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MIKROSKOP SPEKTRALNY 
regula 5001MK 

 
 

 
 
Spektralny mikroskop luminescencyjny typu 5001MK przeznaczony jest do przeprowadzania 
szczegółowych badań i ekspertyz banknotów, paszportów, wiz, praw jazdy, dokumentów 
osobistych, papierów wartościowych, pieczątek i wszystkich innych dokumentów. Pozwala 
weryfikować zabezpieczenia oraz wykrywać wszelkie przeróbki dokumentów (wygładzanie, 
zmywanie, dopisywanie, dorysowywanie, przyklejanie itp.) 
 
Szczególnie przydatny jest przy badaniu: 

 daktylografii 
 balistyki 
 trazeologii 
 pisma ręcznego 
 dokumentów 
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Mikroskop pozwala na: 

 zobrazowanie powiększonego obrazu na ekranie monitora; 
 wykonanie dodatkowej kontroli optycznej przy pomocy specjalnych binokularów; 
 zobrazowanie badanego fragmentu obiektu 
 przetwarzanie obrazów przy użyciu komputera oraz specjalistycznego oprogramowania 

„Regula Forensic Studio” i przechowywania ich później; 
 zmianę zoomu badanych obrazów; 
 oświetlenie badanych obiektów poprzez światło widzialne lub podczerwień; 

 
Charakterystyka techniczna: 
 
Podczas pracy z mikroskopem mogą być użyte 3 różne źródła światła: 

 spektralne luminescencyjne 
 dolne 
 pierścieniowe 

Parametry źródeł światła 
Światło Opis 

Źródła światła 5001MK 5001MK.01 długość 
fali nm; 

Liczba 
źródeł 

białe górne + + - 
ultrafioletowe + + 365 

royal blue - + 455 
niebieskie + + 470 
błękitne - + 505 
zielone + + 530 

bursztynowe + + 590 
czerwone + + 627 

podczerwone górne + + 870 
podczerwone górne + + 950 

podczerwone wysokiej 
intensywności 

- + 980 

 

białe ukośne + + - 4 

Spektralne 
luminescencyjne 

Używany do oświetlania 
obiektów w różnych 
częściach spektrum 
świetlnego w różnych 
lokalizacjach światła 
względem powierzchni 
roboczej. 

podczerwone ukośne + + 870 4 

białe dolne + + - 

podczerwone dolne + + 870 

Dolne Używane do 
potwierdzenia 
obecności/nieobecności 
zabezpieczeń takich jak 
znaki wodne, włókna lub 
nici wtopione w 
dokument, taśmy, 
elementy poligraficzne, 
wypukłych i innych. 
Pozwala też na wykrycie 
zmian dokonanych przez 
usunięcie, trawienie lub 
mycie badanych 
elementów. 

ultrafioletowe dolne - + 365 

 

białe - + - 

Pierścieniowe Pozwala na kontrolę 
przy bezcieniowej 
iluminacji światłem 
białym, podczerwonym . 
Każde źródło światła 
posiada 7 trybów pracy 
(pierścieniowe, pół-
pierścieniowe (2 tryby) 
kwadrantowe (4 tryby)) 

podczerwone - + 870 

36 

 
Sterowanie 
Sterowanie odbywa się przy pomocy przycisków urządzenia na panelu kontrolnym oraz za 
pomocą komputera i oprogramowania „Regula Forensic Studio”. 
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Pozostałe parametry: 
Opis Wartość: 

1. Wymiary urządzenia, mm, max. 440x440x600 
2. Waga, kg., max 20 
3. Zasilanie, V 12±0,5 
4. Moc, W, max 60 
5. Połączenie z PC USB2.0 
6. Parametry kamery: 
 - typ 
 - rozdzielczości, Mpix: 
  Pełna rozdzielczość 
  Full HD 
  HD 

 
CMOS; 3,1MPix; USB 2.0 

 
2048x1536 
1920x1080 
1280x720 

Filtry: 
 zespół filtrów pasmowych, nm 
 IR wąskopasmowy z progiem, nm 
 IR szerokopasmowy z progiem, nm 
 IR szerokopasmowy z progiem, nm 
 IR szerokopasmowy z progiem, nm 

 
420-110 

700 
650 
670 
700 

Maksymalny format badanych dokumentów, mm 420x300 
Maksymalna wysokość badanych dokumentów, mm 170 
 

Obraz 
okular 8x okular 14x 

Powiększenie 
soczewek 

pole widzenia, mm powiększenie, razy pole widzenia, mm powiększenie, razy 
0,6 39 4.8 29 8.4 
1 22 8 16 14 
2 11 16 8 28 
4 5.5 32 4 56 
7 3 56 2.1 98 

 
Obwód cyfrowy 

Rozmiar ramek 2048x1536 
Powiększenie soczewek 

pole widzenia, mm rozdzielczość ppi 
powiększenie, razy (na 

monitorze 21”, przekątna 
533,4mm ) 

0,6 21.5x16 2420 19.9 
1 12x9 4360 35.5 
2 6x4.5 8670 71.1 
4 3x2.2 17350 143.3 
7 1.6x1.2 32500 266.7 

 
 
Zdjęcia zrobione w świetle spektralnym: 
 

 
Światło białe             Światło zielone 
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Światło czerwone 

 
Luminescencja podczerwieni farby w świetle zielonym i czerwonym. 

 
 
 
Zmiany wykryte w trybie luminescencji podczerwieni: 

 
WYMAZYWANIE: 

 
 

PRZEROBIENIE NUMERU: 
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Luminescencja UV:        Luminescencja IR: 

 
 
 
 
 
Relief banknotu w świetle białym i podczerwonym ukośnym: 
 
Ukośne podczerwone:        Ukośne białe: 

 
 
Mikrodruk w różnych zakresach powiększenia: 
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Zdjęcia zrobione w świetle dolnym: 
 
Zdjęcia  banknotu zrobione w świetle przechodzącym: 
 
Białe górne:         Białe dolne: 

 
 
Zdjęcia zrobione w świetle ultrafioletowym: 
 
UV 365nm, x0,6     UV 365nm, x2 

  
 
Zdjęcia zrobione w świetle ukośnym: 
 
 
ukośne białe x1       ukośne podczerwone x1 
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Zdjęcia zrobione w świetle pierścieniowym białym: 
 
pierścieniowe białe x0,1    pierścieniowe białe x1 

  
 
padające półpierścieniowe podczerwone x2: 

 
 
 
 
Dodatkowe akcesoria: 
Stanowisko do analizy łusek i pocisków 
 
Stanowisko do analizy łusek i pocisków pozwala na odpowiednie uchwycenie i zamocowanie 
badanych elementów pod mikroskopem. Stojak umożliwia obracanie badanych obiektów 
promieniowo, osiowo jak również w kierunku stycznym (przy usunięciu kleszczy). 
 
Obrót w kierunku promieniowym – 3600 (działka 10) 
Obrót w kierunku promieniowym – 900 (działka 20) 
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Stanowisko do analizy łusek     Stanowisko do analizy łusek 
         z usuniętymi kleszczami 

Zdjęcia w świetle pierścieniowym: 

 
Zdjęcie kuli w świetle pierścieniowym IR w różnych trybach zoom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


