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Urządzenie do sprawdzania autentyczności – mysz spektralna

Regula 4077;4177

Kompaktowych rozmiarów myszy spektralne są przeznaczone do przeprowadzania
zaawansowanej kontroli autentyczności wszelkich dokumentów takich jak paszporty,
wizy, dokumenty tożsamości, certyfikatów, banknotów i papierów wartościowych, a
także stempli, podpisów i analizy pisma ręcznego.
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Urządzenie jest zbudowane z pojedynczej plastikowej obudowy. Źródła światła mogą być
przełączane za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie i przy pomocy
oprogramowania komputerowego. Zasilanie, praca i sterowanie urządzeniem odbywa się przy
pomocy komputera i oprogramowania „Regula Forensic Studio”.
Ta mysz spektralna może być używana jako urządzenie autonomiczne oraz w połączeniu z
rozszerzającymi jej funkcjonalności akcesoriami Regula 4178 (modułem optycznym) i Regula
4167 (stolikiem podświetlającym).

FUNKCJONALNOŚCI:




kontrola w dużym powiększeniu i na różnych poziomach:
- podstawowych zabezpieczeń dokumentów:
 włókien zabezpieczających, broków, nici zabezpieczających, foliowania,
powłok z efektem polaryzacyjnym, przezroczystego pokrycia lakierowego
itp.
- metod druku:
 intaglio: tekstu, giloszy, rozety i naklejki, mikrodruku, ukrytego obrazu,
efektu mory, zaburzeń widoczności podpisów, ślepego tłoczenia (reliefu),
zmienności barwy tuszu. OVI z tłoczonym i ukrytym obrazem itp.
 typografii: numerów seryjnych, tekstu, barkodów itp.
 druku offsetowego włączając efekt Orlova i druk irysowy: tekstu,
mikrodruku, efektu mory, tła i wzorca anty-kopiującego itp.
 nadruku na stronie: właściwości zabezpieczeń z efektami zmiennymi
optycznie itp.
 perforacji;
- ochrony fizykochemicznej:
 luminescencji anty-Stokesowskiej;
 luminescencji UV w różnych długościach fal;
 luminescencji IR;
- kompleksowych cech zabezpieczeń:
 farb metamerycznych w IR;
 powłoki polimerowej z laminatami;
 powłok metalizowanych;
 grawerowania laserowego;
dodatkowa kontrola:
- fragmentów zdjęć dokumentu w zależności od stopnia absorpcji lub reflektancji
światła IR;
- zmian w dokumencie takich jak wycieranie, wytrawianie itp.
- śladów fałszowania podpisu;
- linii nadmiarowych (nie należących oryginalnie do dokumentu) które zostały
wykonane z farbami kryjącymi IR;
- zamazań, skreśleń tekstu i zdjęć;
- mechanicznych defektów dokumentów, takich jak ucinanie, zmoczenie,
zmarszczenie itp.

ZASTOSOWANIE:







kontrola graniczna i urzędy imigracyjne;
urzędy celne;
laboratoria kryminalistyczne;
sektor finansowy;
banki;
wszelkie instytucje w których wymagana jest kontrola autentyczności dokumentów;

Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

Ulotka –Regula 4077, 4177

Specyfikacja:
Model
4077; 4077-5
4177, 4177-5
+
+

Źródła światła:
górne
białe

ukośne

ultrafioletowe 365nm
górne
podczerwone

ukośne
anty-Stokes
Zielone wysokiej intensywności 530nm
Parametry obrazu
Typ matrycy kamery
Dynamika, dB
Rozdzielczość ppi
Typ koloru
Głębia koloru
Rozdzielczość, pix

870nm
940nm
880nm
980nm

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Model
4077; 4077-5
CMOS, 3,1Mp
61
4700

4077; 4077-5
CMOS, 5Mp
70
5900
RGB
24

Tryb Basic
HD
Full HD
Full Frame

Pole widzenia, mm
Powiększenie
Powiększenie dla 21” monitora

1024x768
1280x720
1920x1080
2048x1536
11,1x8,1

1296x972
1280x720
1920x1080
2592x1944
10,5x7,8
4x

35-110x

Filtry:



dolnoprzepustowy z odcięciem 700nm;
górnoprzepustowy z odcięciem 660nm;

Złącze: USB 2.0;
System operacyjny: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10;
Wymiary: 94x62x52 mm
Waga: 0,2 kg
Zasilanie: 5V;
Moc: 2,5W

białe górne 1x

białe górne 3x

37-114x
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białe górne 5x

białe ukośne 1x

UV 365nm 1x

IR 870nm 1x

IR 940nm 1x

IR ukośne 880nm 1x

IR 980nm 1x

zielone 530nm 1x

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

