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Digitalização direta de sola de calçado
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Marca de calçado direta
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Comparação detalhada de marcas de calçado diretas ou
transplantadas

Marca de calçado transplantada com gellifter preto

DIGITALIZAÇÃO DE ROTINA E DOCUMENTAÇÃO
TrasoScan é um Sistema versátil para exame de marcas de calçado, impressões digitais, documentos e outras superfícies
planas. Solas de calçado e outros objetos até 22 cm de altura podem ser também digitalizados usando uma lente de
aproximação. Objetos grandes de 107 x 71 mm podem ser visualizados ao-vivo no ecrã. Objetos maiores até 395 x 210 mm
são digitalizados em alta resolução de 1000 PPI. A mesa de vácuo integrada é adequada para fixação dos gellifters, dust
lifters e papel, minimizando a distorção e reflexos da superfície.
O software integrado LUCIA Forensic permite definir rapidamente a digitalização e guardar os parâmetros para torná-lo
reproduzível. O Sistema é fornecido com um conjunto de ‘presets’ personalizados para tornar simples as tarefas mais
quotidianas. Todas as imagens digitalizadas incluindo impressões de teste e evidências são calibradas e podem ser
arquivadas automaticamente. Anotações, medições, comparação e funções de relatório estão também disponíveis. As
imagens podem ser guardadas na base de dados e partilhadas através da rede.
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Impressão digital em ecrã de telemóvel (digitalização direta)
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Molde de Alginato de impressão ensanguentada em roupas

Impressão digital tratada com polycyano (excitação 365 nm,
filtro UV corte aos 400 nm)

ESPECIFICAÇÕES
Resolução

1000 PPI

Imagem ao-vivo FOV

107 x 71 mm

Área de Digitalização

395 x 210 mm

Ângulo de iluminação 12°, 45° and 60°
Iluminação

3 pares de painéis LED de alta potência com até
120 W potência total; Multiespectral (453, 505, 520,
590, 617 nm + branco), Polyspectral (365, 405, 447,
480, 567, e 850 nm), Mono (505, 590 nm)

Acessórios

Suporte de calçado, conjunto de filtros de emissão
(amarelo, laranja, vermelho) com suportes,
conjunto de lentes de aproximação (0.5D, 1.0D,
1.5D, 2.5D)

Estação trabalho PC

PC de alta performance 64-bit com Windows 10,
Monitor 31.5” 4K UHD

Suporte de calçado com filtros

MÁXIMA VARIABILIDADE

Digitalização de lata de gás com detalhe de impressão digital
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Alta variabilidade de iluminação é fornecida por três pares
de painéis de iluminação LED multiespectral, proporcionando
iluminação a ângulos de 12º, 45º e 60º. No caso de objetos
espessos (altos), a motorização do painel LED garante iluminação
homogénea e com boa definição. LEDs de elevada potência a 453,
505, 520, 590, 617 nm + branco, incluídos no painel multiespectral,
permitem a visualização de vestígio latentes por luminescência e
digitalizar um objeto em cor real RGB. Painel Polyspectral com LEDs
a 365, 405, 447, 480, 567 e 850 nm cobre também as regiões do
UV e NIR. É também possível ligar uma guia de luz e utilizar uma
fonte de luz externa (Projectina, Polilight) para uma ainda maior
gama de comprimentos de onda de excitação. São fornecidos
filtros de emissão com suportes os quais podem acomodar
filtros passa banda comuns e podem ser mudados facilmente.
O método HDR pode ser utilizado para objetos com refletividade
variável enquanto o método EDF permite digitalização de objetos
com profundidade variável.

