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Wizualizator obrazów holograficznych
Regula 2303

Urządzenie jest przeznaczone do uproszczenia i ujednolicenia
wizualizacji obrazów w wysokiej rozdzielczości.
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Urządzenie jest wykorzystywane jako pojedyncza jednostka zainstalowana na stałe na stole
roboczym. Sterowana jest za pomocą komputera PC, w pełni kontrolowana za pomocą
programu „Regula Forensic Studio” dostarczanego w komplecie z urządzeniem.

FUNKCJONALNOŚCI:
Urządzenie umożliwia:







uzyskanie:
- różnych obrazów holograficznych wysokiej rozdzielczości
- zdjęć wzoru całego hologramu
kontrolę zabezpieczeń holograficznych w trybie „na żywo”
tworzenie sekwencji zdjęć w celu demonstracji różnych trybów wizualizacji hologramu
zapis zdjęć holograficznych przy użyciu techniki mikro i makro fotograficznej
wyświetlanie sceny w zakresie dynamicznym 66dB w trybie „Live HDR image”

Widok w trybie standardowym 44dB oraz rozszerzonym „Live HDR image” 66dB:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:










kamera kolorowa:
o typ CMOS
o 5 Mpix
o tryby:
 2592x1944 (Full frame)
 1920x1080 (Full HD)
 1280x720 (HD)
kąt obrotu źródła światła wokół osi pionowej - 3600
minimalny kąt obrotu źródła światła – 10
kąt nachylenia źródła światła do powierzchni obiektu – 300-600
wymiary: 335x355x415 mm
waga: 17 kg
złącza: USB 2.0
zasilanie: 12 V
Tryb mikro

Minimalne powiększenie: 1x

Tryb makro

Maksymalne powiększenie: 12x

Pole widzenia

Rozdzielczość

Pole widzenia

Rozdzielczość

Pole widzenia

Rozdzielczość

29x22

2260

2,4x1,8

27500

92x69

710
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Fragment hologramu wizy Schengen w różnych kątach iluminacji:

Mikrodruk na fragmencie wizy Schengen w różnych powiększeniach:

Karta ID w trybie makro oraz element kinegramu w trybie mikro:

Mikrohologram – rozmiar 2 mm:

Multigram w trybie mikro, w różnych powiększeniach i pod różnymi kątami
podświetlenia:

Wizualizator obrazów CLR w hologramach:
Regula model 2305 (opcja)
Urządzenie umożliwia wizualizację ukrytych obrazów
w hologramach za pomocą 2 wiązek lasera aktywujących je.
Podczas pracy z Regula 2303 urządzenie jest używane do przechowywania
zdjęć na PC. Może być używane oddzielnie do wizualizacji CLR w hologramach.

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

