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Podrážka boty nasnímaná přímo
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Přímý otisk stopy

3
3

Detailní srovnání přímého otisku stopy s želatinovou fólií

Stopa obuvi sejmutá pomocí černé želatinové fólie

RUTINNÍ SNÍMÁNÍ A DOKUMENTACE
TrasoScan představuje univerzální systém pro zkoumání otisků obuvi, otisků prstů, dalších předmětů, dokumentů a dalších
plochých povrchů. Při použití přibližovacích objektivů lze snímat i podrážky obuvi a objekty do výšky 22 cm. Objekty o
velikosti do 107 x 71 mm je možné zobrazit na monitoru v reálném čase. Větší objekty o velikosti do 395 x 210 cm je možné
skenovat, přičemž je automaticky zachováno vysoké rozlišení 1000 PPI. Želatinové fólie, elektrostatické fólie nebo papír
mohou být zafixovány pomocí vakuového stolku, což minimalizuje zakřivení povrchu a reflexe.
Integrovaný software LUCIA Forensic umožňuje rychle nastavit snímání a nastavení pakl uložit, aby ho bylo možné znovu použít.
Systém je dodáván se sadou upravitelných přednastavení, které umožňují obvyklé úkony přímo a jednoduše použít. Všechny
nasnímané obrazy včetně testovacích stop a důkazů jsou kalibrovány a mohou být automaticky archivovány. K dispozici jsou
také funkce anotací, měření, komparace a tvorby reportů. Obrazy lze ukládat do databáze a sdílet prostřednictvím sítě.

2
1

Otisk prstu na mobilním telefonu (nasnímáno přímo)
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Alginátový odlitek skvrny krve na oblečení

1

Otisk prstu zvýrazněný polykyanem (osvětleno 365 nm,
400 nm UV cut filter)

SPECIFICATIONS
Rozlišení

1000 PPI

Pole živého obrazu

107 x 71 mm

Skenovaná oblast

395 x 210 mm

Illumination angle

12°, 45° and 60°

Osvětlení

Tři páry vysoce výkonných LED panelů s celkovou
silou 120 W: Multispektrální (453, 505, 520, 590,
617 nm + bílá), Polyspektrální (365, 405, 447, 480,
567, a 850 nm), Mono (505, 590 nm)

Příslušenství

držák obuvi, sada měřítek, sada filtrů (žlutý,
oranžový, červený) s držáky, sada přibližovacích
objektivů (0.5D, 1.0D, 1.5D, 2.5D)

Pracovní stanice

64-bitové výkonné PC s Windows 10, 31.5” 4K UHD
monitor

Držák bot se zásobníkem filtrů

MAXIMÁLNÍ VARIABILITA
Vysoká variabilita osvětlení je umožněna 3 páry multispektrálních
LED panelů osvětlujících scénu v úhlech 12°, 45°, and 60°. V případě
snímání silných (vysokých) objektů garantuje motorizace LED panelu
dobře nastavené a homogenní osvětlení. Vysoce výkonné 455, 505,
525, 590, 625 nm + bílé LED obsažené v multispektrálním panelu
umožňují zobrazení latentních stop pomocí luminescence. Je také
možné zapojit světlovod a použít externí zdroj světla (Projectina,
Polilight, Lumatec) pro ještě větší rozpětí excitačních vlnových délek.
Emisní filtry s držáky, které lze použít i pro standardní pásmové filtry,
jsou také součástí dodávky a dají se snadno měnit.
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Detail otisku prstu z plechového obalu, nasnímáno přímo

