
 

 
Przeznaczenie przyrz ądu: 
 
• Obserwacja zjawiska luminescencji antystockesowskie j, w 

tym weryfikacja zabezpiecze ń specjalnych w dokumentach 
publicznych. 

 
• Tradycyjne badanie za pomoc ą lupy w świetle odbitym oraz 

w promieniach UV. 
 
• DuŜa moc urz ądzenia umo Ŝliwia obserwacj ę śladowych ilo ści 

preparatu. 
 
• Prosta obsługa.  
 
• Całkowite bezpiecze ństwo u Ŝytkowania.  

Dane techniczne  
 
CięŜar - 270 g 
 
Wymiary - 45x78x182 mm 
 
Lupa 
- powiększenie kątowe 12-krotne 
- korekcja ostrości -2÷+3 dioptrii 
- pole widzenia 1,44 cm 2 
 
Filtr ochronny 
D = 4,5 mm 
T1 = 1,22 x 10-3      dla λ≥900 nm 
T2 = 6,3 x 10-2        dla λ = 370 nm 
 
Oświetlenie płaszczyzny przedmiotowej: 
- światło białe o dwóch stopniach jasności 
 
Oświetlacz UV - niskoenergetyczne światło 
luminescencyjne λ = 370 ÷ 380 nm 

- podczerwień IR I - λ = 950 nm  
- moc efektywna promieniowania IR w    
impulsie - 1,26 W (tło) 
 
- podczerwień IR II - λ = 980 nm 
- moc efektywna promieniowania  
  23 mW CW (wiązka skolimowana) 
 
Chłodzenie - obieg wymuszony 
- termoregulator sterowany proporcjonalnie 
 
Zasilanie - zasilacz impulsowy 
12 V DC 2,5A 
 
Zewnętrzna temperatura uŜytkowania  
 +5 ÷ +30 0C 
 
Wewnętrzna temperatura graniczna  - + 55 0C 
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WH – Obserwacja w świetle białym 
 

  IR – Badanie luminescencji antystockesowskiej 
 
IRP – Badanie luminescencji antystockesowskiej 
           w oświetleniu pulsuj ącym 
 
 UV – Badanie fioletu UV 365 nm 
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1. Filtr ochronny 
2. Lupa 
3. Oświetlacz UV 
4. Oświetlacz światła białego 
5. Emiter IR I 
6. Emiter IR II 
7. Przycisk WH 
8. Przycisk IR 
9. Przycisk IRP 

10. Przycisk UV 
11. Sterownik logiczny 
12. Generator mocy 
13. Czujnik temperatury 
14. Termoregulator 
15. Wentylator 
16. Buzzer 
17. Płaszczyzna przedmiotowa 
18. Oko obserwatora 

SCHEMAT BLOKOWY PRZYRZ ĄDU 

otwory 
wentylacyjne 

gniazdo 
zasilające 

nr fabryczny 

ZASADY POSŁUGIWANIA SI Ę PRZYRZĄDEM 
 
Po doprowadzeniu zasilania do gniazda na tylnej ściance przyrząd jest w pełni gotowy do pracy. 
W tym stanie cały czas utrzymuje się podświetlenie pola obserwacji. Funkcja delikatnego 
podświetlenia jest celowa dla zachowania wraŜliwości oka przy oglądaniu luminescencji o niskiej 
intensywności. 
Przez pokręcanie okularem naleŜy ustawić ostrość dogodnego widzenia. 
Przycisk WH  włącza intensywne oświetlenie światłem białym (tradycyjne badanie za pomocą 
lupy w świetle odbitym). 
Przycisk IR  włącza podczerwień IRI oraz IRII z automatycznym wyłączeniem światła białego. W 
przypadku obecności w polu widzenia aktywnych preparatów widoczna jest w ciemnym tle 
właściwa luminescencja. DuŜe powiększenie lupy pozwala na rozróŜnianie świecących 
mikrostruktur, a co za tym idzie ułatwia rozpoznanie autentyczności zabezpieczenia. 
W środek pola widzenia jest nakierowana silnie skupiona wiązka IRII o szczególnych 
właściwościach pobudzających luminiscencję. Miejsce nakierowania tej wiązki dokładnie 
odpowiada markerowi w postaci czerwonej plamki widocznej w słabym podświetleniu pola 
widzenia. Dzięki markerowi moŜna precyzyjnie naprowadzić niewidzialną wiązkę IRII na drobny 
szczegół badanego dokumentu. 
Przycisk IRP  włącza podczerwień IRI oraz IRII z automatycznym wyłączeniem światła białego. 
Promieniowanie IRI jest dodatkowo zmodulowane pulsacją o częstotliwości ok. 5 Hz. Pozwala to 
na podwyŜszenie energii pobudzającej w szczycie impulsu. Opcja ta jest dedykowana do 
identyfikacji zabezpieczeń niskoenergetycznych i rozproszonych. 
Jednoczesne  wciśnięcie przycisków IR i IRP uruchamia funkcję specjalną - włącza tylko 
skolimowaną wiązkę IRII. 
Przycisk UV  włącza oświetlacz ultrafioletowy z automatycznym wyłączeniem światła białego. 
 

Metodologia badań, zastosowanie preparatów aktywnych w technologii zabezpieczeń i ich 
imitacje mogą być omówione jedynie w ramach specjalistycznego szkolenia. 

 
ZALECENIA OGÓLNE 
 
1. Do zasilania przyrządu moŜe być uŜyty tylko zasilacz dostarczony w komplecie. Model 40 ZSI 
12V/2,5 A. 
2. W pierwszej kolejności naleŜy włoŜyć wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego a następnie 
przewód zasilający zakończony wtykiem do gniazda przyrządu. 
3. Nagrzewanie przyrządu następuje tylko podczas włączonej funkcji IR (IRP). 
Przycisk IR (IRP) naleŜy uŜywać oszczędnie, aby ograniczyć zbędne nagrzewanie się przyrządu. 
Szybkość nagrzewania przyrządu zaleŜy od temperatury otoczenia i intensywności włączania 
funkcji IR (IRP). 
Wzrostowi temperatury wewnątrz przyrządu towarzyszy zwiększenie obrotów wentylatora 
(sterowanie proporcjonalne) aŜ do momentu osiągnięcia temperatury granicznej (550C), przy 
której następuje zablokowanie generatora mocy IR (IRP). Stan ten jest sygnalizowany sygnałem 
akustycznym i zanikiem podświetlenia pola widzenia. W takiej sytuacji naleŜy odczekać do 
wyłączenia się sygnału akustycznego i spadku obrotów wentylatora. 
4. Po zakończeniu pracy nie odłączać zasilacza przez około 5 minut w celu schłodzenia 
elementów elektronicznych przyrządu. 
5. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych na tylnej i przedniej ściance przyrządu. 
6. Chronić przyrząd przed wilgocią i wstrząsami. 
7. Czyścić za pomocą suchej, miękkiej szmatki zwracając szczególną uwagę na elementy 
optyczne. 
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