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Urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów i
papierów wartościowych

Regula 4205D

Urządzenia tej serii są przeznaczone do przeprowadzania kontroli autentyczności
wszelkich dokumentów, certyfikatów, banknotów i papierów wartościowych.
Posiadają możliwość wyświetlenia wzorca dokumentu na wbudowanym monitorze w
celu lepszej weryfikacji dokumentów badanych.
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Urządzenie jest zbudowane z pojedynczej metalowej obudowy. Źródła światła są włączane za
pomocą przycisków wyświetlanych na dotykowym ekranie. Urządzenie charakteryzuje się
przestrzennym i wygodnym miejscem do umieszczania badanego dokumentu, jest wyposażone
w magnesy oraz stelaż uniemożliwiający przesunięcie się dokumentu a także ułatwiający jego
przytrzymanie. Zawiera G-lock (przeciwkradzieżowy) do umieszczenia na dowolnym stole lub
biurku. Monitor posiada regulację kąta oraz jasności.
Urządzenie posiada czytnik MRZ oraz RFID, istnieje możliwość zainstalowania bazy danych, w
celu przeprowadzenia analizy porównawczej.

Możliwości:
Źródła światła:

Źródła światła

górne
2 ukośne
białe
koaksjalne
przechodzące
ultrafiolet 365nm
górne
podczerwone

2 ukośne
przechodzące
zielone 505 nm

870
950
870
880

Czytnik MRZ
Czytnik RFID
Baza danych IRS
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Wszystkie źródła oparte są na diodach LED.

Specyfikacja:
Kamera:




typ: CMOS, 5Mp;
rozdzielczość standard: 1024x638 pix;
rozdzielczość HDR: 2048x1276 mm;

Powiększenia:
 Powiększenie optyczne: x26;
 Powiększenie na monitorze: - 1,2 do 31 razy
Monitor:




typ: IPS Capacitive Multi-Touch;
rozmiar przekątnej: 10,1”;
rozdzielczość: 2560x1600 pix;

Czytnik RFID:
 standardy: ISO 14443: typ A i B
 wsparcie protokołu PC/S.C.
 prędkości wymiany danych: 106, 212, 424, 848 Kb
 odczyt RFID niezależnie od jego położenia w dokumencie
 system antykolizyjny: odczyt RFID w oparciu o MRZ
Złącze sieciowe Ethernet: 10/100/1000 Mb
Maksymalny rozmiar badanego dokumentu: 190x280;
Wymiary: 310x240x320 mm
Waga: 6 kg;
Zasilanie 100-240V;

4205D.03
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
opcjonalnie

Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

Ulotka –Regula 4205D

Opcjonalnie: integracja z bazą danych IRS (w celu porównywania dokumentów badanych z ich
wzorcami).

Zastosowanie:







placówki kontroli granicznej;
urzędy celne;
agencje państwowe;
laboratoria kryminalistyczne;
instytucje finansowe;
inne instytucje zajmujące się kontrolą dokumentów lub wymagające ich kontroli;

Wyłączny dystrybutor i przedstawiciel w Polsce:
Korporacja WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel./fax (22) 613-33-80; tel. (22) 613-38-92;
e-mail: handel@korporacjawschod.pl
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