Introdução a ampliadores e
comparadores
A classiﬁcação e comparação de impressões digitais, a inspeção de pegadas e a análise de vestígios
de provas ainda são processos valiosos e necessários para a identiﬁcação de criminosos e da ligação
deles com os crimes. Para obter os mais precisos e relevantes resultados a partir do processo de
classiﬁcação e comparação, apenas as ferramentas de aprimoramento ótico da mais alta qualidade
devem ser utilizadas.
A SIRCHIE ® permanece como líder no fornecimento de ferramentas de aprimoramento ótico da mais
alta qualidade através de:
•

Contínuo desenvolvimento e melhoria de produtos

•

Incorporação de materiais de alta qualidade

•

Utilização dos avanços tecnológicos na fabricação

Nossos produtos de aprimoramento ótico oferecem uma grande variedade de lentes de aumento
e dispositivos de captura de imagens. De simples ampliadores manuais até nossos avançados
comparadores ópticos com vídeo, a SIRCHIE tem os produtos que a execução da lei precisa para
realizar a classiﬁcação e comparação de evidências.

Ampliadores &
Comparadores
Na SIRCHIE, nosso objetivo
número um é a satisfação
do cliente! SIRCHIE fornece
produtos da mais alta
qualidade a seus clientes.
Somos dedicados a cumprir
as diferentes exigências das
várias agências de execução
da lei e dos departamentos
de identificação nos Estados
Unidos e em todo o mundo.

OPORTUNIDADE DE CURSOS!
Oferecemos diversos cursos de treinamento
de 40 horas in loco sobre identificação e
comparação de impressões digitais.

Para obter mais informações, consulte
a seção Treinamento deste catálogo ou
visite nosso site em www.sirchie.com

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

369

Ampliador de impressões
digitais

Ampliadores &
Comparadores
O Ampliador de
Impressões Digitais
Profissional e seus
discos de classificação
compatíveis são um
sistema de ampliação
de alta qualidade que
fornece um ótimo
desempenho para o
exame e classificação de
provas de impressões
digitais.

AMPLIADOR PROFISSIONAL

O ampliador de impressões digitais
proﬁssional é resistente e reforçado,
fundido em aço inoxidável sólido—
assegurando anos de uso sem oscilações. O
conjunto ótico consiste de metal niquelado
em máquina de precisão que abriga o
sistema ótico de lentes de vidro de dois
elementos com poder de ampliação de
4,5X. A precisão do foco é complementada
ao levantar ou abaixar o conjunto ótico em
sua rosca de focalização. O anel de trava
opcional do JC101LR assegura que o ajuste
seja mantido.
O JC100P e os quatro discos de classiﬁcação
projetados especiﬁcamente para o uso em
conjunto com o ampliador oferecem uma
ferramenta superior de exame.

ESPECIFICAÇÕES DO JC100P:
• Acabamento ótico preto rugoso com base em
aço inoxidável e alojamento de lentes em metal
niquelado
• Sistema ótico de duas lentes: par e plano-convexa
3,6 cm (1,4”) dia., poder de ampliação de 4,5X
• Abertura de diâmetro de 3,5 cm (1,375”)
• Ajuste de foco, anel de trava opcional
• Suporte de disco com trava positiva
• Campo de visão de 3,65 cm (1,438”)
• Dimensões: 7 cm x 6,35 cm x 7,6 cm
(2,75” x 2,5” x 3”)
• Peso: 334 g (11,8 oz.)

Nº CATÁLOGO
JC100P
JC101LR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador de impressões digitais profissional, 4,5X
Anel de trava opcional preto anodizado

COMPATÍVEL DISCOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA JC100P

O ampliador de impressões digitais profissional Nº
JC100P em uso.

Estes discos são projetados para uso exclusivo com o Ampliador de Impressões Digitais Proﬁssional
JC100P Os discos utilizam vidro de qualidade ótica com sulcos quimicamente gravados e preenchidos.
A armação é feita em alumínio temperado e recebe acabamento ótico com anodização preta.

Nº JC101H

Nº CATÁLOGO

Visão real da impressão em rolo padrão com o
ampliador Nº JC100P.
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JC101H
JC101B
JC101HB
JC101M

Nº JC101B

Nº JC101HB

Nº JC101M

DESCRIÇÃO
Disco de Henry
Disco de Battley
Disco de Henry/Battley
Disco Miracode para impressão palmar
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O ampliador de impressões digitais
profissional M1 proporciona uma clareza
e nitidez surpreendentes e traz ajustes de
foco padrão e fiNº
O sistema de vidro ótico do M2
proporciona grande clareza com o
mínimo de distorção.

ESPECIFICAÇÕES DO PFP100:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliador de impressões digitais profissional M1 Nº
PFP100

100% em alumínio anodizado preto
Duas lentes óticas, poder de ampliação de 4,5X
Abertura de 35 mm (1,375”)
Ajuste de foco e ajuste fino de foco, anel de trava
incluído
Campo de visão de 3,65 cm (1,438”)
Suporte de disco com trava positiva
Dimensões: 7,6 cm x 7,6 cm x 7,6 cm
(3” x 3” x 3”)
Peso: 213 g (7,5 oz.)

Ampliador de impressões digitais profissional M2 Nº PFP200

AMPLIADORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PROFISSIONAL M1 E M2

O ampliador de impressão digital proﬁssional M1 traz um sistema de lentes de dois elementos que
proporciona um poder de ampliação de 4,5X com um campo de visão de 3,6 cm (1,4”). Proporciona
uma clareza e nitidez surpreendentes com ajustes de foco padrão e ﬁno, bem como um anel de trava
para conﬁgurar o foco para uso prolongado.
O M2 é um excelente ampliador que fornece um poder de ampliação de 4,5X usando um sistema ótico
de vidro de dois elementos que proporciona uma grande clareza com um mínimo de distorção. O botão
de ajuste de altura do ampliador permite fácil posicionamento ótico.
Os ampliadores proﬁssionais M1 e M2 são feitos de alumínio em máquina de precisão com um
acabamento ótico com anodização preta. A base é projetada para o uso da série PF de discos de
classiﬁcação e traz esferas metálicas com molas incorporadas permitindo a rotação de 360° dos discos
de classiﬁcação.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PFP100
PFP200

PREÇO

Ampliador M1
Ampliador M2

Nº PFB11

Nº PFH10

Nº PFHB12

ESPECIFICAÇÕES DO PFP200:
•
•
•
•
•
•
•

100% em alumínio anodizado preto
Duas lentes óticas, poder de ampliação de 4,5X
Abertura de 35 mm (1,375”)
Foco ajustável
Suporte de disco com trava positiva
Campo de visão de 3,65 cm (1,438”)
Dimensões: 7,6 cm x 7,6 cm x 9,5 cm
(3” x 3” x 3,75”)
• Peso: 213 g (7,5 oz.)

Nº PFM13

DISCOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS AMPLIADORES M1 E M2

A série PF de discos de classiﬁcação foi projetada para o uso com os ampliadores M1 e M2. O vidro
de qualidade ótica com sulcos quimicamente gravados é acoplado em alumínio temperado com
acabamento óptico com anodização preta.

Nº CATÁLOGO
PFH10
PFB11
PFHB12
PFM13

DESCRIÇÃO
Disco de Henry
Disco de Battley
Disco de Henry/Battley
Disco Miracode para impressão palmar

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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ESPECIFICAÇÕES DO JC200:
• Armação com base ótica em alumínio anodizado
preto, e lentes Delrin®
• Duas lentes óticas, poder de ampliação de 4,5X
• Abertura de 3,5 cm (1,375”)
• Focalização de “cremalheira e pinhão” (rack-andpinion)
• Suporte de disco rosqueado
• Campo de visão de 3,65 cm (1,438”)
• Dimensões: 6,7 cm x 10,2 cm x 8,2 cm
(2,625” x 4” x 3,25”)
• Peso: 295 g (10,4 oz.)

Nº JC201H

Nº JC201B

Nº JC201HB

Nº JC201M

AMPLIADOR DE IMPRESSÃO DIGITAL
PROFISSIONAL

Este ampliador de impressão digital traz um mecanismo de
focalização de “cremalheira e pinhão” (rack-and-pinion). Um
sistema ótico de dois elementos com poder de ampliação
de 4,5X assegura a visualização de imagens nítidas e claras
e um suporte de disco rosqueado proporciona uma ﬁxação
segura.

DISCOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O JC200

Discos de classiﬁcação de qualidade projetados
exclusivamente para o ampliador de impressão digital JC200.
Vidro de qualidade ótica com sulcos quimicamente gravados
acoplado em uma armação de alumínio temperado.

Nº CATÁLOGO
JC200
JC201H
JC201B
JC201HB
JC201M

Sistema ótico
Dois elementos óticos (50 mm dia.)
Campo de visão: 60 mm (2,36”)
Construção: Corpo de plástico acetal, alumínio e
borracha

PREÇO

AMPLIADOR DE IMPRESSÃO DIGITAL
RIDGE PRO

ESPECIFICAÇÕES DO RPM350:
•
•
•
•

DESCRIÇÃO
Ampliador Profissional
Disco de Henry
Disco de Battley
Disco de Henry/Battley
Disco Miracode para impressão palmar

O Ampliador de Impressão Digital Ridge PRO é
nosso produto premium da linha de ampliadores. As
características incluem um poder de ampliação de 3x, lentes
de 50 mm (2”) que são essencialmente livres de distorção
e uma ampla base que oferece um grande campo de visão
sem obstrução. O ampliador é fabricado com materiais
de ponta tornando essa unidade leve até mesmo para seu
tamanho, mas resistente e forte o suﬁciente para não se
daniﬁcar facilmente. Projetado pensando no usuário, esta
unidade reforçada traz um cilindro de borracha texturizada
de fácil manipulação e um apoio de borracha macia para
proteger o olho e a face. Este ampliador fornece a melhor
experiência para o usuário em relação a qualquer ampliador
disponível.

NOVO!

CARACTERÍSTICAS DO RPM350:
• Lentes de vidro esmerilhadas de alta qualidade,
com distorção mínima e alta precisão
• Distância focal fixa
• Poder de ampliação de 3X
• Grande campo de visão
• Construção leve e rugosa
• Porta para uso de caneta de luz

O Ridge PRO é equipado com uma Porta de Doca para Canetas de Luz Stylus®.
O Ridge PRO fornece a melhor experiência para o
usuário em relação a qualquer ampliador disponível.

Nº CATÁLOGO
RPM350
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DESCRIÇÃO
Ampliador de Impressão Digital Ridge PRO, 3X
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AMPLIADOR DE IMPRESSÃO DIGITAL PROFISSIONAL DE LARGA
ABRANGÊNCIA

Esse ampliador permite que o usuário analise um campo de visão muito mais amplo do que outros
ampliadores de impressões digitais padrão. Um parafuso giratório permite um ajuste de foco rápido
e simples. As imagens aparecem nítidas, claras e focalizadas ao longo de toda a área de visualização.
Este ampliador de amplo campo de visão com poder de ampliação de 3,2X é feito em estrutura de
alumínio reforçado. Veja abaixo os discos de classiﬁcação opcionais.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

JC300

PREÇO

Ampliador de Impressão Digital de Amplo Campo de Visão

DISCOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O JC300

Estes discos de classiﬁcação de qualidade foram projetados exclusivamente para o ampliador de
impressão digital de amplo campo de visão Nº JC300. Eles utilizam vidro de qualidade ótica com sulcos
quimicamente gravados em uma estrutura de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES DO JC300:

Nº JC301H

Nº CATÁLOGO

Nº JC301B

Nº JC301HB

Nº JC301M

DESCRIÇÃO

JC301H
JC301B
JC301HB
JC301M

PREÇO

Disco de Henry
Disco de Battley
Disco de Henry/Battley
Disco Miracode para impressão palmar

• 100% em alumínio anodizado preto
• Sistema ótico de duas lentes, com poder de
ampliação de 3,2X
• Abertura de 5,87 mm (2,31”)
• Foco ajustável por parafuso
• Suporte de disco rosqueado
• Campo de visão de 5,08 cm (2”)
• Dimensões: 11,4 cm x 11,1 cm x 7,6 cm
(4.5" x 4,375" x 3")
• Peso: 326 g (11,5 oz.)

AMPLIADOR DE IMPRESSÃO DIGITAL PROFISSIONAL
DE SUPER ABRANGÊNCIA

Este ampliador de impressão digital de alta qualidade oferece um campo de visão excepcionalmente
amplo. Este é um ampliador ideal para comparação de impressões digitais devido ao sistema ótico
de alta qualidade e da área de visualização super ampla. A focalização é ajustada de maneira rápida
e simples por meio de um conveniente parafuso giratório. A estrutura toda em alumínio sólido desta
unidade de ampliação de 3,5X assegura estabilidade e longa duração.

Nº CATÁLOGO
JC400

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador de Impressão Digital Profissional de Super Abrangência

$139,95

DISCOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O JC400

Estes discos de classiﬁcação são destinados exclusivamente ao ampliador JC400. Eles utilizam vidro de
qualidade ótica com sulcos quimicamente gravados em uma estrutura de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES DO JC400:

Nº JC401H

Nº CATÁLOGO
JC401H
JC401B
JC401HB
JC401M

Nº JC401B

Nº JC401HB

Nº JC401M

DESCRIÇÃO
Disco de Henry
Disco de Battley
Disco de Henry/Battley
Disco Miracode para impressão palmar

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

•
•
•
•
•
•

100% em alumínio anodizado preto
Duas lentes óticas, poder de ampliação de 3,5X
Foco ajustável por parafuso
Suporte de disco rosqueado
Abertura de 7,2 cm (2,845”)
Dimensões: 11,4 cm x 12,1 cm x 8,9 cm
(4,5” x 4,775” x 3,5”)
• Peso: 448 g (14,4 oz.)
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Ampliadores com suporte,
esféricos e contadores de cristas
4X AMPLIADOR COM SUPORTE ESFÉRICO

A necessidade de um ampliador com uma cabeça inclinável é
aparente porque todas as provas físicas não são encontradas
em superfícies planas. O JC5214 é perfeito para auxiliar o
examinador de impressões latentes em situações de difícil
visualização. As lentes com revestimento rígido oferecem
um poder de ampliação de 4X com um amplo campo de
visualização e sem distorções, além de uma menor fadiga
ocular. As imagens estão sempre em foco para o uso livre das
mãos. Design leve em plástico moldado durável para anos de
uso.

O JC5214 traz uma grande abertura de visualização com uma conveniente inclinação para
fácil visualização.

CARCATERÍSTICAS DO JC5214:
• Construção em ABS de baixo peso
• Característica única de inclinação da cabeça
• Poder de ampliação de 4X, amplo e sem distorção

Nº CATÁLOGO
JC5214

DESCRIÇÃO

PREÇO

4X Ampliador com Suporte Esférico

AMPLIADORES COM SUPORTE
ESFÉRICO DE 6X E 8X

ESPECIFICAÇÕES DO JC5214:

Estes ampliadores com suporte esférico de alto poder
oferecem uma visualização sem distorções através
do uso de lentes acrílicas com revestimento rígido
e resistente, em estrutura ABS de longa duração. O
JC4206 tem uma capacidade de ampliação de 6X e
pode-se obter um poder de ampliação de 8X com o
JC4208.

• Dimensões: 10,8 cm x 9,5 cm x 11,1 cm
(4,25" x 3,75" x 4,375")
• Peso: 127 g (4,48 oz.)

Estes ampliadores com suporte esférico são a
ferramenta perfeita para os departamentos de
identiﬁcação e para a sala de aula.

ESPECIFICAÇÕES DO JC4206:
• Diâmetro da lente: 5,1 cm (2”)
• Dimensões: 8,1 cm x 6 cm x 7 cm
(3,1875" x 2,375" x 2,75")
• Peso: 45 g (1,6 oz.)

Nº CATÁLOGO
JC4206
JC4208

DESCRIÇÃO

PREÇO

6X Ampliador com suporte esférico
8X Ampliador com suporte esférico

ESPECIFICAÇÕES DO JC4208:
• Diâmetro da lente: 4,4 cm (1,75”)
• Dimensões: 8,1 cm x 6 cm x 7 cm
(3,1875" x 2,375" x 2,75")
• Peso: 45 g (1,6 oz.)

CONTADOR DE CRISTA REVERSÍVEL

Devido à grande demanda, a ferramenta favorita dos examinadores de impressões latentes está de
volta! Este contador de cristas virtualmente indestrutível traz uma ponta reversível que é alojada em
seu interior quando não está em uso.

Nº CATÁLOGO
RC221

DESCRIÇÃO

PREÇO

Contador de Cristas Reversível

CONTADOR DE CRISTAS RETRÁTIL

Este contador de cristas traz um botão retrátil que pode ser
substituído quando estiver desgastado.
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DESCRIÇÃO

GL004
GL0051

Contador de cristas
Pontas de reposição
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AMPLIADORES/LEITORES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Estes ampliadores oferecem lentes de vidro óticas esmerilhadas e polidas de primeira qualidade para o
máximo de detalhamento. Elas são ideais para o exame de impressões digitais latentes e outras provas
físicas.

Nº 320M

Nº 319M

Nº CATÁLOGO

Nº 318M

DESCRIÇÃO

316M
317M
318M
319M
320M

Nº 317M

Nº 316M

PREÇO

6,3 cm (2 1/2”) Ampliador, 3X
7,6 cm (3”) Ampliador, 2X
8,9 cm (3 1/2”) Ampliador, 2X
10,2 cm (4”) Ampliador, 2X
11,4 cm (4 1/2”) Ampliador, 1,75X

AMPLIADORES/LEITORES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Estes ampliadores leves contêm lentes de vidro biconvexas esmerilhadas e polidas e são montadas em
formas plásticas de fácil manuseio.

Nº 317P

Nº CATÁLOGO
317P
318P
319P

Nº 318P

DESCRIÇÃO
7,6 cm (3”)Ampliador com foto de 25,4 cm (10”), 2X
8,9 cm (3,5”) Ampliador com foco de 25,4 cm (10”), 2X
10,2 cm (4”) Ampliador com foco de 25,4 cm (10”), 2X

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Nº 319P

PREÇO

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Outros ampliadores

Nº 322M Ampliador de
haste flexível

Nº JC110 Os óculos Magni-Focuser
contêm lentes binoculares de 3,5X.

Nº JC5428 Ampliador com suporte

AMPLIADOR DE HASTE FLEXÍVEL

O ampliador com haste ﬂexível traz lentes óticas esmerilhadas e polidas de 10,2 cm (4”) que é montada
em uma haste ﬂexível para maior facilidade no manuseio. A base da unidade é em ferro fundido preto.
O aro envolvente e as bordas arredondadas são em metal cromado. Peso: 1,6 kg (3,5 lbs.)

MAGNI-FOCUSER
Para a realização de inspeção ocular de provas físicas usando as lentes do JC110 binocular 3,5X,
elaborado com material acrílico resistente. O suporte para a cabeça de vinil ajustável tem regulagem
para qualquer tamanho—e também é lavável. Pode ser usado sobre óculos. As lentes frontais podem
ser elevadas quando não estiverem em uso. A distância de visualização é de 10,2 cm (4").
Nº JC350M Ampliador de Acrílico

AMPLIADOR COM SUPORTE

Este ampliador com suporte de 4X é a ferramenta certa para os departamentos de identiﬁcação e salas
de aula. As lentes com foco ﬁxo, de baixo custo, altamente eﬁcazes e com revestimento rígido torna
esse ampliador uma escolha muito versátil. O tamanho de 47 mm (1,85”) das lentes oferece um amplo
campo de visão.

AMPLIADORES ACRÍLICOS

Estes ampliadores exclusivos coletam a luz externa e a concentram na área abaixo de sua base. Eles
oferecem um poder de ampliação pré-focalizado de 4X e são feitos de acrílico fundido de grau óptico.
Eles trazem uma base antirriscos e um amplo campo de visão—várias pessoas podem ver ao mesmo
tempo as evidências que estão sendo examinadas. Tamanhos de 6,3 cm, 8,9 cm ou 11,4 cm (2,5”, 3,5”
ou 4,5”).

AMPLIADOR PROFISSIONAL DOBRÁVEL COM ESTOJO

Este ampliador de alta qualidade de 5X com foco ﬁxo pode ser dobrado em uma unidade compacta
para armazenagem em um estojo de vinil. As lentes óticas de alta qualidade são de vidro esmerilhado e
polido. A base é claramente marcada com linhas de graduação nos 4 lados.

AMPLIADOR COM ESTOJO ACOPLADO

Este é um ampliador dobrável, barato e de tamanho conveniente com lentes com diâmetro de 44 mm
(1,75”). É o tamanho perfeito para kits ou para carregar no bolso.

Nº 313M Ampliador Profissional Dobrável

Nº CATÁLOGO

Nº 379M Ampliador com estojo acoplado
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322M
JC110
JC5428
JC349M
JC350M
JC351M
313M
379M

DESCRIÇÃO
Ampliador de haste flexível, foco de 3,5 dioptria
Magni-Focuser, 3,5X
Ampliador padrão, 4X
Ampliador de acrílico 6,35 cm (2,5”), 4X
Ampliador de acrílico 8,9 cm (3,5”), 4X
Ampliador de acrílico 11,43 cm (4,5”), 4X
Ampliador profissional dobrável com estojo, 5X
Ampliador com estojo acoplado, 3X

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com
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Outros ampliadores
AMPLIADOR RETRÁTIL

Este conveniente ampliador retrátil oferece um poder de ampliação de 2X em uma
área de visualização de 6,98 cm x 3,81 cm (2 3/4” x 1 1/2”), e pode ser retraído
para apenas 8,3 cm (3 1/4”)—permitindo ser facilmente carregado em um bolso (o
comprimento estendido é de 15 cm (6”)). As lentes são montadas em um corpo
de plástico de alto impacto que as mantém seguras e limpas quando fechado.
Peso: 39,68 g (1,4 oz.)

Nº CATÁLOGO
325M

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador retrátil
Nº 325M Ampliador retrátil

AMPLIADOR RETANGULAR ILUMINADO

Este ampliador de tamanho proﬁssional com poder de ampliação de 2X e com
lentes de 10,16 cm x 5,08 cm (4” x 2”) é uma excelente ajuda para o exame de
impressões digitais e outras evidências. Ele vem com um interruptor Liga/Desliga
para iluminação à bateria. A unidade é alimentada com 2 pilhas alcalinas AA.
Peso: 136 g (4,8 oz.)

Nº CATÁLOGO
326M

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador retangular iluminado
Nº 326M Ampliador retangular
iluminado

AMPLIADOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS ILUMINADO

Este ampliador de impressões digitais iluminado é uma ferramenta bastante
prático que apresenta lentes em vidro esmerilhado e polido bastante úteis para
classiﬁcar impressões digitais e para o exame de evidências. A unidade opera
com duas baterias tipo D (não inclusas).

Nº CATÁLOGO
314M

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador de Impressões Digitais Iluminado

Nº 314M Ampliador de Impressões Digitais Iluminado

LUPA ILUMINADA PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMPRESSÕES
DIGITAIS

Esta lupa de bolso é equipada com lâmpada interna e uma potente lente de
4X. Coloque-a no bolso da camisa ou da jaqueta—ela está à disposição sempre
que precisar. A lupa está alojada em um plástico rígido e leve. O JC7538 é uma
ferramenta portátil para a localização de evidências na cena do crime. Utiliza duas
pilhas do tipo AA (não inclusas).

Nº CATÁLOGO
JC7538

DESCRIÇÃO
Lupa Iluminada para classificação de impressões digitais

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Nº JC7538 Iluminada para classificação de
impressões digitais
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AMPLIADOR ILUMINADO COM BRAÇO DOBRÁVEL

A montagem cabeça da lâmpada de 360o/braço dobrável, projetada para ﬁcar paralela à superfície de
visualização, é equipada com uma lente extra grande que oferece 3 dioptrias de ampliação. Dois bancos
de luz controlados individualmente abrigam cada um uma lâmpada fria branca de 9 Watt. É facilmente
montado na maioria das mesas de laboratórios para o exame de uma variedade de evidências. 110V CA

As lentes extra grandes do 465M oferece 3 dioptrias
de ampliação.

As lentes extra grandes do Nº 465M Ampliador
Iluminado com Braço Dobrável e o sistema de
colchetes de suporte permitem que você examine
evidências de tamanhos variados em quase todos
os tipos de mesa ou escrivaninhas.

Nº CATÁLOGO
465M

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ampliador Iluminado com Braço Dobrável, 3 dioptrias, 110V CA

COMPARADOR ILUMINADO

Este comparador forense iluminado reduz a fadiga ocular com suas lentes
de amplo campo de visão e 10,2 cm (4") de diâmetro e permite o exame
de áreas maiores do que a maioria dos sistemas. A combinação de
ampliador/cabeça de lâmpada está anexada a uma estrutura ﬂexível com
uma rotação de mais de 180O.
Esta unidade traz uma base de visualização ampliada que mede
31,1 cm x 45,7 cm (12,25" x 18") com uma altura máxima de
visualização da base até as lentes de aproximadamente
22,9 cm (9”). A iluminação é fornecida por uma fonte
de luz fria ﬂuorescente de 4 Watt.

Interruptor Liga/Desliga
convenientemente localizado no lado direito da
cabeça da lâmpada.

Ideal para localização de cabelos e ﬁbras em
tecidos, análise de documentos questionados
e classiﬁcação e identiﬁcação de
impressões digitais.

Vista do cartão de 10 impressões digitais através das
lentes de ampliação do Nº 365M.

Nº CATÁLOGO
365M
365M220
KCP218
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DESCRIÇÃO
Comparador iluminado, 110V CA
Comparador iluminado, 220V CA
Bulbo de reposição, 4 Watt, luz fria, 1 unidade
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Ampliador com vídeo
AMPLIADOR FORENSE COM VÍDEO COLORIDO

O FX9XL é a escolha top de linha nessa classe. Projetado não apenas para classiﬁcação de impressões
digitais com poder de ampliação de 3X, a grande área de trabalho acomoda um cartão de registro
padrão 20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8") e permite o exame fácil de uma variedade de evidências físicas. Com
um monitor de LCD de 10,2 cm (4"), o FX9XL é a ferramenta ideal para o exame de impressões digitais,
documentos questionados, fragmentos (ou seja, vidro, metal, pintura e plástico), vários tipos de tecido
e muito mais.
O Suporte do disco de classiﬁcação do FX9100 facilita a classiﬁcação de cartões de registro com
10 impressões e acomoda qualquer disco de classiﬁcação da série PF (opcional). Veja Discos de
classificação para os ampliadores M1 e M2.
Reduz e elimina a fadiga ocular com controles simpliﬁcados de fácil uso. Uma saída externa de vídeo
permite a conexão a monitores de vídeo, gravadores ou computadores com capacidade de captura de
vídeo.

ESPECIFICAÇÕES FX9XL:
CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM ALTA
RESOLUÇÃO
• Sistema de TV: NTSC
• Sensor de imagem: 6 mm (0,25”) transferência
interlinha CCD
• Resolução: 470 linhas
• Razão S/N: > 50dB
• Iluminância Min.: < 2,0 Lux @ f/1,2
• Gama: 0,45
• Saída de vídeo:
1,0Vp-p/75Ω
• Equilíbrio de brancos: Autodetecção
• Lentes: 12 mm; f/1:1,4 CS montagem
MONITOR de LCD 10,2 cm (4”)
• Formato: NTSC
• Resolução: 234H x 383V pixels
• Luz de fundo: Lâmpada fluorescente de cátodo frio
• Tamanho: TFT 10,4 cm x 8,4 cm (4,1” x 3,3”) LCD
ESTRUTURA
• Alumínio e níquel escovado
ADAPTADOR DE ENERGIA CA
• Adaptador universal: 110V/220V
DIMENSÕES:
• 27,9 cm de altura x 35,6 cm de profundidade x
22,5 cm de largura
(11” x 14,5” x 8,875”)
• Peso: 3,7 kg (8,22 lbs.)

CONTEÚDO DO FX9XL:
1- Ampliador forense com vídeo colorido
1- FX9100 Suporte para disco de classificação
1- FXMAG4 Conjunto de 4 ímãs estilo pinos unidade

Correspondência fácil de
fragmentos de pintura.

Analise documentos questionados.

O FX9XL inclui 4 ímãs estilo pinos para manter as
provas na plataforma de evidência.

Nº CATÁLOGO
FX9XL
FXMAG4

DESCRIÇÃO
Ampliador forense com vídeo colorido
Conjunto de 4 ímãs estilo pinos unidade

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Correspondência de fibras
rasgadas.
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ESPECIFICAÇÕES DO FX8B:
• Tela de projeção dupla
• Lâmpadas de projeção de quartzo com gás
halógeno
• Plataformas de focalização fina
• Lentes objetivas combinadas f/3,5 (6,5X e 10X)
• 110V ou 220V
• Torre corrediça com foco de iluminação prédefinido
• Cooler interno de 10,2 cm (4”)
• Tela de visualização de 16,5 cm x 38,1 cm (6,5” x
15”)
• Escudo de luz ambiente deslizante
• Dimensões: 52,1 cm x 45,7 cm x 51,4 cm
(20,5" x 18" x 20,25")
• Peso: 21,8 kg (48 lbs.)

Comparadores óticos
COMPARADOR ÓTICO FORENSE

O exame de evidências físicas exige um olho crítico. Normalmente, tais exames costumam
ser cansativos, exigindo grande esforço visual, pois requer que a evidência seja examinada e
esquadrinhada durante horas através de um microscópio ou com uma lente de aumento.
O comparador ótico forense faz com que o processo de exame e comparação de evidências deixe de
ser cansativo e elimina o esforço excessivo da visão. O comparador ótico forense coloca a imagem a
ser examinada de uma maneira clara, nítida, bem à altura dos olhos, sem necessidade de olhar através
de lentes. Esta unidade é ideal para exames e comparações minuciosas de evidências físicas.
O comparador ótico forense foi projetado levando-se em conta a comodidade do operador e seu
desempenho. A unidade traz dois projetores em uma tela única, exibindo lado a lado as imagens—
sem sobreposição. impressões digitais latentes podem ser comparadas com impressões registradas,
dinheiro supostamente falsiﬁcado pode ser comparado com moeda legal, documentos e assinaturas
questionáveis podem ser comparados com artigos genuínos.
Duas lâmpadas de projeção em tubo de quartzo com gás halógeno são controladas por interruptores
individuais no painel frontal para uso duplo ou único. O sistema ótico produzido pela torre fornece
automaticamente iluminação apropriada da superfície. Cada compartimento das lâmpadas é
monitorado por um interruptor térmico que permite o funcionamento do cooler mesmo quando
desligado. Um par de lentes objetivas combinadas com correção de cor, lado a lado, f/3,5 fornece um
pode de ampliação de 6,5X e 10X. A alavanca de controle levanta e abaixa as plataformas da superfície
de aço inoxidável para a focalização da imagem.

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Um dos principais componentes do FX8B são as plataformas de aço inoxidável liso de foco preciso.

Lâmpadas de projeção de tubo de quartzo com gás
halógeno fornecem a iluminação apropriada para a
superfície. As lentes objetivas combinadas lado a lado
f/3,5 oferecem um poder de ampliação de 6,5X e 10X.

O FX8B oferece controles fáceis e acessíveis do projetor para o usuário.

Duas impressões digitais comparadas lado a lado com ampliação
de 10X. Definição de cristas superior sem distorção em toda a
área da tela.

A figura acima ilustra detalhes precisos, claros e nítidos na
comparação das moedas.

A substituição dos bulbos é simplificada pelo fácil
acesso ao painel traseiro.

O FX8B inclui imãs estilo 8 pinos para manter as provas na plataforma de evidência.

Nº CATÁLOGO
FX8B
FX8B220
FX8BHSL
FX8BSW
FX8BVS
SFL1091
FXMAG4

DESCRIÇÃO

PREÇO

Comparador ótico forense, 110V
Comparador ótico forense, 220V
Lentes absorventes de calor de reposição
Comutador alternado de reposição
Tela de visualização de reposição
Lâmpada de projeção de reposição, 300 Watt
Conjunto de imãs estilo 4 pinos unidade

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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CARACTERÍSTICAS DO FXE350
• A autofocalização cria a mais clara visualização
sem qualquer necessidade de ajustes.
• O ajuste pré-definido dos modos de vídeo para alto
contraste é o mais confortável para o campo de
visão individual do operador.
• Aumente ou diminua o brilho usando o controle de
acesso à câmera, independente da luz direta ou
ambiente.
• Use o feixe do Localizador de Posição para marcar
o centro da imagem para fácil posicionamento e
registro da prova.
• Os 16 níveis de ampliação chegam até 50X,
oferecendo uma imagem nítida e clara que permite
a você ajustar precisamente a imagem para o
tamanho que desejar.
• Trave o foco em um objeto que deseja visualizar
enquanto o reposiciona. A câmera fica focalizada
no objeto e não em sua mão.
• Os dois bancos de LED em ambos os lados da
câmera proporcionam iluminação ao objeto, que é
difusa para prevenir o ofuscamento e o reflexo ao
visualizar objetos brilhantes ou reflexivos. Os LEDs
nunca precisam ser substituídos: 100.000 horas
de operação.
• A ampla mesa de trabalho de baixo atrito se move
completamente da esquerda para a direita para um
fácil exame de objetos grandes.
• O mecanismo de quebra da mesa de trabalho
permite que você trave o movimento da mesa
quando desejar mantê-la fixa.
• O display de 55 cm (22”) de LCD se ajusta para
cima e para baixo e oscila em até 60 graus em
cada direção permitindo ao usuário obter uma fácil
visualização em a partir de qualquer ângulo.
• O software incluso permite o usuário capturar
imagens, bem como operar características-chaves
com o clique de um mouse.

FXE350 Estação de exame de evidências forense digital com captura de tela digital. O laptop não está incluído.

ESTAÇÃO DE EXAME DE EVIDÊNCIAS FORENSES DIGITAL

A estação de exame de evidências forense digital da SIRCHIE ®, FXE350, tornou o exame de
evidências uma tarefa mais simples do que nunca. Ela facilita a visualização de pequenos detalhes com
sua mesa de visualização móvel e ampliação completamente ajustável—até 50X. A FXE350 traz uma
ampla variedade de correção de cor, brilho e contraste na grande tela de visualização de 55 cm (22”) de
LCD e alta resolução (1680 x 1050 pixels). Em suma, a FXE350 abre novas portas para o exame forense
de vários modos, formas e tamanhos que as evidências físicas podem ter.
A tecnologia digital proporciona imagens nítidas e claras em alta resolução, independente do tipo de
prova.
A câmera embutida está em uma altura considerável acima da mesa, de modo que você dispõe de
bastante espaço para trabalhos com objetos tridimensionais. Toda essa unidade requer o uso de um
único adaptador de energia CA de 110-120V (também disponível em 220V).
A FXE350 é a ferramenta perfeita para o exame de:
• Ferramentas e marcas em ferramentas
• Cartões de registro de impressões digitais/palmares e impressões latentes
• Evidências de pegadas
• Provas de vestígios cabelo, ﬁbras, fragmentos de vidro, solo, etc.
Inversão de imagem em preto e branco

• Documentos: impressos e escritos à mão
• E muito mais
A FXE350 tem um tamanho ótimo em virtualmente qualquer laboratório. Ela adiciona um novo nível de
soﬁsticação a todo o processo de exame e identiﬁcação de evidências.

Inversão de imagem com variação de cor
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Mesa de trabalho móvel completamente ajustável.

Software de captura de imagem fácil de usar.

ESPECIFICAÇÕES DA FXE350:

A unidade inclui protetores de tela transparentes de acetato (10 unidades) com clipes de apoio.

DESTAQUE FÍSICO

A FXE350 tem dois clipes para apoio de folhas de acetato (inclusas), de modo que a impressora ou o
examinador do documento possa marcar itens de interesse. Com o uso de um marcador seco ou um
marcador de cera, é possível escrever nas folhas, apagá-las e usá-las novamente. Esta é uma excelente
ferramenta ao comparar impressões latentes e registradas lado a lado ou ao examinar detalhes de evidências.

CAPTURA DE VÍDEO

A FXE350 inclui um software aprimorado que permite ao usuário não só capturar as imagens da tela, mas
também controlar a FXE350 diretamente a partir do computador (não incluído). Simplesmente clicando
nas seleções do menu, as luzes podem ser ativadas e desativadas, as cores da tela podem ser alteradas, a
câmera pode ser pausada e o brilho pode ser ajustado. Além disso, não há necessidade de equipamentos
adicionais; apenas carregue o software em um PC, conecte o cabo USB na FXE350 e no computador e
inicie o software para começar a controlar imediatamente a FXE350 e as imagens capturadas.

TELA
Tamanho diagonal: Display de 55 cm (22”)
Contraste dinâmico: 50.000:1
Taxa de contraste: 10.000:1
Ângulo de visão horizontal máximo: 170 Imagem
Interface: VGA e DVI
Resolução máxima: 1680 x 1050 pixels
Tempo de resposta: 5 ms para entrada de sinal
CÂMERA
Tipo: Sensor 6,3 mm (¼”) CCD
F: 1,4-3,0
Zoom: 12x Ótico (216x digital)
Resolução: 0,38 MP
Ganho: -3 a 28 Db
Energia: 6V – 12V 60Hz
UNIDADE
Energia: 110-120V CA 60Hz
Dimensões: 43,2 cm x 48,2 cm x 68,5 cm (17” x
19” x 27”) (completamente estendido)
Peso: 20 kg (44 lbs.)

EXIGÊNCIAS PARA O PC PARA A
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DA
FXE350:
• Sistema operacional: Windows XP, Vista, 7 (32 ou
64 bit)
• Memória: 1 GB
• Leitor de CD/DVD (apenas para instalação)

CONTEÚDO DA FXE350:

A FXE350 inclui 8 ímãs estilo pinos para manter as
provas na plataforma de evidência.

Nº CATÁLOGO
FXE350
FXE100
FXMAG4

DESCRIÇÃO

Estação de exame de evidências forense digital com unidade de captura de vídeo & software
Folhas de acetato, 29,5 cm x 47,2 cm (11,6” x 18,6”), 10 unidades
Conjunto de 4 ímãs estilo pinos unidades

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1 - Estação de exame de evidências digital
1 - Software de captura FXE (DVD)
1- Um cabo mini USB-USB 2.0
1- Folhas de acetato FXE100, 10 unidades,
11,6” x 18,6” (29,5 cm x 47,2 cm)
2 - Clipes para tela (para fixação das folhas de
acetato)
2- FXMAG4 Conjunto de 4 ímãs estilo pinos unidade
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ESTAÇÃO DE EXAME/COMPARADOR ÓTICO FORENSE COM DUAS
CÂMERAS FOCOS2™

A estação de exame/comparador ótico forense com duas câmeras Sirchie FOCOS2™ utiliza duas
câmeras de 8 MP montadas em dois braços articulados, lado a lado, possibilitando que as câmeras
sejam ajustadas com uma amplitude inigualável de movimento e inclinação para a visualização de
provas físicas. A tecnologia de luz anular com LEDs integrados permite que o examinador visualize
itens de interesse sob luz branca, azul (455 nm) e UV de onda longa (395 nm).

NOVO!
FOCOS2™, patente pendente

Seletor de luz
forense (branca,
azul [455 nm] e
UV onda longa
[395 nm])

Controle de
intensidade de
luz forense
Anel de abertura
da lente
Anel de zoom da
lente

Filtros magnéticos
laranja ou amarelo
de fácil conexão
nas lentes da
câmera.

384

A armação articulada
possibilita ampla
inclinação, extensão,
elevação e panorâmica da câmera.

Base de aço com
tecido cinza não
refletivo com
réguas e pinos
magnéticos para
manter as provas
inalteradas.

Use o monitor WCAOM com tela de toque
e a caneta gráfica que funciona perfeitamente com o software CSIpix para fazer
anotações em imagens e tomar notas.
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AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS QUE O AJUDAM A TRABALHAR COM
EFICIÊNCIA:

• Módulo de captura de câmera ao vivo de propriedade da Sirchie FOCOS2™, integrado ao software
CSIPix, desenvolvido para funcionar com as duas câmeras integradas, proporcionando comparações
eﬁcientes de impressões digitais latentes e outras provas físicas. Excelente ferramenta para avaliação
de impressões digitais latentes por especialistas (CAE-V)
• As duas câmeras de 8 MP possibilitam a captura de imagens de 1000 ppi de acordo com os
requisitos do FBI. Montadas em braços móveis com rotação de praticamente 180 graus de cada
câmera sobre o eixo e em torno da plataforma da base com luzes branca, azul (455 nm) e UV de onda
longa (395 nm) para uma ampla variedade de aplicações de exames forenses
• Filtros da câmera amarelo e laranja de troca rápida e montados em ímã para a eliminação de planos
de fundo, com visualização de pós ﬂuorescentes, manchas com corantes ou outras provas com as
luzes UV ou azul
• Monitor WCAOM de tela de toque e caneta gráﬁca para que o usuário faça anotações, tome notas
e documente diretamente na imagem capturada das câmeras ou que foi transferida dos arquivos
eletrônicos de seu departamento

Luz azul com filtro laranja

• Base resistente e reforçada, com acabamento revestido com pó fosco e tecido macio de resina cinza
para fornecer opções de pano de fundo neutro quando se trabalha com peças menores de provas
• Computador integrado, desenvolvido de acordo com as especiﬁcações exatas para o rápido
processamento do software e da câmera

Impressões conhecidas, comparadas com impressões
latentes vaporizadas

SOFTWARE INTEGRADO CSIPIX™

As imagens da câmera são importadas para o software de propriedade da empresa, desenvolvido em
parceria com a CSIpix™. O software CSIpix™ Comparator é um aplicativo baseado em Windows para
uso de proﬁssionais forenses. Ele possibilita que o usuário compare rapidamente e com facilidade
duas imagens lado a lado com um conjunto completo de ferramentas de edição de fotos. Várias dessas
funções foram criadas especiﬁcamente para o trabalho forense, inclusive:
• Escalonamento automático
• Melhoria de texto de imagens latentes, inclusive a capacidade de representar detalhes minuciosamente
• Conversão automática de cor para escala de cinza
• Função de desativação de cores – utiliza uma perspectiva de régua de referência para desativar as cores da
imagem de modo que a análise da prova (impressão digital, pegada, rastro de pneu etc.) ﬁque mais precisa

Tela do monitor correspondente com feeds de imagens ao vivo para o CSIpix.

• O CSIpix™ Notes possibilita que o investigador tome notas e as salve com o arquivo do caso

ESPECIFICAÇÕES DO FOCOS2™:

• Capacidade de abrir e salvar imagens de impressões digitais no formato WSQ

Câmeras, braços, base
Peso: aprox. 38,5 kg (85 lb)
Dimensões: 61 cm x 61 cm x 61 cm (24 pol. x
24 pol. x 24 pol.). A (braços completamente
estendidos para cima)
Computador
Peso: aprox. 9,98 kg (22 lb)
Dimensões: 36 cm x 17,5 cm x 41,6 cm (14,2 pol. x
6,9 pol. x 16,4 pol.)
Monitor WCAOM
Peso: aprox. 7,26 kg (16 lb)
Dimensões: 56,3 cm x 37,3 cm x 5,5 cm (22,2 pol. x
14,7 pol. x 2,2 pol.)

CONTEÚDO DO SISTEMA:

Nº CATÁLOGO
FOCOS2

DESCRIÇÃO
Estação de exame/comparador ótico forense com duas câmeras FOCOS2™

Telefone: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

• Computador com teclado e mouse, Win7 64 bite
Pro, CSIpix, JAI SDK (todos pré-carregados), NIC
gigabite de duas portas, placa de vídeo c/ DVI
• Monitor WCAOM c/ caneta gráfica, fonte de
alimentação, entrada DVI, entrada USB
• Sistema FOCOS2™ c/ base, tecido sobreposto
cinza, armação articulada, fonte de alimentação
CC integrada e cabeamento, compartimento de
armazenamento forrado com espuma com 4 filtros
para lentes (2=laranja, 2=amarelo), 2 câmeras
coloridas AB800-GE de 8 MP, 2 lentes macro
com zoom, montagem F de 55 mm, 2 anéis LED
de comprimento de onda selecionável (branca,
azul-real 455 nm, UV de onda longa 395 nm),
com controle total da intensidade da luz, difusor
integrado, indicador de nível integrado
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Agora você pode visualizar evidências
em grandes detalhes… e examiná-las
todas em cores!

ESPECIFICAÇÕES DO FX10CA/FX10A:
FX10CA Câmera
• Alta resolução colorida
• 12VDC
• Imagem efetiva: 768H x 492V
• Linha de resolução: 470
• Lentes de 12 mm, f1:1/4 CS montagem
• Zoom de 5X-14X (ampliação no monitor de 48 cm
(19”))
FX10A Câmera
• Preto e branco
• 12VDC
• Imagem efetiva: 768H x 492V
• Linha de resolução: 380
• Lentes de 12 mm, f1:1/4 CS montagem
• Zoom de 5X-14X (ampliação no monitor de 48 cm
(19”))
Placa de vídeo
• Memória: 10Mb por canal
• Oversampling: 4X (54MHz)
• Conversores digitais e analógicos de 10 bit
• Saída VGA
Monitor
• Tela plana de 48 cm (19”) com proporção 4:3
• Resolução: 1280 X 1024

A FX10 inclui imãs estilo 8 pinos para manter
as provas na plataforma de evidência.

Comparadores óticos
COMPARADOR ÓTICO FORENSE COM VÍDEO

Os comparadores óticos com vídeo da SIRCHIE ® permitem o exame de uma variedade de itens de
interesse forense. Os sistemas de foco com grau de laboratório permitem a visualização de objetos
bidimensionais e tridimensionais. O sistema ótico oferece profundidade de campo excepcional, mesmo
na visualização de superfícies curvas. O separador de imagens fornece a separação de telas tanto na
horizontal quanto na vertical para a comparação de evidências. A unidade também tem capacidade de
sobrepor imagens.
O comparador ótico forense com vídeo FX10AC utiliza duas câmeras de vídeo colorido VGA para
proporcionar uma saída de vídeo colorida no monitor incluído ou em qualquer computador com
capacidade de captura de vídeo. O comparador ótico forense com vídeo FX10A utiliza duas câmeras
de vídeo preto e branco de alta resolução para proporcionar uma saída de vídeo no monitor incluído
ou em qualquer computador com capacidade de captura de vídeo. Cada unidade inclui um monitor
colorido plano de 48 cm (19”). Disponível também em 220V.

Identifica facilmente a
correspondência das fibras de
tecido rasgado.

Visualiza detalhes das fibras
de papel rasgado.

Visualiza impressões latentes
em modo esquerdo/direito
para comparação.

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Nº CATÁLOGO
FX10CA
FX10A
FXMAG4

Distingue impressões digitais
em um fundo confuso.

Visualiza caligrafias em
modo superior/inferior para
comparação.

DESCRIÇÃO

Comparador ótico forense com vídeo colorido de 35,5 cm (14”)
Comparador ótico forense com vídeo preto e branco de 35,5 cm (14”)
Conjunto de 4 ímãs estilo pinos unidades
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