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Badanie fluorescencji w 
nadfiolecie UV 365 nm 
 
 
Obserwacja w świetle 
białym 
  

Badanie luminescencji 
antystockesowskiej  

  



WIDOK OGÓLNY URZĄDZENIA 

 

Urządzenie TOP ββββ przeznaczone jest do badania zabezpieczeń stosowanych przez 
producentów dokumentów publicznych. 
Zasadniczym elementem urządzenia jest znakomicie skorygowana lupa, tworząca 
obraz wolny od zniekształceń geometrycznych. Pole obserwacji lupy moŜe być 
oświetlone światłem białym, wiązką pobudzającą UV albo IR. 
Wybraną opcję włącza się za pomocą odpowiedniego przycisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie  Kolor przycisku  Opcja  Rodzaj o świetlenia  

☼ biały światło białe dyfuzyjne pola 

V niebieski wiązka UV punktowe 

L zielony wiązka IR punktowe 
* Jednoczesne włączenie kilku przycisków jest sprzeczne z logiką uŜytkowania 
 

Posługiwanie si ę urządzeniem  
Po włączeniu wybranej opcji obraz obserwować przez lupę. 
W opcji V albo L zbliŜyć oko maksymalnie do wziernika lupy dla zapewnienia 
ciemni optycznej. 

 
Funkcja automatycznego pod świetlenia 
Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku białego utrzymuje się przez około 30 
sekund oświetlenie szczątkowe pola widzenia. 
Włączenie w tym czasie innej opcji eliminuje oświetlenie szczątkowe, a 
wyłączenie przywraca je ponownie. Funkcja automatycznego podświetlenia 
ułatwia pozycjonowanie elementów obrazu przy badaniu w opcji L albo V. 
 

Lupa Zespół wyłączników Wskaźnik wysokiego poziomu 
napięcia baterii 
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Jest to proces celowy, zabezpieczający przed oślepieniem i przygotowujący 
oko obserwatora do oceny zjawisk luminescencji, które z uwagi na ograniczoną 
moc admisyjną przyrządu wymagają warunków zaciemnienia. 
 
Kontrola stanu baterii  
Kontrola napięcia zasilającego baterii zachodzi bieŜąco przy posługiwaniu się 
opcją V albo L. 
Intensywność świecenia wskaźnika Hi bat maleje wraz z obniŜeniem napięcia 
zasilającego i przy spadku do 6,2 V zanika całkowicie. 
Przy spadku napięcia baterii do 6,2 V przyrząd dzięki wbudowanym 
stabilizatorom prądu pracuje jeszcze poprawnie. 
Największym poborem energii cechuje się opcja L, co naleŜy uwzględnić przy 
ocenie baterii. 
 

Nikłe świecenie wskaźnika jest sygnałem do wymiany baterii na nową. 

Monitorowanie napięcia baterii w zakresie 6,2 - 9 V jest gwarancją 
stałości parametrów oświetleniowych przyrządu. 

 
 

Zasady eksploatacji 
Urządzenie naleŜy chronić przed zawilgoceniem. Optykę czyścić suchą flanelą 
lub przedmuchiwać powietrzem. 
W przypadku nie uŜywania urządzenia przez dłuŜszy czas (np. urlop) wyjąć 
baterię. 
Przy pracy z włączonym przyciskiem niebieskim (UV 365nm) lub zielonym 
(lantanowce) obraz obserwować jedynie przez lupę. Nie wolno zaglądać w tor 
optyczny od strony odwrotnej przyrządu. 
 

Dane techniczne: 
Wymiary 162 x 42 x 32 mm 
CięŜar 64 g (bez baterii) 
Zasilanie baterią 6LR61 
Teoretyczny czas pracy ciągłej w 
zaleŜności od funkcji: 
światło białe - 17 godzin 
fluorescencja UV - 6 godzin 
luminescencja IR - 4 godziny 
Wskaźnik wysokiego poziomu 
napięcia baterii 
Światło białe LED  - skompensowane 

Ultrafiolet - zespół LED + filtr (część 
aktywna w paśmie 366-385 nm) 
IR (pobudzenie w paśmie 920-960 nm) 
wielodiodowy LED + optyka 
Lupa skorygowana optycznie, 
powiększenie kątowe ok. 18 krotne 
Pole obserwacji 0,95 cm 
Specjalne szczątkowe podświetlenie 
światłem białym z funkcją 
automatycznego zaniku 
Temperatura uŜytkowania od 0 do 
400C 
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