Urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów i
papierów wartościowych

Komparator wideospektralny Regula 4307.1XXX*

Szczegółowa kontrola wszelkich dokumentów wymagających profesjonalnego sprawdzenia cech
autentyczności oraz wykrycia falsyfikatów w dokumentach podróży, paszportach, wizach,
obligacjach, papierach wartościowych, banknotach oraz wszystkich innych typach dokumentów.
Razem z zestawem jako standard dostarczana jest wersja Brief bazy danych „Frontline Document
System” oraz bazy danych banknotów „Currency”. Bazy te służą jako wzorce dokumentów oraz
banknotów i mogą być wykorzystywane podczas kontroli.
* w zależności od wybranej opcji x może być 0 lub 1
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Urządzenie jest wykorzystywane jako element zestawu wykorzystywanego w linii szczegółowej
kontroli dokumentów. Sterowane jest poprzez komputer PC (model 4307MC.XXXX jest
wyposażony we wbudowany komputer), w pełni kontrolowane za pomocą dostarczanego z
urządzeniem programu „Regula Forensic Studio”. Komparator wideospektralny umożliwia
zapis, obróbkę i gromadzenie obrazów badanych obiektów w postaci cyfrowej. Wszystkie
modele 4307 umożliwiają także odczyt chipów RFID, ukrytych obrazów (IPI), barkodów 1D i
2D.
Regula 4307 wyposażona standardowo jest w lupę spektralno-luminescencyjną Regula 4147,
bazy danych wzorców „FDS” i „Currency”.

CECHY:







solidna obudowa;
powiększenie do 133x (dla 30” monitora);
złącze USB 3.0 gwarantujące szybkość;
pokrywa ochronna gwarantująca ochronę przed szkodliwym UV;
możliwość sprawdzania dokumentów grubych i o dużych wymiarach;
możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów takich jak wizualizator tuszu
magnetycznego Regula 4197 oraz informacji z systemu odniesienia dla paszportów i
banknotów;

ZASTOSOWANIE:
Urządzenie jest przeznaczone do użytku głównie w laboratoriach dokumentów, urzędach
imigracyjnych oraz celnych, punktach kontroli granicznej, bankowych systemach kontroli oraz
u biegłych z zakresu kontroli.

FUNKCJONALNOŚCI:


kontrola w dużym powiększeniu i na różnych poziomach:
- podstawowych zabezpieczeń dokumentów:
 przezroczystości papieru, znaków wodnych, włókien zabezpieczających,
broków, nici zabezpieczających, powłok z efektem polaryzacyjnym,
wszystkich typów stron, elementów takich jak powtórzony wizerunek 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;
 cech zabezpieczeń z właściwościami magnetycznymi;
- kompleksowych cech zabezpieczeń:
 zdjęć holograficznych, OVD;
 ochrony retrorefleksyjnej;
 farb metamerycznych w IR;
 powłoki polimerowej z laminatami;
 powłok metalizowanych;
 grawerowania laserowego;
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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.
porównywanie dwóch obrazów w różnych kombinacjach (dwa zapisane obrazy,
zapisany obraz z porównywanym w trybie „na żywo”, zapisany obraz z wzorcowym
obrazem z bazy danych dokumentów itp.)
automatyczny odczyt:
 informacji tekstowych z MRZ dokumentów zgodnych z ICAO (ID-1, ID-2, ID-3);
 barkodów (kod kreskowy i mozaikowy)
 informacji z czytnika RFID oraz z e-dokumentów (DG1 do DG15, BAC, EAC, AA,
PA, TA, PACE) oraz weryfikacja ich typów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ:
1. UV 365 nm
2. UV 313 nm
3. UV 254 nm
4. UV 400 nm*
5. 400 nm*
6. 450 nm*
7. 470 nm*
8. 505 nm*
9. 530 nm*
10. 590 nm*
11. 620 nm*
12. 640 nm*
13. IR 700 nm
14. IR 860 nm
15. IR 940 nm
16. Białe górne
17. IR 800-1100 nm dla Anty-Stokes (opcja)
1. Białe (regulowana jasność)
2. IR (regulowana jasność)
3. UV 365 nm
4. Punktowe Białe i IR

Rodzaje świateł – padające:

* oddzielne diody LED mogą być załączane w
dowolnych kombinacjach świetlnych (256
kombinacji) umożliwiających uruchomienie
pożądanego odcieniu koloru.
Wszystkie źródła światła oparte są na trwałych
diodach LED (z wyjątkiem UV 254, 313, 365 nm)
Rodzaje świateł – ukośne:
Źródła realizowane za pomocą diod LED.
Rodzaje świateł – ukośne:
Źródła realizowane za pomocą diod LED.

1.
2.

6x białe
6x IR

Rodzaje świateł – koaksjalne spolaryzowane:
OVD

Białe (LED)
31 diod LED (poziomo)
9 diod LED (pionowo)

FILTRY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urządzenie jest wyposażone w 23 filtry:
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IR górnoprzepustowy 580 nm
IR górnoprzepustowy 600 nm
IR górnoprzepustowy 630 nm
IR górnoprzepustowy 650 nm
IR górnoprzepustowy 670 nm
IR górnoprzepustowy 685 nm
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

IR górnoprzepustowy 700 nm
IR górnoprzepustowy 715 nm
IR górnoprzepustowy 730 nm
IR górnoprzepustowy 780 nm
IR górnoprzepustowy 850 nm
Widzialny przepustowy 370-700 nm
UV ucinający 450-1100 nm
Polaryzacyjny
Widzialny 390-410 nm
Widzialny 440-460 nm
Widzialny 460-490 nm
Widzialny 490-520 nm
Widzialny 520-550 nm
Widzialny 580-600 nm
Widzialny 605-620 nm
Widzialny 615-645 nm
Neutralny

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPTYKI:
5 Mpix, CMOS
 2592x1944 (Full Frame)
 2592x1460 (Extra Full HD)
 1920x1080 (Full HD)
 1296x972 (Zoom)
 1280x720 (HD)
optyczne: 3,3x do 133x
pole widzenia:
 196x147 do 6,6x4,9mm ±5% (Full Frame)
 147x82 do 4,9x2,7mm ±5% (Full HD)

Kamera wideo:
Rozdzielczość:

Powiększenie na ekranie:
(powiększenia są aproksymowane i bazują na 30”
monitorze)
PODSTAWOWE DANE:

172x97 mm
530x400 mm
USB 3.0
Poprzez software PC
Wewnętrzny format umożliwiający zapis w różnych
źródłach światła wraz ze szczegółami dokumentu,
Zdjęcia mogą być zapisywane w formacie: BMP,
JPG, TGA, TIFF.
Windows
opcjonalnie
Tak (wbudowany)
Tak
Tak
Tak (opcjonalnie z pełną integracją oprogramowania)
Tak
Tak
Tak
580x495x450 mm
36 kg netto
110-240V, 50-60Hz
200W

Pole widzenia:
Rozmiar dokumentu:
Złącze:
Kontrola urządzeniem:
Formaty zapisu obrazów:

System operacyjny:
Wewnętrzny komputer:
Czytnik RFID (ISO 14443)
Odczyt barkodów 1D i 2D:
Manualna regulacja ostrości:
Baza danych:
Kontrola laminatu 3M:
Ukryty obraz (IPI):
OVI:
Wymiary:
Waga:
Zasilanie:
Pobierana moc:

4

Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

W standardowym ukompletowaniu
luminescencyjna Regula 4147:

Folder – Regula 4307

urządzeniem

dostarczana

jest

mysz

spektralno-

Źródła światła:
 białe górne;
 2 źródła wysokiej intensywności 980nm (anty-Stokes);
(punktowe i rozproszone);
Pole widzenia 11,1x8,1mm;
Sensor:
 typ CMOS;
 3.1 MPix;
o rozdzielczość 4700 ppi;
o 2048x1536 pikseli;
 zasięg dynamiczny: 61 dB;
Filtry kamery: górnoprzepustowy IR 660nm;
Połączenie: USB 2.0;
Wymiary: 94x62x52mm;
Waga: 0,2kg;
Zasilanie: 5V;
Pobierana moc: 12,5W;

białe górne

IR 980nm, punktowe

Wyposażenie opcjonalne zewnętrzne:
Wizualizator magnetooptyczny Regula 4197:

 kontrola zabezpieczeń magnetycznych w
banknotach i dokumentach podróży w trybie
obrazu video „na żywo”;
 wizualizacja materiałów twardych i miękkich
magnetycznie;
 możliwość
rozróżnienia
tuszy
magnetycznych na podstawie magnetyzacji
szczątkowej;
 nieniszcząca
wizualizacja
„twardego”
magnetyzmu;
 odczyt „szwów” i kodów magnetycznych;
 kontrola zniszczonych dokumentów: odczyt
zamazanych i zniszczonych nadruków w
tuszu magnetycznym;
 pomiary także w jednostkach tesli (T)
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IR 980nm, rozporoszone
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Podstawowe parametry:
Pole widzenia: 14x18mm;
Rozdzielczość systemu optycznego, mkm:
 rozmiar 1024x1280 pikseli – 14;
 rozmiar 512x640 pikseli – 28;
Złącze: USB;
System operacyjny:
 Windows XP (SP3);
 Vista;
 Windows 7;
 Windows 8;
Wymiary: 59x113x50 mm;
Waga: 0,49 kg;
Zasilanie USB: 5V;
Moc: 2,5W;

Wzorzec intensywności magnetyzacji.

WYBRANE MOŻLIWOŚCI BADAWCZE REGULA 4307 ORAZ 4147:
1) kontrolowanie obecności zabezpieczeń dokumentów, papierów wartościowych i znaków
wodnych;
2) kontrolowanie obecności zabezpieczeń wewnątrz-odbiciowych w folii retrorefleksyjnej w
dokumentach;
3) kontrolowanie obecności fluorescencyjnych ultrafioletowych właściwości materiałów
badanego dokumentu;
4) kontrolowanie obecności zabezpieczeń dokumentów i papierów wartościowych w
podczerwonej strefach widma;
5) wykrywanie wymazywania i zamazywania w dokumentach;
6) Kontrola zabezpieczeń anty-Stokesowskich;
7) kontrolowanie obecność cech częściowej lub całkowitej falsyfikacji dokumentów,
papierów wartościowych i znaków wodnych w świetle przechodzącym;
8) porównywanie badanego dokumentu ze wzorem m.in. poprzez nałożenie obrazów jeden
na drugi, oraz porównywanie ich ze wzorcem w płaszczyźnie pionowej i poziomej;
9) dokonywanie obróbki dokumentu, analizować i archiwizować uzyskane obrazy w
zakresie wysokich powiększeń optycznych oraz powiększeń cyfrowych;
10) kontrolowanie wszelkich danych biometrycznych;
11) odczyt dodatkowych danych biometrycznych, nie wykorzystywanych dzisiaj, które będą
wprowadzone w przyszłości np. obraz siatkówki oka i inne;

UV 365nm

UV 313nm
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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);
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;
OD 2017 ROKU W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM URZĄDZENIA ZNAJDUJE SIĘ
OPCJA UMOŻLIWIAJĄCA USTAWIENIE WYBRANEJ DŁUGOŚCI FALI:
Zawiera opcję Hyper Special Imaging (HIS)
w zakresie regulacji 400-940 nm z krokiem co 1 nm

Regula
4307.1000

Możliwość ustawienia wybranej długości fali z dokładnością do 1 nm.
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ZALECANE OPCJE I WARIANTY DODATKOWE URZĄDZENIA:
TYP:
Regula
4307.11XX

OPIS WYPOSAŻENIA PONADSTANDARDOWEGO 4307:
Wyposażony w analizator spektrum (spektrometr):
długości fal:
rozdzielczość optyczna:
stosunek sygnał-szum:
zasięg dynamiczny:
czas integracji:

Regula
4307.1X1X

350-1000nm;
0.3-10.0 mm;
250:1;
8.5x107 (system);
1300:1 dla pojedynczego przejęcia;
1 ms do 65 sekund

Pełnostronicowy tryb kontroli anty-Stokesowskiej
zakres długości fal 800-1100nm

Regula
4307.1XX1

Regula
4307MC.XXXX
Monitor

Zawiera stolik przesuwny do dokumentów w osi X i Y.
Szczególnie przydatny podczas konieczności skorygowania położenia dokumentu
przy wykorzystaniu dużych powiększeń.
Wyposażony we wbudowany komputer 4-generacji klasy Intel Core i5-4250U o
pełnych możliwościach co standardowa stacja robocza. Dwa sloty SO-DIMM
wspierają do 16GB pamięci 1600/1333Mhz DDR3L (1,35V)
W zależności od wymagań zapewniamy dotykowy lub standardowy monitor do
obsługi urządzenia

Warianty można wzajemnie łączyć. X – w zależności od wariantu jest 0 lub 1.
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Światło górne 450nm – royal blue (powiększenie 3,39x)

Światło górne 470nm – niebieskie (powiększenie 4,29x)

Światło górne 505nm – cyan (powiększenie 1,6x)
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Światło górne IR 870nm (powiększenie 1,49x)

Światło górne IR 950nm (powiększenie 1,49x)

Światło widzialne odbite – powiększenie 1x
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powiększenie 4x

powiększenie 10x

powiększenie 20x

powiększenie 29x
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Światło białe przechodzące – powiększenie 1,2x

Światło IR przechodzące – powiększenie 1,2x

Światło UV 365nm przechodzące – powiększenie 2,2x
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Światło ukośne białe – powiększenie 7,49x

Światło ukośne IR 870nm – powiększenie 9x

Białe koaksjalne spolaryzowane – powiększenie 1,3x

Hologram

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;
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