпус з внутрішніми контактними
пристроями та зовнішніми роз’ємами;
• сполучний обертовий пристрій;
• герметизуючі ущільнення;
• експлуатаційна та ремонтна документація.

Граничні умови експлуатації
Температура повітря
Відносна вологість повітря
Акустичний шум
Морський соляний туман
Атмосферні опади
Пониження атмосферного тиску
Висота над рівнем моря
Статичний та динамічний пил
Об’єм інформації, що передається
Струм
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від -40ºС до +50ºС
до 98% при температурі +25ºС
з діапазоном частот від 50 Гц до 10000 Гц і рівнем звукового тиску 135 дБ
+
дощ з інтенсивністю 180 мм/год. протягом 5 хв., у т.ч. і конденсатних: роса, іній
робочого – 450 мм.рт.ст., граничного,
під час транспортування ОКП-Ф в неробочому стані – 90 мм.рт.ст.
до 3000 м
розміри пилових частинок - від 150 до 850 мкм щільністю запилення (MIL STD 810 метод
510.5, процедура 1 обдув пиловий, процедура 2 обдув піщаний)
1 Гб (з можливістю збільшення)
360 А, 10 А, 15 А, 30 А

МКЗ

малі кумулятивні заряди

Малi кумулятивнi заряди (далi - МКЗ)
забезпечують
контрольовану
руйнацiю
боєприпасiв без їx iнiцiaцiї (вибуху), при
цьому:
• мiнiмiзується негативний вплив штатного
вибуху боєприпасiв (руйнацiя об'єктiв,
забруднення територiй осколками, змiна
рельєфу, та iн.);

МКЗ-1 (Україна)

МКЗ-2 (Україна)

МКЗ-3 (Україна)

Маса в зборі

157±10 г

142±10 г

162±10 г

залишки боєприпасiв i вибухових речовин в
господарчих iнтересах (збiр та переробка

Маса зараду

64±10 г

55±10 г

66±10 г

металiв, хiмiчних матерiалiв, та iн.).

Діаметр

32±5 мм

32±5 мм

32±5 мм

Висота

95±5 мм

85±5 мм

95±5 мм

90 шт

90 шт

90 шт

40 мм

40 мм

40 мм

30-50 мм

30-50 мм

30-50 мм

250-400 мм

250-400 мм

200-500 мм

Кількість я ящику
Бойові показники
Глибина пробиття металевої пластини товщиною
100мм з відстані 40мм
Відстань для ініціювання боєприпасів (повна
детонація)
Відстань для руйнування оболонки боєприпасів
(без повної детонації)
Температурний діапазон
Допустиме значення вологості

• з'являється можливiсть використовувати

В залежностi вiд умов застосування малих
кумулятивних
зарядiв
можливо
знешкоджувати
боєприпаси
шляхом
повного
пiдриву
або
частокового
руйнування їх оболонки (без пiдриву
вибухової речовини ), що дає змогу:

прискорити темпи розмінування
знизити витрати на утилізацію

-40ºС до +50ºС

-40ºС до +50ºС

-40ºС до +50ºС

від 10% до 100%

від 10% до 100%

від 10% до 100%

дає змогу використовувати продукти
утилізації у подальшому
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РАДІОМОНІТОРИНГ

Наші комплекси радіоелектронного зв’язку призначені для радіомоніторингу та радіоконтролю систем
радіозв'язку УКХ діапазону при проведенні оперативно-розшукових заходів, при виконанні завдань з охорони
державного кордону, при проведенні операцій угрупованнями військ (сил) збройних сил та контртерористичних
операцій. Може використовуватися самостійно або як складова частина загальної системи розвідки.

СФЕРА / АЗИМУТ

ВЕКТОР

«СФЕРА»
та
«АЗИМУТ»
Комплекси
радіомоніторингу систем зв’язку діапазону УКХ.

«ВЕКТОР» - Комплекс
радіорелейних мереж.

Комплекси забезпечують:

Комплекс забезпечує:

• автоматичний
пошук
та
ідентифікація
випромінювань аналогових та цифрових засобів
радіозв'язку УКХ діапазон частот;

• автоматизований пошук радіорелейних станцій за
частотою та в просторі;

• багатоканальний
прийом,
декодування сеансів зв'язку;
• реєстрація
інформації;

мовної,

демодуляцію

текстової

та

та

службової

перехоплення

цифрових

• визначення напрямків на радіорелейній станції (за
азимутом та кутом місця) з відображенням на
вбудованих електронних картах;
• перехоплення сигналів радіорелейних станцій на
відстані до 30 км;

• прослуховування переговорів, обробка та аналіз
результатів моніторингу;

• визначення несучої частоти, виду
швидкості маніпуляцій та поляризації;

• формування звітів за результатами роботи
комплексів, з прив'язкою до абонентів, мережам і
часом.

• визначення
типу
радіорелейної
станції
включення відповідного алгоритму обробки;

Комплекси автоматично ідентифікують, декодують
та пеленгують аналогові та цифрові системні
зв’язку. Комплекси в автоматизованому або
ручному режимі дозволяють виявляти джерела, що
використовують ППРЧ.

• автоматичну
демодуляцію,
декодування
та
демультиплексування
сигналів
радіорелейної
системи із збереженням у базі даних службової
інформації та інформаційного вмісту перехоплених
сеансів;

Оператори мобільного зв'язку використовують
радіорелейні лінії зв'язку для передачі інформації
(рахунки, дані) між базовими станціями та
комутатором. Інформація передаєтся від однієї
базової станції до наступної, котра доповнює її
своїми даними та передає далі. При перехопленні
радіорелейної лінії зв'язку можна контролювати
трафік великої кількості абонентів на великі площі,
що знаходиться на відстані.

модуляції,
та

• реєстрацію всіх сеансів зв'язку;

• обробку синхронних бінарних потоків рівня Е1
(G.732), у каналах операторів мобільної зв'язку
другого покоління (2G), побудованих за стандартом
ETS 300 594 (рівень 1), ETS 300 595 (рівень 2), ETS 300 596
(рівень 3);
• доступ до інформації про перехоплені сеанси з
можливістю пошуку та фільтрації службової
інформації;
• прослуховування мовних сеансів, перегляд SMS та
USSD;
• складання
комплексів.
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ПРИЗМА

звітів

за

результатами

роботи

«ПРИЗМА» - Комплекс радіомоніторингу систем
зв’язку стандарту GSM.

Комплекс забезпечує:
• реєстрацію всіх сеансів зв'язку базових станцій в
зоні роботи комплексу;
• перехоплення сигналів базових станцій, незалежно
від їх приналежності до країни і оператору зв'язку;
• автоматичне дешифрування (алгоритми А5 / 1 і А5 / 2,
включаючи Random Padding) і декодування сеансів
зв'язку з подальшим збереженням в базу даних;
• доступ до інформації про перехоплених сеансах
зв'язку з можливістю пошуку і фільтрації службової
інформації;
• прослуховування мовних сеансів, перегляд SMS і
USSD;
контроль цільових об'єктів, із звуковою і світловою
сигналізацією перехоплення їх сеансів зв'язку;
• можливість ідентифікації телефону при відомому
номері абонента за допомогою коротких дзвінків
або прихованих SMS;
• складання
звітів
за
результатами
роботи
комплексу.
Варіанти розміщення комплексів:
• стаціонарна версія,
• в транспорті різних типів: позашляховики, мікроавтобуси, вантажні автомобілі, броньована техніка.
Розміщення різних комплексів на одній транспортній базі.
Додаткова комплектація:
• автономна система електроживлення комплексу;
• системи життєзабезпечення;
• акумуляторні батареї.
Конструкція дозволяє оперативно здійснювати
монтаж/ демонтаж комплексу для використання в
автомобілі або стаціонарно.

ІРІ KEY

дистанційний
цифровий жетон

Жетон IPI Key - це портативний бездротовий
токен для забезпечення безпечної і простої
ідентифікації та аутентифікації для доступу до
армійських ноутбуків, планшетів, мереж,
серверів, додатків, веб-служб, зброї та
приміщень.
Жетон
IPI
Key
це
легкий,
міцний,
пиловологозахищений і ударостійкий пристрій
розміром 37х65х8мм. Його можна зберігати в
солдатській кишені, прикріпити до рукаву
або носити як армійський жетон на шиї.

• зашифроване сховище до 1000 паролів
• генератор одноразових паролів RFC 6238
• двухфакторна аутентифікація FIDO U2F

МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ

• безпарольна аутентифікація FIDO 2
• розмір 37х65х8 мм
• термін служби від вбудованої батареї до 12 міс.
• протоколи підключення
• Bluetooth з додатковим шифруванням AES-128

АВТОМАТИЧНЕ
БЛОКУВАННЯ ПК

• RFID 125 kHz - стандарт Em-Marine, HID
• NFC 13.56 MHz - Стандарт Mifare різних
модифікацій (опціонально)
IPI Client додаток для установки на ноутбуки
і планшет:
• захист

ДВОФАКТОРНА
АУТЕНТИФІКАЦІЯ

від

фішингу

з

перевіркою

оригінальності сервісу перед введенням
облікових даних
• автоматичне введення облікових даних
• управління
персональним
облікових даних

КЛЮЧ ДЛЯ
ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ

сховищем

• операційна система Windows 10
IPI Server сервер для централізованого
управління обліковими записами віддалено:
• інтегрується з Microsoft Active Directory
• операційна система Windows і Linux
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