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URZĄDZENIE REGULA 7505M
do wykrywania przerobionych numerów VIN pojazdów

Urządzenie jest wykorzystywane do nieniszczącej szybkiej i pewnej kontroli
metalowych powierzchni oraz struktur karoserii samochodowych w rejonach
naniesienia numerów identyfikacyjnych pojazdu (VIN).
Podstawowe funkcje:
 kontrola autentyczności numerów nabitych na karoserii samochodu;
 odczytywanie oryginalnych numerów pojazdów w przypadku ich nieczytelności
lub uszkodzenia rzeźby;
 odczytanie oryginalnych numerów jeżeli zostały zmienione lub usunięte;
 określanie technologii przerabiania znaków;
 umożliwia weryfikację dokumentów pojazdu oraz kierowcy;
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:
Unikalność metody polega na zastosowaniu wizualizacji magnetooptycznej.
Metoda ta pozwala na kopiowanie pola magnetycznego z badanego obszaru
wykonanego z ferromagnetyku lub nieferromagnetyku, na pośredni nośnik
magnetyczny (folia metalowa) bez konieczności usuwania powłoki lakierniczej lub
rdzy. Jest to badanie które nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w strukturę pojazdu.
Skopiowanie pola magnetycznego tą metodą w całości odzwierciedla zarówno
zmiany plastyczne jak i strukturalne metalu wykonane pośrednio lub bezpośrednio w
rejonie skanowania numeru VIN. Urządzenie pozwala w ciągu kilkudziesięciu sekund
wykryć fałszerstwo wykonane różnymi metodami, na numerach nadwozia, silnikach
samochodowych lub innych przedmiotach (np. broń) oznaczanych poprzez wybicie lub
wyrycie numerów na obudowie metalowej.
Technologia zastosowana w urządzeniu jest chroniona prawem patentowym i
należy do grupy wysokich technologii. Urządzenie nie posiada swoich odpowiedników
na świecie. Połączenie takich cech jak, unikalność metody, kontrola nieniszcząca,
możliwość rejestracji i archiwizowania otrzymanej informacji, możliwość zastosowania
do celów operacyjnych, jak i ekspercko-kryminalistycznych powoduje, że urządzenie
tego rodzaju powinno być obowiązkowym wyposażeniem każdego przejścia
granicznego, urzędu komunikacyjnego, oraz wozów specjalistycznych policji.
Przykłady:

ciąg znaków na karoserii
pojazdu
 ujawniony ciąg znaków
po przeprowadzeniu analizy
numeru urządzeniem
ciąg znaków na karoserii
pojazdu
 ujawniony ciąg znaków
po przeprowadzeniu analizy
numeru urządzeniem
ciąg znaków na karoserii
pojazdu
 ujawniony ciąg znaków
po przeprowadzeniu analizy
numeru urządzeniem
ciąg znaków na karoserii
pojazdu
 ujawniony ciąg znaków
po przeprowadzeniu analizy
numeru urządzeniem
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SKŁAD ZESTAWU:
Zestaw podstawowy:
 główne urządzenie magnetooptyczne w walizce z akcesoriami;
 lupa wideospektralna Regula 4177;
 notebook z monitorem 12”;
Akcesoria dodatkowe (płatne):
 skaner Regula 7515M dla materiałów ferromagnetycznych i nie-ferromagnetycznych;
 zestaw do badań niszczących Regula 7516 do sprawdzania VIN:
o urządzenie USB
o proszek magnetyczny do wizualizacji
o próbnik eddy current (prądu wirowego)
o urządzenie wytrawiania elektrochemicznego
Oprogramowanie:
 program „Regula Forensic Studio” łącznie z „NUCA” (standard)
 baza danych „Autodocs” (opcja dodatkowo płatna)
 program „AutoVIN” (opcja dodatkowo płatna)
Specyfikacja techniczna:
 podłoże stosowania: materiały ferromagnetyczne;
materiały nie-ferromagnetyczne (przy pomocy Regula 7515M);
 długość taśmy magnetycznej przy odczytywaniu:………..….bez ograniczeń;
 maks. grubość warstwy nie-ferromagnetyku…………………….0,1-0,5 mm;
 maks. grubość odczytu z warstwy ferromagnetyku….……..1,0 mm;
 przybliżony czas wprowadzania magnetogramu……………….15 sek.
 system operacyjny………………………………………………………………Windows 7, 8.1, 10;
 format zdjęć………………………………………………………………………..bmp, pcx, gif, JPG;
 praca w trybie autonomicznym………………………………………….3h;
 pobór mocy…………………………………………………………………………2,5W;
 wymiary………………………………………………………………………………460x370x180mm;
 waga (bez notebooka)……………………………………………………….10 kg;

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

