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Urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów i
papierów wartościowych:

Regula 4305DMH

Urządzenia tej serii są przeznaczone do zaawansowanej kontroli autentyczności
dokumentów, banknotów i papierów wartościowych jak i do przeprowadzania
ekspertyz kryminalistycznych. Bardzo dobrze sprawdzają się w warunkach
biurowych, laboratoryjnych i mobilnych (np. po zainstalowaniu w samochodzie).
Model 4305DMH charakteryzuje się następującymi cechami:






oświetlenie realizowane jest za pomocą diod LED
(z wyjątkiem UV 254, 313);
posiada dodatkowe światła do sprawdzania w podczerwieni;
wyposażone w czytnik RFID do weryfikacji cech biometrycznych
dokumentów nowej generacji;
podłączenie do PC za pomocą kabla USB 3.0;
wyposażone w oprogramowanie „Regula Forensic Studio” umożliwiające
zaawansowaną kontrolę dokumentu;
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Urządzenie jest zbudowane z pojedynczej aluminiowej obudowy. Wyposażone jest w czytnik
RFID. Posiada specjalny obszar roboczy wewnątrz obudowy, nowego rodzaju uchwyty
przytrzymujące dokumenty i specjalny ekran wytworzony ze szkła uniemożliwiającego
przedostawanie szkodliwego promieniowania UV poza obudowę urządzenia.
Specyfikacja świetlna:
Model urządzenia
4305DMH
+
+

Rodzaj i typ światła:

białe

górne
2 ukośne
23
ukośne
do
hologramów
zewnętrzne ukośne
koaksialne
przechodzące
z
intensywnością

wysokiej
intensywności

+
+
regulowaną

+

górne

+
+
+
+

przechodzące
(zewnętrzne)

365

+

700
870
950
870

+
+
+
+

870

+

450
470
505
530
590

+
+
+
+
+

górne
podczerwone
IR, nm

+

254
313
365
400

ultrafioletowe
UV, nm
Źródła
światła

sprawdzania

2 ukośne
przechodzące
z regulowaną
intensywnością
royal blue
blue
cyan
green
amber

Charakterystyki kamery:
Model
4305DMH
1/2.5 MOS, 4Mpix, USB (YUV)
cyfrowa
20
2

Specyfikacja
rodzaj sygnału wideo i rozdzielczość
Kamera wideo

Wyjściowe
parametry wideo

optyczne
cyfrowe
w
zależności
monitora
maksymalne pole widzenia, mm
powiększenie
razy:

maksymalna rozdzielczość, pikseli

klatki na sekundę przy maksymalnej
rozdzielczości
Połączenie z komputerem
* - powiększenie aproksymowane dla monitora 24”

od

100*
202x113
1920x1080
(Full HD)
25
USB 3.0

Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

Ulotka – Regula 4305DMH

Filtry:



stały z progiem 420-1100nm
automatycznie zakładany:
wąskopasmowy z progiem 700 nm;
szerokopasmowy z progiem 600, 650, 700 nm;

Czytnik RFID:






standard – ISO 14443:typ A i B
wsparcie protokołu PC/S.C.
prędkość wymiany danych – 106, 212, 424, 848 Kbaud
odczyt RFID bez względu na jego umiejscowienie w dokumencie
system antykolizyjny: odczyt RFID w zgodzie z MRZ

Pozostałe dane:
Maksymalny rozmiar dokumentu:
System operacyjny:
Wymiary:
Waga:
Zasilanie:
Moc pobierana:
Opcjonalnie:

A4 (210x300 mm)
Windows 7, 8, 10
380x260x420 mm
10,5 kg
12V ±2
60W
System zasilania z zapalniczki samochodowej
12V

Wyposażenie urządzenia:
Rodzaj wyposażenia:

Regula 4305DMH

Stolik UV (światło przechodzące UV)
Lupa powiększająca 1003M
Uchwyty do dokumentu

+
+
+

Dodatkowe informacje dotyczące wyposażenia:
Regula 1003M – lupa 10x wyposażona w 2 źródła światła białego (górne i ukośne) oraz
regulację dioptryjną w zakresie ±2 dpi (std);
Regula 1004M – lupa 10x wyposażona w 2 źródła światła białego (górne i ukośne) oraz
regulację dioptryjną w zakresie ±2 dpi ze skalą (opcja);
Regula 4147 – umożliwia kontrolę zabezpieczeń antyStokesowskich 980nm, dodatkowo
światło białe górne i ukośne, IR 870nm, 940nm i inne, wyposażenie
standardowe dla 4305DMH, podłączany pod przednie złącze USB.
Zalecane opcje (dodatkowo płatne):
Dla Regula 4305DMH:
Regula 4197 – wizualizator magnetooptyczny umożliwia sprawdzanie zabezpieczeń
stworzonych farbą magnetyczną. Podłączany pod przednie złącze USB.
Regula 4168 – stolik termiczny, umożliwia kontrolę zabezpieczeń opartych na tuszu
termochromatycznym. Zasięg temperatur – od 300C do 800C z krokiem co 10. Podłączany
do przedniego złącza USB.
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Zakładany wygląd zewnętrzny:
Uwaga: urządzenia mogą różnić się pewnymi detalami od rzeczywistych w zależności od
wprowadzanych zmian konstrukcyjnych bądź opcji

Możliwości badawcze:
Urządzenie umożliwia zbadanie dokumentów pod każdym względem, a między innymi:
a) badanie w świetle białym;
b) badanie w świetle białym przechodzącym;
c) badanie w świetle UV luminescencyjnych właściwości materiałów;
d) analiza znaków wodnych;
e) sprawdzanie wybranych znaków;
f)
badanie w świetle podczerwonym;
g) badanie w różnych odcieniach światła wysokiej intensywności;
h) badanie w świetle retrorefleksyjnym (3M);
i)
badanie w świetle ukośnym;
j)
porównywanie i badanie zdjęć za pomocą programu „Regula Forensic Studio”;
k) wbudowany czytnik RFID;
l)
możliwość odczytu i sprawdzenia danych biometrycznych bez dodatkowych urządzeń;
m) odczyt MRZ;
n) odczyt barkodów 1D/2D;
Wyświetlacz LCD – podaje tryby pracy.
Automatyczna weryfikacja autentyczności dokumentu na podstawie barkodów, sprawdzanie
sum kontrolnych, automatyczne sprawdzanie ograniczeń dokumentów, możliwości tworzenia
baz danych z falsyfikatami, możliwości tworzenia baz danych dokumentów sprawdzonych.
Możliwość porównywania dokumentów w bazach danych.
Oprogramowanie oraz interfejs użytkownika w języku polskim.
Urządzenie Regula 4305DMH jest rozbudowane o 3 porty USB 2.0 do których można podłączyć
dowolne urządzenia.
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poprzez panel na urządzeniu;
poprzez komputer PC i oprogramowanie;

Urządzenie pozwala:
1) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów, papierów wartościowych i znaków
wodnych;
2) kontrolować obecność zabezpieczeń wewnątrz-odbiciowych w folii retrorefleksyjnej w
dokumentach;
3) kontrolować obecność fluorescencyjnych ultrafioletowych właściwości materiałów
badanego dokumentu;
4) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów i papierów wartościowych w
podczerwonej strefie widma 870 nm;
5) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów i papierów wartościowych
ujawnionych w zakresie podczerwieni 940 nm;
6) wykrywać wymazywania i zamazywania w dokumentach;
7) kontrolować obecność cech częściowej lub całkowitej falsyfikacji dokumentów, papierów
wartościowych i znaków wodnych w świetle przechodzącym;
8) porównywać badany dokument ze wzorem m.in. poprzez nałożenie obrazów jeden na
drugi, oraz porównywanie ich ze wzorcem w płaszczyźnie pionowej i poziomej;
9) dokonywać obróbki dokumentu, analizować i archiwizować uzyskane obrazy w zakresie
różnych powiększeń optycznych oraz dodatkowych powiększeń cyfrowych;
10) kontrolować poprawność sum kontrolnych i wszelkich danych biometrycznych;
11) porównywać zdjęcia cyfrowe z fotografią wydrukowaną w dokumencie;
12) odczyt dodatkowych danych biometrycznych, nie wykorzystywanych dzisiaj, które będą
wprowadzone w przyszłości np. obraz siatkówki oka i inne;
Urządzenia serii Regula 4305DMH w połączeniu z programem „Regula Forensic Studio”
pozwalają zapisywać, przetwarzać, analizować oraz archiwizować uzyskane obrazy
dokumentów. Oprogramowanie obsługuje MRZ, RFID, kody 1D oraz 2D gdzie następuje odczyt
i weryfikacja.
Oprogramowanie „Regula Forensic Studio”:
1) otrzymywanie cyfrowych obrazów badanych dokumentów (z możliwością gromadzenia
dowolnej ilości kadrów);
2) archiwizacja obrazów i sposobów ich otrzymywania w bazie danych (BD) (możliwość
podłączenia innych już istniejących BD użytkownika);
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3) praca z najczęściej używanymi formatami plików graficznych (np. BMP, TIFF, JPEG, PCX),
4) porównywanie obrazów (wzorców autentycznych dokumentów z badanymi obrazami)
metodą odejmowania, dodawania (całkowania), wizualnego częściowego skupiania i
łączenia (sklejanie), a także porównanie wzorcowego obrazu w/w metodami z „żywym”
obrazem video;
5) badanie obrazów (z możliwością zapamiętywania rezultatów):
a) pomiar odległości między dwoma punktami;
b) pomiar długości dowolnej krzywej;
c) pomiar kąta między dwiema przecinającymi lub nie przecinającymi się prostymi;
d) nałożenie na obraz siatki pomiarowej z dowolną podziałką;
e) pomiar koloru w punkcie lub średniego koloru w wydzielonym obszarze;
f) zmiana rozmiarów;
g) powrót na dowolny kąt;
h) stworzenie lustrzanych obrazów;
i) inwersja;
j) dodanie dowolnego zapisu do obrazu;
k) regulacja jaskrawości, kontrastu, gamy kolorów;
l) zestaw wyostrzających/rozmywających filtrów cyfrowych;
m) kolorowy filtr (emulacja filtra optycznego);
n) wyodrębnienie konturów;
o) korekta nierównomiernego oświetlenia;
p) usunięcie zniekształceń wizyjnych;
6) drukowanie obrazów z uzupełniającą informacją tekstową, która może zawierać: wyniki
pomiarów, warunki otrzymania obrazu (aktywne źródła światła i ich jaskrawość, filtry,
powiększenie i itd.), dowolny tekst, podany przez użytkownika;
7) pełny odczyt danych biometrycznych;
8) pełny odczyt stref MRZ, barkodów, możliwość zapisu;
Wizualizacja wybranych możliwości badawczych Regula Forensic Studio i urządzenia:

odczyt biometrii (RFID)

odczyt informacji tekstowej MRZ
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odczyt IPI (Invisible Personal Information)

Odczytu niewidocznej informacji osobowej mogą dokonać wyłącznie niektóre urządzenia na
rynku wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie.

odczyt barkodów

światło górne białe - powiększenie1x

światło górne białe – powiększenie 5x

światło górne białe – powiększenie 19x

Bardzo dobre parametry jakościowe w zakresie powiększania obrazów.
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światło białe ukośne – powiększenie 6x

światło podczerwone ukośne – powiększenie 6x

światło podczerwone 700nm górne – 1,1x

światło podczerwone 870 nm górne – 1,1x
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Światła ultrafioletowe:

UV 254nm

UV 365nm

UV 400nm

Światła wysokiej intensywności – umożliwiają sprawdzenie róznych cech:

światło wysokiej intensywności lazurowe

światło wysokiej intensywności niebieskie

Baza wzorców dokumentów (opcja dodatkowo płatna):
Frontline Document System FDS – baza danych dokumentów ze 185 krajów świata;
występuje w 3 wersjach w zależności od wymagań użytkownika:
– wersja brief (około 20403 ilustracji),
- wersja express (około 38693 ilustracji) oraz
- wersja forensic/forensic pro (około 112542 ilustracje)
Baza danych jest w pełni zintegrowana z programem Regula Forensic Studio, umożliwia
porównywanie badanych dokumentów z wzorcami w różnych źródłach światła (białe, UV 254,
UV 365 oraz IR 870nm)
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światło białe górne

światło przechodzące białe

światło przechodzące podczerwone

światło górne 870nm

światło koaksjalne białe

Zestaw z komputerem obsługującym.
W zależności od wymagań użytkownika zapewniamy dostawę komputera w pełni spełniającego
wymagania potrzebne do obsługi zestawu. Zapewniamy komplet sterowników i
oprogramowanie. Urządzenie może współpracować z odpowiednim laptopem lub komputerem
PC.

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;

