Documentação e fotografia da
cena do crime

Fotografia/
documentação da cena
do crime

A documentação correta da cena do crime começa com o socorrista. Os policiais observam a condição
do local ao chegar e começam a coletar informações para ajudar na investigação. Isolar o local e marcar
provas e itens de interesse são etapas importantes para preservar a integridade da investigação. O
principal método de documentação de cenas de crime é por meio de fotograﬁas juntamente com
mais ênfase em vídeo. Para documentar corretamente as provas usando a fotograﬁa, todas as fotos
de provas tiradas em close devem conter uma escala. Outros métodos para ajudar a otimizar a
documentação são o croqui da cena do crime e o desenvolvimento de informações a partir dos relatos
das testemunhas oculares.

OPORTUNIDADE DE CURSOS!

A Sirchie fornece uma ampla variedade de escalas, réguas, equipamentos e modelos de croqui, kits
de câmeras e materiais para fotograﬁa para ajudar o investigador na documentação da cena do crime.
Também oferecemos várias opções de ﬁtas de isolamento, marcação de provas e segurança da cena do
crime, inclusive nossa tenda portátil de proteção para cena do crime e isolamento para fotograﬁas a ﬁm
de ajudar a preservar a integridade da cena tal como foi encontrada no primeiro momento. A Sirchie
também oferece o software de composição facial comPHOTOﬁt® + Color III para uso com testemunhas
oculares ou vítimas de crimes para desenvolver composições realistas coloridas dos suspeitos.

Oferecemos um curso no local, com
duração de 3 dias, em Fotografia da
cena do crime. Os alunos aprenderão
como documentar cenas de crimes com
fotografias aplicando o conhecimento
de conceitos fotográficos bem como as
normas legais para admissibilidade no
tribunal.

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
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Produtos para segurança da
cena do crime
FITA DE ISOLAMENTO

Estabeleça e mantenha controle rígido dos perímetros da cena do crime ou de emergência com rapidez
e eﬁciência com nossas ﬁtas de isolamento. Letras pretas vistosas são impressas sobre polietileno
vermelho ou amarelo brilhante. A ﬁta tem 7,5 cm (3 pol.) de largura por 300 m (1.000 pés) de
comprimento. A advertência se repete a cada 79 cm (31 pol.).

Nº BT100

Nº BT100SP

Nº BT100BL

Nº BT200

Nº BT300

Nº BT400

Nº BT500

As fitas de isolamento devem ser utilizadas em situações onde o controle da área é prioridade.

Nº BT600

OBSERVAÇÃO: os rolos em pacotes grandes não são fornecidos com as caixas dispensadoras.
Consulte a página a seguir para obter informações sobre as dispensadoras de fitas de isolamento
BTD100 e BTD200 e os rolos em pacotes grandes (8 rolos/pacote).

Nº CATÁLOGO

Os rolos únicos de fita de isolamento são fornecidos
em uma caixa dispensadora de papelão.

DESCRIÇÃO

Os rolos de fita de isolamento em pacotes grandes
não são fornecidos com caixas dispensadoras – consulte a página a seguir para obter informações sobre
as caixas dispensadoras.
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PREÇO

BT100
“Crime Scene Do Not Cross” (Cena do crime. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT100BP “Crime Scene Do Not Cross” (Cena do crime. Não cruzar) sem caixas dispensadoras, 8 rolos
BT100SP “Escena del Crimen No Cruzar” (Cena do crime. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT100SPBP “Escena del Crimen No Cruzar” (Cena do crime. Não cruzar) sem caixa dispensadora, 8 rolos
BT100BL “Crime Scene Do Not Cross” (Cena do crime. Não cruzar) em inglês/espanhol com caixa dispensadora, 1 rolo
BT100BLBP “Crime Scene Do Not Cross” (Cena do crime. Não cruzar) em inglês/espanhol sem caixa dispensadora, 8 rolos
BT200
“Police Line Do Not Cross” (Linha policial. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT200BP “Police Line Do Not Cross” (Linha policial. Não cruzar) sem caixas dispensadoras, 8 rolos
BT300
“Sheriff Line Do Not Cross” (Linha do delegado. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
“Sheriff Line Do Not Cross” (Linha do delegado. Não cruzar) sem caixas dispensadoras, 8 rolos
BT300BP
BT400
“Fire Line Do Not Cross” (Linha de incêndio. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT400BP “Fire Line Do Not Cross” (Linha de incêndio. Não cruzar) sem caixas dispensadoras, 8 rolos
BT500 “Security Line Do Not Cross” (Linha de segurança. Não cruzar) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT500BP “Security Line Do Not Cross” (Linha de segurança. Não cruzar) sem caixas dispensadoras, 8 rolos
BT600
“Caution Biohazard” (Cuidado, risco biológico) com caixa dispensadora, 1 rolo
BT600BP
“Caution Biohazard” (Cuidado, risco biológico) sem caixas dispensadoras, 8 rolos

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com
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DISPENSADOR DE FITA DE ISOLAMENTO

Dispensador de plástico moldado com alça, contém um rolo de ﬁta de
isolamento de 7,5 cm x 305 m (3” x 1000’). Ideal para transportar, proteger
e administrar um rolo grande de ﬁta. A ﬁta é dispensada por uma fenda que
evita que a ﬁta ﬁque enrolada e seja desperdiçada, protegendo a parte que não
foi utilizada e permitindo mais facilidade na liberação. Uma lâmina protegida
faz o corte perfeito da ﬁta, com facilidade.

Nº CATÁLOGO
BTD100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Dispensador de fita de isolamento

DISPENSADOR COMPACTO DE FITA DE
ISOLAMENTO

Dispensador de plástico moldado com alça, contém um rolo de ﬁta
de isolamento de 7,5 cm x 305 m (3” x 1000’). Uma borda serrilhada
fornecida a cada lado do dispensador faz o corte perfeito da ﬁta, com
facilidade.

Nº CATÁLOGO
BTD200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Dispensador compacta de fita de isolamento

ESTACAS PARA ISOLAMENTO

O controle na cena do crime e outras situações de emergência é essencial. No entanto, nem todos
os locais têm objetos ﬁxos para segurar a ﬁta de isolamento. As estacas de isolamento solucionam o
problema. Elas têm 1,2 m (4 pés) de altura e uma base de 23 cm (9”). Simplesmente empurre a base
para dentro da terra usando o suporte para o pé. Cada estaca tem vários suportes para ajustar a altura
da ﬁta de isolamento.

Nº CATÁLOGO
BP5

DESCRIÇÃO

PREÇO

Estacas de isolamento, 5 unidades

Nº BTD200 com rolo de fita de isolamento carregado.

N° BP5 em uso

FITA DEMARCADORA DE CENA DO CRIME

Marque locais de prova com a ﬁta SIRCHIE® de poliéster, não adesiva, não
impressa, com cores brilhantes, para demarcação. Ideal para isolar áreas e
para demarcação de áreas perigosas ou conﬁdenciais em cenas do crime
externas, recuperação arqueológica, entomologia e peças individuais de
prova. Fácil de usar; puxe até o comprimento desejado. Estas cores nítidas
são facilmente identiﬁcadas nas fotos da cena do crime.

Nº CATÁLOGO
FT3B
FT3R
FT3Y

DESCRIÇÃO

Fita demarcadora de cena do crime, rolo de 2,54 cm (1”) x 7,62 m (300’), azul
Fita demarcadora de cena do crime, rolo de 2,54 cm (1”) x 7,62 m (300’), vermelho
Fita demarcadora de cena do crime, rolo de 2,54 cm (1”) x 7,62 m (300’), amarelo

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

A fita demarcadora de cena do crime pode ser amarrada em qualquer objeto fixo e estável.
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PROTEÇÃO PARA CENA
DO CRIME TENDA PARA
COBERTURA DA CENA

A embalagem para transporte incluída permite levar a
tenda de cobertura para a cena do crime em qualquer
lugar.

A tenda de cobertura para a cena do crime pode ser
montada por duas pessoas, e em várias configurações. Use-a sem paredes; com uma, duas, três ou
quatro paredes com uma porta fechada com zíper.

A tenda de cobertura para proteção da cena do crime pode ser utilizada com a barreira de proteção para
fotograﬁas de cena do crime (FCCSGD01) e qualquer um dos kits de fotograﬁa, câmeras, marcação e
escalas da Sirchie como uma solução total para as necessidades de proteção, documentação e marcação
de provas da cena do crime.
Conjunto de 4 sacos de peso preenchíveis incluídos para ancorar a tenda durante condições de vento.

Nº CATÁLOGO
SCT1010

A tenda de cobertura para a cena do crime tem amplo
espaço interno de 3 m x 3 m (10 pés x 10 pés).

NOVO!

Ajude a preservar a integridade da cena do
crime e mantenha a prova crucial protegida
contra o mau tempo e outros elementos
com a tenda de cobertura para proteção da
cena do crime da Sirchie (SCT1010). A tenda
Sirchie é fabricada com materiais compostos
incrivelmente fortes que a tornam muito
durável e ao mesmo tempo leve. As pernas
e a estrutura composta da tenda são muitas
vezes mais fortes que o aço, não enferrujam
e são altamente resistentes a impactos.
Esta tenda é menos suscetível a quebras
que as tendas estruturadas com vigas de
metal. É ideal para uso rigoroso na cena em
qualquer tipo de condição climática. A tenda é
fornecida com quatro paredes desmontáveis
e é muito fácil de montar e desmontar. Ela
é fornecida em uma embalagem com rodas
para fácil transporte do veículo até a cena e vice-versa. Se você precisa preservar a cena do crime contra o
sol, chuva, vento ou neve, ou do olhar do público, a tenda de cobertura para proteção da cena do crime é a
perfeita solução para qualquer organização policial.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Tenda de cobertura para proteção da cena do crime, 3 m x 3 m (10 pés x 10 pés), fibra de vidro

ALMOFADAS PARA PISAR NA CENA DO CRIME

Evite alterar e/ou destruir provas físicas enquanto processa a cena do crime com almofadas para pisar
na cena do crime. O kit CSSP100K contém 10 almofadas para pisar de liga de alumínio de espessura
grossa de 2,28 mm (0,090”) sobrepostas em um estojo de viagem moldado de trabalho pesado para
uso instantâneo. Elas são ideais para pisar em qualquer superfície de piso plano de madeira, tapete,
cerâmica ou com revestimento de vinil. Um espaço extremamente pequeno de 6,35 cm (2,5 pol.
quadradas) por almofada é ocupado com os seis pontos
com que as almofadas para pisar tocam no chão.

Chegue perto da cena sem alterar nem destruir
possíveis provas.

As almofadas para pisar na cena do crime CSSP100K têm
duas importantes características de segurança. Primeiro
as almofadas não deslizantes são colocadas nos pés para
garantir uma localização ﬁrme e evitar danos à superfície.
Segundo, cada almofada é marcada à máquina com 131
protuberâncias de tração para facilitar uma superfície não
deslizante, o que é especialmente benéﬁco se você estiver
usando proteção para calçados de Tyvek®.

ESPECIFICAÇÕES DO CSSP100K:
• Dimensões da almofada:
50,2 cm x 30,5 cm x 5,1 cm
(19,75" x 12" x 2")
• Peso das almofadas: 1,2 kg (2,7 lb) unidades

CONFIGURAÇÕES:

• Como superfície de trabalho: Cobertura típica
(aprox.) = 1,5 m² (16,5 pés quad.)
• Como passarela (aprox.): Comprimento típico
= 9,14 m (30 pés)

Nº CATÁLOGO
CSSP100K
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DESCRIÇÃO
Almofadas para pisar na cena do crime, conjunto de 10
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BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA FOTOGRAFIAS DE CENA DO CRIME

Preservar e proteger a cena do crime é um dos primeiros deveres dos investigadores. Parte dessa
responsabilidade é evitar que o público veja o que pode ser uma cena chocante. A proteção para cena
do crime é uma tela portátil de privacidade, de montagem rápida que efetivamente protege a cena da
vista do público e permite que a equipe médica e os investigadores operem com mais proteção.
Apenas uma pessoa é necessária para erguer a proteção para cena do crime e ela não requer
ferramentas. Simplesmente conecte as peças da estrutura de PVC para serviço pesado e deslize a
cobertura de náilon altamente durável, resistente ao mau tempo, para o lugar. O conjunto robusto
e resistente ao vento pode ser utilizado ao ar livre ou em local fechado, inclusive em qualquer área
pública onde a privacidade e a proteção sejam necessárias. Para cenas maiores, várias barreiras podem
ser montadas juntas.

CONTEÚDO DO FCCSGD01:
2221-

Pés de suporte 83,82 cm (33”)
Pernas de suporte 96,52 cm (38”)
Suportes cruzados 88,90 cm (35”)
Tela de náilon 182,8 cm x 101,6 cm
(6’ x 40")
1- Saco de transporte de náilon com alças
2- Clipes de extensão

A proteção para cena do crime pode ser montada
em minutos por uma única pessoa – não requer
ferramentas!

A proteção para cena do crime é portátil e fornecida em um prático saco para transporte para facilitar a instalação.

Nº CATÁLOGO
FCCSGD01

DESCRIÇÃO

PREÇO

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com

Barreira de proteção para fotografias de cena do crime

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Medidas forenses
RÉGUAS PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS (DESCARTÁVEIS)

Estas réguas para fotos, de alto contraste, estão impressas em cartolina de 40 kg (90 lb), não adesivas,
em preto, branco ou cinza contrastante para uso com qualquer cor de fundo. Fique próximo das
impressões reveladas e fotografe com qualquer câmera.
Nº EPS20G

Nº CATÁLOGO
EPS20G
EPS20B
EPS20W

Nº EPS20B

DESCRIÇÃO

PREÇO

Régua descartável para provas fotográficas, preto sobre cinza, 100 unidades
Régua descartável para provas fotográficas, branco sobre preto, 100 unidades
Régua descartável para provas fotográficas, preto sobre branco, 100 unidades

ESCALAS DE PROVAS FOTOGRÁFICAS (VERSO ADESIVO)

Estas escalas têm 50 mm (2”) de largura e estão impressas em material para etiqueta plano, sensível
à pressão e com verso adesivo não permanente. Use-as em superfícies verticais ou horizontais.
Impressões digitais, marcas de sangue e orifícios de bala são medidos com facilidade para ﬁns
fotográﬁcos.

Nº EPS20W

Nº CATÁLOGO
PPS500
PPS501
PPS502

Nº PPS501

Nº PPS502

PREÇO

Escala adesiva de provas fotográficas, branco sobre preto, 50 unidades
Escala adesiva de provas fotográficas, preto sobre cinza, 50 unidades
Escala adesiva de provas fotográficas, preto sobre branco, 50 unidades

ESCALAS DE PROVAS FOTOGRÁFICAS (MAGNÉTICAS)

A SIRCHIE® oferece uma completa linha de escalas magnéticas para facilitar a fotograﬁa de provas
quando estão envolvidas superfícies de ferro, como gabinetes para arquivos, mesas ou veículos
a motor. As escalas magnéticas são fabricadas com material de vinil leve com verso magnético.
Vendidas em pacotes de 10.

Nº CATÁLOGO
Nº PPS500

DESCRIÇÃO

MR500
MR501
MR502

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escala magnética para provas fotográficas, branco sobre preto, 10 unidades
Escala magnética para provas fotográficas, preto sobre cinza, 10 unidades
Escala magnética para provas fotográficas, preto sobre branco, 10 unidades

ESCALAS DE PROVAS FOTOGRÁFICAS (VINIL)

Use escalas de vinil SIRCHIE de 15 cm (6") ao fotografar provas para uma medição precisa. As escalas
estão calibradas em polegadas e milímetros com quadrícula em cada extremidade. O vinil de 0,05 mm
(2 milésimos de polegada) com acabamento fosco elimina o reﬂexo.

Nº MR501

Nº MR500

Nº CATÁLOGO
PPS400
PPS401
PPS402
PPS403
PPS404

DESCRIÇÃO
Escala de vinil para provas fotográficas, branca, 10 unidades
Escala de vinil para provas fotográficas, cinza, 10 unidades
Escala de vinil para provas fotográficas, azul, 10 unidades
Escala de vinil para provas fotográficas, preta, 10 unidades
Escala de vinil para provas fotográficas, transparente, 10 unidades

Nº MR502
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ESCALAS MAGNÉTICAS PARA PROVAS

A SIRCHIE® oferece uma completa linha de escalas magnéticas para facilitar a fotograﬁa de provas
quando estão envolvidas superfícies de ferro, como gabinetes para arquivos, mesas ou veículos a
motor. Estas escalas magnéticas são feitas de material de vinil leve com verso magnético e medem 15
cm (6") de comprimento. Disponível em branco, cinza, preto, verde ﬂuorescente e laranja ﬂuorescente.

Nº CATÁLOGO
MR400
MR401
MR403
MR30FG
MR30FO
MR30KS

DESCRIÇÃO

As fotografias tiradas na cena do crime
oferecem um registro fotográfico
permanente da cena do crime, das
áreas relacionadas e da prova física. É
importante usar escalas ao fotografar a
cena do crime e as possíveis provas para
mostrar a escala apropriada dos itens
que são fotografados.

PREÇO

Escala magnética para provas, branca, 10 unidades
Escala magnética para provas, cinza, 10 unidades
Escala magnética para provas, preta, 10 unidades
Escala magnética para provas, verde fluorescente, 10 unidades
Escala magnética para provas, laranja fluorescente, 10 unidades
Escala magnética para provas, preta, 10 unidades

ESCALAS EM FOTOGRAFIA MACROGRÁFICA

Estas escalas foram projetadas principalmente para comparação de impressões de calçados e marcas
de pneus. Elas são excelentes para veriﬁcar a distorção da perspectiva. As escalas são impressas em
plástico vinílico rígido de 1 mm (40 milésimos de polegada) de espessura e têm indicadores de divisão
excepcionalmente exatos. Também têm um acabamento não ofuscante para fotografar na maioria das
condições de iluminação.

A de Nº PPS600 é preta
sobre branco, de um
lado, e branco sobre
preto, de outro.

Nº CATÁLOGO
PPS600
PPS601
PPS6000

A de Nº PPS601 é uma escala reversível, preta de um
lado e branca, de outro.

DESCRIÇÃO
Escala reversível, 300 mm x 150 mm
Escala reversível, 150 mm
Conjunto de 2: 1 unidade PPS600 e PPS601

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Medidas forenses
ESCALAS FORENSES

Nº PPS800

Estas escalas são projetadas principalmente para proﬁssionais forenses envolvidos com o estudo da
anatomia, crescimento e doenças dos dentes. Elas têm excelente deﬁnição de divisões no sistema
imperial ou no sistema métrico. As escalas pretas e brancas são fornecidas em vinil de acabamento
fosco e uma versão menor, de 55 mm, com o verso adesivo, está disponível em rolos de 100. As
escalas ﬂuorescentes em verde ou laranja são impressas em cartolina de 40 kg (90 lb).

Nº CATÁLOGO
PPS800
PPS801
PPS800IF
PPS800CF
PPS900

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escala forense, preto sobre branco, 105 mm x 105 mm, 1 unidade
Escala forense, preto sobre branco, 105 mm x 105 mm (4 1/8” x 4 1/8”), 1 unidade
Escala forense, laranja fluorescente, 105 mm x 105 mm (4 1/8” x 4 1/8”), 5 unidades
Escala forense, verde fluorescente, 105 mm x 105 mm, 5 unidades
Escala forense, verso adesivo, preto sobre branco, 55 mm x 55 mm, 100/rolo

ESCALAS PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS
Nº PPS800IF

As escalas PPS300 e PPS301 foram desenvolvidas para provas fotográﬁcas. São impressas em vinil
rígido de acabamento fosco para obter fotograﬁas sem reﬂexos. As escalas estão disponíveis em dois
tamanhos e têm excelente deﬁnição de divisões.

Nº CATÁLOGO
PPS300
PPS301

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escalas para provas fotográficas, 10 cm, 10 unidades
Escalas para provas fotográficas, 5 cm, 10 unidades

Nº PPS800CF

RÉGUAS DE VINIL PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS

Estas réguas são impressas em vinil de 0,05 mm (10 milésimos de polegada) de espessura e têm as
medidas imperiais e do sistema métrico. A superfície com acabamento fosco elimina os reﬂexos na
fotograﬁa e pode-se escrever nelas. As réguas tem 15 cm (6") de comprimento e estão disponíveis em
branco, azul, verde ﬂuorescente ou laranja ﬂuorescente.

Nº PPS900

Nº CATÁLOGO
EPS30W
EPS30B
EPS30FG
EPS30FO
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DESCRIÇÃO

PREÇO

Régua de vinil para provas fotográficas, preto sobre branco, 10 unidades
Régua de vinil para provas fotográficas, branco sobre azul, 10 unidades
Régua de vinil para provas fotográficas, verde fluorescente sobre branco, 10 unidades
Régua de vinil para provas fotográficas, laranja fluorescente sobre branco, 10 unidades
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Medidas forenses
FITA MÉTRICA PARA PROVAS DE REFERÊNCIA SEARCH

A ﬁta métrica para provas SIRCHIE® é ideal para marcar formas em superfícies incomuns para
fotograﬁas. A ﬁta pode ser aplicada a quase qualquer superfície e é removida facilmente após a
fotograﬁa. A ﬁta 601E de 2,5 cm (1") de largura é impressa nos sistemas imperial e métrico em
incrementos de 1,5 mm (1/16”) e 1 mm. Ambas as ﬁtas métricas para provas são impressas em preto
sobre ﬁta branca fosca em rolos de 12,7 m (500”) em um núcleo de 2,5 cm (1"). Nossa ﬁta fotográﬁca
de 2,5 cm (1") de largura pode ser impressa de forma personalizada com o nome de uma agência
especíﬁca (especiﬁcar o Nº 602E do catálogo no pedido).

Nº CATÁLOGO
600E
601E
601ED
602E

DESCRIÇÃO

Nº 601ED

PREÇO

Rolo de 12,7 m (500”) x 1,27 cm (1/2”) de largura, com repetição a cada 30 cm (12”), 1 rolo
2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”), repetição a cada 30 cm (12”), 1 rolo
601E Fita com dispensador de fita de metal, 1 rolo
2,5 cm x 12,7 m (1” X 500”) Apenas a fita com marca do departamento, 1 rolo
Pedido mínimo: 24 rolos

FITA PARA PROVAS DE REFERÊNCIA

Esta ﬁta tem uma escala contínua de repetição de 0 a 30 cm (0” a 12”) em uma ﬁta com acabamento
branco, fosca, de 2,5 cm (1”) de largura em um rolo de 9 m (30 pés). A ﬁta tem um adesivo leve, não
permanente, que pode ser removido com facilidade de qualquer superfície sem daniﬁcar a superfície. A
ﬁta é impressa com divisões em polegadas e centímetros.

Nº CATÁLOGO
PPS100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita para provas fotográficas, 2,5 cm x 76,2 cm (1” x 30’), 1 rolo

FITA GIGANTE PARA PROVAS DE REFERÊNCIA

Esta ﬁta gigante para provas tem uma divisão de números em tamanho grande. A ﬁta é amarela com
acabamento fosco e é impressa em um rolo de 9 m (30’) x 3,2 cm (1 1/4”) de largura. A escala se repete
de forma contínua a cada 30,5 cm (12 pol) com uma banda preta alternada de 15,2 cm (6”) em divisões
de 30,5 cm (12”). A ﬁta tem um adesivo leve, não permanente que permite removê-la com facilidade.
Use esta ﬁta ao ar livre ou em local fechado.

Nº CATÁLOGO
PPS101

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita gigante para provas de referência, 3,17 cm x 76,2 cm (1 1/4” x 30’), 1 rolo

Nº PPS100
Nº PPS101

ETIQUETAS COM ESCALAS PARA PROVAS DE REFERÊNCIA

SIRCHIE oferece duas etiquetas de escalas para provas de 2,5 cm (1”) de largura em um rolo para
maior praticidade. A PPS200 é uma escala de 20 mm projetada para fotograﬁas de referência PPS503
é nossa escala padrão de 5 cm (2”) com os sistemas imperial e métrico. As escalas são impressas em
material de etiqueta branco fosco removível. Ambas as etiquetas da escala
para provas fotográﬁcas são fornecidas em rolos de 150 unidades em um
núcleo de 7,5 cm (3”).
Nº PPS503

Nº CATÁLOGO
PPS503
PPS200

DESCRIÇÃO
Escala para provas de referência, 5 cm (2”), rolo de 150
Escala para provas de referência, 20 mm, Rolo de 150

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Nº PPS200
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Medidas forenses
ESCALAS DE REFERÊNCIA COM NÚMEROS GRANDES

As escalas de referência com números têm uma cor cinza neutra para exposição fotográﬁca precisa.
A impressão nítida, em preto brilhante, oferece um alvo ideal para garantir o foco adequado. Estas
escalas são fáceis de ler à distância e oferecem medidas imperiais e do sistema métrico. Disponíveis
em 5 cm 15,2 cm e 30,5 cm (2", 6" e 12"). Impressas em vinil de 0,10 mm (20 milésimos de polegada)
de espessura.

Nº PPS703

Nº PPS705

Nº PPS704

Nº CATÁLOGO
PPS703
PPS704
PPS705

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escalas de referência com números grandes de 5 cm (2”), 12 unidades
Escalas de referência com números grandes de 15,2 cm (6”), 12 unidades
Escalas de referência com números grandes de 30,5 cm (12”), 12 unidades

ESCALAS DE REFERÊNCIA RETAS COM NÚMEROS GRANDES

Use estas escalas com medida imperial para medições horizontais ou verticais em polegadas. As
escalas de 30,5 cm (12”) são fabricadas em poliestireno amarelo de 3,8 cm (1-1/2") x 40 milésimos de
polegada de espessura com divisões de 3 mm (1/8”). As escalas são impressas de ambos os lados para
permitir medições horizontais ou verticais com um orifício de 6,3 mm (1/4") para pendurar.

Nº PPS700 frente e verso

Nº PPS701 frente e verso

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

PPS700 Escalas de referência retas com números grandes, 30,5 cm (12”) horizontal/vertical, reversíveis, 5 unidades
Escalas de referência retas com números grandes, 30,5 cm (12”) vertical, reversíveis, 5 unidades
PPS701

ESCALAS DE REFERÊNCIA COM TRÊS DOBRAS E NÚMEROS GRANDES

As escalas com três dobras podem ser conﬁguradas de três formas diferentes: reta, em ângulo reto
e em ângulo reto duplo. A escala EFR200 mede as unidades em polegadas e tem 91,5 cm (36”) de
comprimento quando estendida totalmente, 12”x 24” em um
ângulo reto e 12” x 12” em um ângulo reto duplo. A escala EFR300
mede as unidades em centímetros e tem 90 cm de comprimento
quando estendida totalmente, 30 cm em um ângulo reto e 30 cm x
30 cm em um ângulo reto duplo.

A escala EFR200 é dobrada até 30,5 cm
(12”) para fácil transporte e armazenamento

As escalas são fabricadas em poliestireno amarelo de 3,8 cm
(1 1/2") x 40 milésimos de polegada de espessura com divisões
pretas. As escalas são impressas de ambos os lados para permitir
medições horizontais ou verticais com um orifício de 6,3 mm (1/4")
para pendurar, se necessário.

Nº EFR200 na configuração de ângulo reto
duplo

Nº CATÁLOGO
EFR200
EFR300
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DESCRIÇÃO
Escala com três dobras, 36”, reta
Escala com três dobras, 90 cm, reta

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Escalas metálicas para provas
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ESCALA DOBRÁVEL PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS

Estas pequenas escalas dobráveis são perfeitas ao fotografar provas como cartuchos de balas,
impressões digitais, fragmentos de vidro e ossos etc. A construção em alumínio reforçado anodizado
preto possibilita que ela seja usada em interiores ou exteriores independentemente do clima.
Nº EFR400E

A escala imperial EFR400E mede 13,5" quando totalmente estendida e é dobrada facilmente até
5,25" para fácil transporte e armazenamento. A escala métrica EFR400M mede 34,29 cm totalmente
estendida e 13,35 cm dobrada.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

EFR400E
EFR400M

PREÇO

Escala imperial dobrável para provas fotográficas
Escala métrica dobrável para provas fotográficas

Nº EFR400M

ESCALA DOBRÁVEL PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS

Esta escala dobrável é imprescindível ao fotografar provas como marcas das mãos, pegadas, marcas
de pneus e dispersão de líquidos ﬁsiológicos. Quando está aberta em um ângulo reto, a escala veriﬁca
qualquer afastamento da câmera de uma posição vertical ou horizontal real. É feita em metal para ter
longa durabilidade.

Características da EFR100:
•
•
•
•

Material: alumínio
Acabamento: anodizado preto fosco
Indicadores: plano branco
Escala: 0 cm a 63 cm (0” a 25”) x 0 cm a
30 cm (0” a 12”)

Nº EFR100 Configuração de ângulo reto

Nº CATÁLOGO
EFR100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escala dobrável para provas fotográficas

ESCALAS METÁLICAS FORENSES

Estas escalas são projetadas principalmente para proﬁssionais forenses envolvidos com o estudo da
anatomia, crescimento e doenças dos dentes. Elas têm excelente deﬁnição de divisões no sistema
imperial ou no sistema métrico. A construção em alumínio anodizado preto garante anos de uso.

Nº CATÁLOGO
PPS800EM
PPS800MM
PPS800EMM

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escala forense, metálica, 4 1/8” x 4 1/8” (imperial), 1 unidade
Escala forense, metálica, 105 mm x 105 mm, 1 unidade
Escala forense, metálica, imperial/métrica, 1 unidade

Nº PPS800EM e Nº
PPS800MM

ESCALAS METÁLICAS PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS

Use estas escalas ao fotografar provas para uma medição precisa. Elas são gravadas a laser de
precisão em alumínio anodizado preto reforçado e são de longa duração e mais duráveis que as
escalas tradicionais. A escala de 15 cm (6”) tem medidas imperiais e do sistema métrico e conta com
uma quadrícula em cada extremidade. Duas escalas curtas estão disponíveis com 5 cm e 10 cm de
comprimento.

Nº CATÁLOGO
PPSM403
PPSM300
PPSM301

DESCRIÇÃO

PREÇO

Escala metálica para provas fotográficas de 15 cm (6”)
Escala metálica para provas fotográficas de 10 cm
Escala metálica para provas fotográficas de 5 cm

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Escalas forenses para provas
e fitas métricas
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E ESCALA
FOTOGRÁFICA

Cada cartão tem uma escala colorida e uma escala cinza, além
de um espaço para identiﬁcar o fotógrafo, agência e data. As
escalas laterais permitem tamanho relativo dos objetos de
prova. Disponíveis em dois tamanhos.

Nº PIC002

Nº CATÁLOGO
PIC001
PIC002
Nº PIC001

DESCRIÇÃO

PREÇO

21,59 cm x 27,94 cm (8 1/2” x 11”), pacote com 25
10,16 cm x 13,653 cm (4” x 5 3/8”), pacote com 25

MANCHA DE SANGUE/MODELOS DE PROVAS

Quando não é possível nem prático analisar manchas de sangue na cena do crime, este útil modelo
permite registrar a prova em um formato aceitável na maioria das jurisdições. O modelo é impresso em
material adesivo removível sensível à pressão, fácil de prender em paredes, pisos e tetos. Cada modelo
é cortado em matriz e tem uma escala pré-impressa e espaços para informações. Documente manchas
de sangue, orifícios de bala, marcas de ferramentas e muitos outros tipos de prova física (10 cm x
10 cm).

Nº CATÁLOGO
Nº BST1

BST1
BST2

DESCRIÇÃO

PREÇO

Mancha de sangue/modelo de prova, pacote com 15
Mancha de sangue/modelo de prova, escala aberta, pacote com 15

A SEARCH ROD

Originalmente projetada para ser usada por inspetores, a SEARCH Rod é uma ﬁta de medida semirrígida
que rapidamente é incorporada aos kits de investigação de trânsito e de cenas de crimes. Esta útil
ferramenta está disponível em polegadas ou unidades métricas com os números de um lado impressos
em preto sobre branco e, do outro, em vermelho sobre branco, oferecendo excelente contraste
fotográﬁco.

NOVO!
Nº BST2

A SEARCH Rod padrão tem 6,5’ de comprimento e 7/8” de largura. A versão métrica tem 2 metros
de comprimento e 2,3 cm de largura. A ﬁta é armazenada em um estojo plástico de alto impacto e
é puxada completamente — oferecendo uma ferramenta de medição simples e eﬁciente. Quando
concluir, empurre a ﬁta novamente para dentro do estojo.
Medição a partir do chão ou do piso com números acendentes. A versão padrão tem impressão
invertida a cada 30,5 cm (1 pé) alternadamente, dando uma indicação clara da medida — mesmo à
distância. A versão no sistema métrico usa grandes números para indicar um ponto a cada 10 cm com
impressão invertida a cada 20 cm no lado vermelho.

Nº CATÁLOGO

Uma base metálica opcional está disponível para uso sem ocupar as mãos.

190

PRI100
PRF300
PRM200
PRM200B

DESCRIÇÃO

SEARCH Rod, 2 lados, 6 1/2’ de altura (grad. em 1/10 pés, 1/100 pés)
SEARCH Rod, 2 lados. 6 1/2’ de altura (grad. em pés e pol.)
SEARCH Rod, 2 m de altura (grad. no sistema métrico)
Base metálica mãos livres
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Medidas forenses
FITAS DE FIBRA DE VIDRO EM
CARRETEL

CARACTERÍSTICAS DA SK700/SK701:

Estas ﬁtas reforçadas em carretel aberto com
estojo plástico são perfeitas para medir
cenas do crime e de trânsito. A ﬁta de
ﬁbra de vidro não é condutora, para maior
segurança.

Nº CATÁLOGO
SK700
SK701

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita métrica de carretel de fibra de vidro, 30 metros/100 pés
Fita métrica de carretel de fibra de vidro, 90 metros/300 pés

• Fita de fibra de vidro em carretel aberto
• Imperial/métrica (SK700) = 30 m (100 pés);
SK701 = 90 m (300 pés)
• Ampla lâmina de 1,3 cm (1/2”) com gancho
dobrável na extremidade e manivela para
rebobinar rapidamente
• A lâmina revestida de PVC é flexível, à prova
d'água, não encolhe e não é condutora
• Estrutura durável e resistente a impactos
• Lâmina branca antiofuscante, fácil de ler,
graduada em pés, polegadas, oitavos em um
lado e metros e centímetros, no outro
• Precisão inspecionada

FITA MÉTRICA DE AÇO, DE PRECISÃO

A ﬁta métrica SIRCHIE® de aço, de precisão são ﬁtas métricas de qualidade fornecidas em estojo de
ABS resistente a impactos, na cor laranja ﬂuorescente. As lâminas de aço ﬂexíveis têm 1,9 cm (5/8")
de largura e apresentam marcas em preto e vermelho sobre um fundo amarelo. Cada lâmina de aço é
coberta com polycoat para oferecer uma vida útil mais longa. As ﬁtas métricas são fornecidas com uma
prática alça de aço dobrável, projetada anatomicamente, que permite usar e rebobinar de modo rápido.

CARACTERÍSTICAS DA KCP250:
• Prática fita retrátil com clipe para cinto/bolso
• Mecanismo de bloqueio para travar a fita na
posição
• Lâmina métrica de aço de 3 m x 13 mm
• Graduada em metros, centímetros e milímetros

CARACTERÍSTICAS DA KCP114:
Nº SK900

Nº SK800
Nº KCP250

Nº KCP114

Nº CATÁLOGO
SK800
SK900
KCP250
KCP114

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita métrica de aço, manual (15 m/50 pés)
Fita métrica de aço, manual (30 m/100 pés)
Fita métrica de aço retrátil, 3 m
Fita métrica de aço retrátil, 2 m (3 por pacote)

LOCALIZADOR DE FAIXA DIGITAL

Use o Localizador de faixa digital DRF100 como
alternativa às ﬁtas métricas convencionais. Esta
ferramenta oferece facilidade de uso e precisão para o
investigador em campo.

CARACTERÍSTICAS DO DRF100:
• Quatro sistemas de medição – polegadas, pés e polegadas, pé decimal
e métrico
• Capacidade de medição de comprimento, área e volume
• Dois pontos de referência de medição – parte dianteira e posterior da
ferramenta
• Cabo suave ergonômico
• Estojo de viagem com passador de cinto
• Montado em tripé

Nº CATÁLOGO
DRF100

DESCRIÇÃO
Localizador de faixa digital

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

• Prática fita retrátil para bolso
• Mecanismo de bloqueio para travar a fita na
posição
• Lâmina de aço em medidas imperial/sistema
métrico
• Graduações imperiais de precisão de 16
décimos na parte superior da lâmina;
graduações métricas de precisão de 1 mm na
parte inferior da lâmina
• Verso magnético para aderir a superfícies
metálicas
• Estojo plástico durável

ESPECIFICAÇÕES DA DRF100:

• Dimensões 58 mm x 100 mm x 32 mm
(2 1/4” x 4” x 1 1/4”)
• Faixa de medição 0,05 ... 40 mA (5 cm ... 40 m [2"...
131 pés])
• Precisão na medição de distâncias – precisão típica
±1,5 mm (±1/16 pol)B
• Duração da medição – típica <0,5 s – máxima
4s
• Menor unidade de indicação 1 mm; 1/16 pol; 0,005 pés;
• Temperatura operacional (+14 °F … + 122 °F) – 10 C
... +50 °C
• Temperatura de armazenamento (– 4 °F ... +158 °F)
–20 °C ... +70 °C
• Umidade relativa do ar, máx. 90 %
• Laser classe 2
• Laser tipo 635 nm, <1 mW
• Diâmetro do raio laser (a 25 °C/77 °F), aprox.
– a 10 m (33 pés) de distância 6 mm (1/4 pol)
– a 40 m (131 pés) de distância 24 mm (15/16 pol)
• 4 baterias x 1,5 V LR03 (AAA)
• 4 baterias recarregáveis x 1,2 V KR03 (AAA)
• Vida útil da bateria, aprox.
– Medidas individuais, aprox. 30000D
– Modo de medição contínua, aprox. 5 horas/dia
• Desligamento automático após aprox.
– Laser 20 s
– Medidor de distância (sem medição) 5 min
• Peso conforme o procedimento EPTA 01/2003 0,18 kg
(6,35 onças)
• Classe de proteção (excluindo o compartimento das
baterias) IP 54 (protegido contra poeira e respingos de
água)
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Medidas forenses
TRENAS DE RODAS, MEDIDORA

Todos os modelos têm a cor laranja de segurança e um mostrador de 5 dígitos com uma alça reta.
Medem pés e polegadas até 9999’ 11”. Escolha um modelo de uma ou duas rodas com circunferência
de 1 pé ou um modelo de uma roda com circunferência de 3 pés. Também disponível no sistema
métrico, metros, e décimos 999,99 metros, no máximo. Alça retrátil em todas as unidades.

Nº CATÁLOGO
RMT01
RMT02
RMT03
RMT01M
RMT03M

DESCRIÇÃO

PREÇO

Uma roda (pés e polegadas)
Duas rodas (pés e polegadas)
Uma roda grande (pés e polegadas)
Uma roda (métrico)
Uma roda grande (métrico)

O Nº RMT03 é ilustrado em uso.

ESPECIFICAÇÕES do RMDT200:
• Mostrador LCD com luz de fundo para uso com
baixa iluminação.
• O desligamento automático aumenta a duração
das baterias.
• Suporte lateral incluído
• Mostrador: segmento de LCD; 7 dígitos; até
99.999 pés 11 pol. ou 99.999,9 no sistema
métrico e decimais
• Tamanho do número: 1,27 cm (1/2 pol.)
• Garantia: 2 anos, limitada
• Memória: 8 recuperações de medidas
• Adicionar o raio da roda para medida de parede
a parede
• Unidades: pés e polegadas; polegadas
contínuas; pés e décimos (pés decimais);
métrico
• Cálculos: Conversões de unidades de
comprimento e área
• Alimentação: 2 pilhas AA
• Composição da roda: roda de raios com
circunferência de giro de precisão
• Velocidade máxima 16,25 km/h (10 mph)
• Peso do produto: 3,17 kg (7 lb)
• Comprimento: Estendido: 106,7 cm (42 pol.);
• Armazenamento: 53,4 cm (21 pol.);
• Precisão: 5 cm em 30,5 m (2 polegadas em
100 pés), 99,8%
• Roda: 1,22 m (4 pés) de circunferência;
31,75 cm (15 1/2 pol.) de diâmetro.
• Material da estrutura: tubos de aço de 1,90 cm
(3/4 pol.)
• Método de frenagem: 1 braçadeira de tambor à
prova de falhas
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Cabeçote de
controle

ROLETE DE MEDIDA DIGITAL
Localização e tamanho do contador

O enorme contador digital do RMDT200 está no ponto
mais protegido da roda. Com a alça para cima, é quase
impossível que o contador entre em contato com o
chão. Com a alça para baixo, a barra protetora oferece
proteção sólida.
Alça ergonômica de cano curvo
O cabo pendente de aprovação de patente
garante menos esforço do pulso e mais controle.
Sistema de entrada seguro: sensores magnéticos
Poeira, sujeira e outras partículas podem interromper
um feixe de luz utilizado nas unidades da concorrência.
O detector magnético do RMDT200 não tem esses
problemas.

Nº CATÁLOGO
RMDT200

DESCRIÇÃO
Rolete de medida digital
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Marcação de provas
IDENTIFICADOR E MEDIDOR FOTOGRÁFICO

Estas etiquetas com verso de adesivo leve são para provas fotográﬁcas. Impressões digitais, manchas
de sangue, orifícios de bala e outras provas físicas podem ser identiﬁcadas, colocadas em sequência e
classiﬁcadas por tamanho com estas etiquetas sensíveis à pressão.

Nº CATÁLOGO
PPS201
PPS202

DESCRIÇÃO

PREÇO

Números com escala de 0 a 4 cm, 10 pacotes
Números com escala de 0 a 2 cm, 10 pacotes

LIVRETOS IDENTIFICADORES DE FOTOGRAFIAS

A missão do fotógrafo da cena do crime tem a complexidade reduzida com os livretos identiﬁcadores
SIRCHIE®. Impressões digitais, pegadas, manchas de sangue, orifícios de bala e outras provas
físicas podem ser identiﬁcadas, colocadas em sequência e orientadas. Os livretos têm um adesivo não
permanente sensível à pressão que permite fácil remoção de quase qualquer superfície.

Os livretos identificadores de fotografias estão
encadernados com um capa dura de manilha e verso
de papelão.

Nº CATÁLOGO
PNBL100
PNBS100
PAB100

DESCRIÇÃO
Livreto de números grandes, 25 páginas
Livreto de números pequenos, 25 páginas
Livreto de setas, 25 páginas

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com
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Marcação e etiquetagem de
provas
MARCADORES DE IDENTIFICAÇÃO DE FOTOS

Se você está cansado de passar páginas e selecionar entre pilhas de marcadores de identiﬁcação
de fotos, nosso kit marcador de identiﬁcação de fotos é o que você precisa. Estes estojos claros e
reforçados estão divididos em compartimentos ideais para organizar os marcadores de modo que
estejam prontos quando você precisa – sem mais buscas! Como os outros números de fotos e escalas
de nossa linha, estes marcadores de identiﬁcação de fotos têm um adesivo não permanente sensível
à pressão que permite fácil remoção de quase qualquer superfície. Identiﬁque, coloque em sequência
e classiﬁque por tamanho vários tipos diferentes de provas físicas. Dois kits disponíveis: O PIM600
contém um estojo com 12 compartimentos com marcadores de 2,5 cm x 3,5 cm (1” x 1,375”) contendo
números de 0 a 9 com escala de 2 cm, espaços com escala de 2 cm e setas, 50 unidades. (600
marcadores no total). O PIM1800 contém um estojo com 36 compartimentos com marcadores de
2,5 cm x 3,5 cm (1” x 1,375”) contendo números de 0 a 9 com escala de 2 cm e letras de A a Z com
escala de 2 cm, 50 unidades. (1.800 marcadores no total).

Nº CATÁLOGO
PIM600
PIM1800
PIM700

DESCRIÇÃO

PREÇO

Marcadores de identificação de fotos, Números de 0 a 9. 50 unidades
Marcadores de identificação de fotos, Números de 0 a 9, letras de A a Z. 50 unidades
Marcadores de identificação de fotos, em branco. 200 unidades

LIVROS DE MARCADORES DE
IDENTIFICAÇÃO DE FOTOS

Tamanho real

Estas etiquetas têm 2,5 cm x 3,5 cm (1” x
1,375”) com verso adesivo removível, do
mesmo modo que as etiquetas PIM600 e
PIM1800, mas têm os cantos arredondados.
As etiquetas são impressas em folhas de
21,5 cm x 14 cm (8 1/2” x 5 1/2”) e são
fornecidas em uma prática pasta com 3 furos,
contendo 50 etiquetas cada uma.

Nº CATÁLOGO
PIM100
PIM200
PIM300
PIM400

DESCRIÇÃO

PREÇO

A a Z, 0 a 9, em branco com escala e setas, 50 unidades
0 a 9, em branco com escala e setas, 50 unidades
A a J, em branco com escala e setas, 50 unidades
A a Z e setas, 50 unidades

Nº PIM100 Livro de marcadores de identificação de
fotos

PROVA FOTOGRÁFICA

Nº CATÁLOGO EP3

Nº do caso ____________________________ Foto Nº ____________________________
Local ____________________________________________________________________
Data __________________________________ Hora ______________________________

ETIQUETAS PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS

Estas etiquetas para provas fotográﬁcas têm o verso sensível à pressão que pode ser colado na prova
ou utilizado como identiﬁcação separada para ﬁns fotográﬁcos. Todas as informações importantes,
inclusive como, quando, onde e as condições, podem ser observadas para estabelecer o histórico
permanente do objeto. Dimensões: 10 cm x 7 cm (4” x 2 3/4”).

Altura da câmera ________________________ Dist. entre a lente e o objeto ____________
Tipo de câmera _________________________ Velocidade do obturador_______________
ƒ stop _________________________________ Tipo de ﬁlme _________ ISO ___________
Clima _________________________________ Iluminação _________________________
Fotógrafo(s) _______________________________________________________________

Nº CATÁLOGO
EP3
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Etiqueta para provas fotográficas, 10,15 cm x 7 cm (4” x 2 3/4”), 100 unidades
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Marcação de provas
SIRCHMARK™
KIT DE MARCAÇÃO DE PROVAS SIRCHMARK™ PARA EQUIPES DE
PRIMEIROS SOCORROS

CONTEÚDO DO KIT SM911:

O kit de marcação de provas SIRCHMARK™ para equipes de primeiros socorros fornece a toda a equipe
as ferramentas necessárias para preservar a cena e iniciar o processo de marcação de provas. O kit
permite que o socorrista cumpra sua missão de segurança da cena e marcação de provas durante o dia
ou à noite. Isole a cena e marque as provas e itens de interesse com conﬁança.

NOVO!

1- BT100 Fita de isolamento/cena do crime
1- SEM20N Ponteiros para marcação de provas
SIRCHMARK™, laranja - embalagem com 20
1- SEM20Y Ponteiros para marcação de provas
SIRCHMARK™, amarelo - embalagem com 20
1- SEP100N Tinta para marcação de provas
SIRCHMARK™, laranja fluorescente, lata de
0,5 litro (17 onças)
1- RCHALK Giz refletivo
1- WCHALK Giz branco - embalagem com 3 peças
20- EVFG1001 Bandeiras de marcação para provas,
verde
20- EVFW1001 Bandeiras de marcação para provas,
branco
20- EVFY1001 Bandeiras de marcação para provas,
amarelo
20- EVFR1001 Bandeiras de marcação para provas,
vermelho
20- EVFB1001 Bandeiras de marcação para provas,
azul
1- SBW10 Luzes LED brites SIRCHMARK™ - pacote
com 10
1- RRNBK Caderno de anotações para escrever na
chuva
1- RRPEN Caneta para escrever na chuva
1- Sacola

CARACTERÍSTICAS DA TINTA PARA
MARCAÇÃO DE PROVAS:
Nº CATÁLOGO
SM911

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de marcação de provas SIRCHMARK™ para equipes de primeiros socorros

TINTA PARA MARCAÇÃO DE PROVAS SIRCHMARK™

A tinta para marcação de provas SIRCHMARK™ é uma ferramenta de marcação altamente visível e
versátil para o investigador identiﬁcar provas essenciais em uma cena de crime ou um acidente de
trânsito. O modelo invertido da lata é fácil usar e funciona bem sozinho ou até com mais facilidade com
o dispensador de tinta de marcação de provas SIRCHMARK™ (SEP200). A tinta não é permanente e
desbotará naturalmente após 60 dias da aplicação. Disponível em cores facilmente visíveis, inclusive
rosa, laranja e amarelo ﬂuorescente, a tinta para
marcação de provas SIRCHMARK™ é a solução
ideal para marcar provas na maioria das superfícies,
inclusive em calçadas, cascalho, grama e solo.

NOVO!

O kit de tinta para marcação de provas SIRCHMARK™
contém uma lata de cada cor de nossa tinta para
marcação de provas bem como nosso dispensador de
tinta para marcação de provas em uma prática sacola.

NOVO!

NOVO!

• Três cores diferentes de tinta para marcação
para identificação e versatilidade
• Dispensador de tinta fácil de usar para fazer
marcações rápidas e precisas
• A embalagem da tinta de tamanho grande
(0,5 litro ou 17 onças) possibilita que o
investigador marque até 91,4 m (300 pés)
lineares com uma lata
• A tinta de marcação é à base de água e ideal
para uso na maioria das superfícies, inclusive
calçadas, cascalho, grama e solo

CONTEÚDO DO KIT SEP100K:
1- SEP200 Dispensador de tinta para marcação de
provas SIRCHMARK™
1- SEP100Y Tinta para marcação de provas
SIRCHMARK™, amarelo, 0,5 litro (17 onças)
1- SEP100P Tinta para marcação de provas
SIRCHMARK™, 0,5 litro (17 onças), rosa
fluorescente
1- SEP100N Tinta para marcação de provas
SIRCHMARK™, 0,5 litro (17 onças), laranja
fluorescente

NOVO!
Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

SEP100Y
Tinta para marcação de provas SIRCHMARK™, amarelo, lata de 0,5 litro (17 onças)
SEP100P Tinta para marcação de provas SIRCHMARK™, rosa fluorescente, lata de 0,5 litro (17 onças)
SEP100N Tinta para marcação de provas SIRCHMARK™, laranja fluorescente, lata de 0,5 litro (17 onças)
SEP200
Dispensador de tinta para marcação de provas SIRCHMARK™
SEP100K
Kit de tinta para marcação de provas SIRCHMARK™

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

Nº SEP100K Kit para marcação de provas
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Marcação de provas
SIRCHMARK™
PONTEIROS DE MARCAÇÃO DE PROVAS SIRCHMARK™

O ponteiro para marcação de provas SIRCHMARK™ possibilita a marcação clara de provas e itens
de interesse em uma cena de crime. A forma de seta permite que o investigador indique pontos
especíﬁcos de interesse ou características únicas de uma peça
de prova na cena para serem fotografados e documentados.
Esses ponteiros, feitos de acrílico colorido e brilhante, são
leves porém duráveis e podem ser usados em qualquer
superfície, inclusive paredes e outras superfícies
verticais quando usados com StikkiDots ou outro
material adesivo. Os ponteiros de provas podem ser
limpos com facilidade e reutilizados. A cor brilhante
oferece alta visibilidade e diferenciação contra vários
planos de fundo.

NOVO!

O ponteiro laranja SIRCHMARK™ de marcação de
provas marca provas de sangue suspeito.

Nº CATÁLOGO
SEM20Y
SEM20N

DESCRIÇÃO

PREÇO

Ponteiros de marcação de provas SIRCHMARK™, amarelo, 20 unidades
Ponteiros de marcação de provas SIRCHMARK™, laranja, 20 unidades

BANDEIRAS DE MARCAÇÃO DE PROVAS

Facilite o deslocamento ou as fotograﬁas de provas marcando-as com estas bandeiras brilhantes e
coloridas para provas da SIRCHIE®. As bandeiras têm 53 cm (21 pol.) de altura e são fornecidas em
rosa, laranja, amarelo, vermelho, azul e branco brilhantes. As bandeiras amarelas têm “Evidence — Do
Not Touch” (Provas – não tocar) impresso em tinta preta. As bandeiras são vendidas em embalagens de
100 unidades.

Ponteiro para marcação de provas SIRCHMARK™
amarelo, usado para marcar o local de uma pegada
em uma cena de crime.

NOVO!
NOVO!

Nº CATÁLOGO

As bandeiras para marcação de provas podem ser
utilizadas com os novos cones de marcação de provas
SIRCHMARK™.
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EVFP100
EVFO100
EVFR100
EVFB100
EVFG100
EVFW100
EVFY100

DESCRIÇÃO

Bandeiras para provas, rosa, 100 unidades
Bandeiras para provas, laranja, 100 unidades
Bandeiras para provas, vermelho, 100 unidades
Bandeiras para provas, azul, 100 unidades
Bandeiras para provas, verde, 100 unidades
Bandeiras para provas, branco, 100 unidades
Bandeiras pré-impressas “Evidence —Do Not Touch”, amarelo, 100 unidades

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com
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SIRCHMARK™
CONES DE MARCAÇÃO DE PROVAS SIRCHMARK™ DE 15 CM (6”)

Os cones de marcação de provas SIRCHMARK™ facilitam de forma incrível o trabalho de marcação de
provas na cena do crime. Oferecidos em branco ou com adesivos numerados nos quatro lados, em
conjuntos de 20, estes cones são feitos de plástico moldado durável e podem ser utilizados em todos
os tipos de clima. Os cones de marcação de provas SIRCHMARK™ estão disponíveis em 5 cores e
funcionam extremamente bem com as bandeiras de marcação de provas SIRCHMARK™ que podem
ser inseridas por um orifício na parte superior do cone; iluminadores SIRCHMARK™ para iluminação
noturna; e reﬂetores SIRCHMARK™
que são adesivos e reﬂetem a luz em
cenas do crime durante a noite.

CARACTERÍSTICAS:
• Ampla base para manter o cone no lugar em
condições de vento
• Empilháveis para facilitar o armazenamento e o
transporte
• Os cones são fornecidos em branco ou
numerados em sequência de 1 a 20; 21 a 40;
41 a 60; 61 a 80; 81 a 100
• Números em todos os lados para facilitar a
fotografia da cena do crime
• Disponíveis em cinco cores: vermelho; verde;
amarelo; azul; ou branco

NOVO!
Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

SCR1000 Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”) em branco, 20 unidades
SCR0120
Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 1 a 20
SCR2140 Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 21 a 40
SCR4160 Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 41 a 60
SCR6180 Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 61 a 80
SCR8110 Cones vermelhos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 81 a 100
SCG1000
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”) em branco, 20 unidades
SCR0120
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 1 a 20
SCG2140
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 21 a 40
SCG4160
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 41 a 60
SCG6180
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 61 a 80
SCG8110
Cones verdes de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 81 a 100
SCB1000
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”) em branco, 20 unidades
SCB0120
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 1 a 20
SCB2140
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 21 a 40
SCB4160
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 41 a 60
SCB6180
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 61 a 80
SCB8110
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 81 a 100
SCY1000
Cones amarelos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”) em branco, 20 unidades
SCY0120
Cones amarelos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 1 a 20
SCY2140
Cones amarelos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 21 a 40
SCY4160
Cones azuis de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 41 a 60
SCY6180
Cones amarelos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 61 a 80
SCY8110 Cones amarelos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 81 a 100
SCH1000
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”) em branco, 20 unidades
SCH0120
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 1 a 20
SCH2140
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 21 a 40
SCH4160
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 41 a 60
SCH6180
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 61 a 80
SCH8110
Cones brancos de marcação de provas SIRCHMARK™, 15 cm (6”), numerados de 81 a 100
SCM1000 Cones para provas SIRCHMARK™ (5 unidades vermelho, verde, azul, amarelo), 15 cm (6”), em branco
SCM0105 Cones para provas SIRCHMARK™ (5 unidades vermelho, verde, azul, amarelo), 15 cm (6”), numerados de 1 a 5

Cada cone de marcação de provas SIRCHMARK™
tem um pequeno orifício para usar com nossas
bandeiras de marcação de provas.

Ilumine nossos cones de marcação de provas em
locais escuros com os iluminadores SIRCHMARK™.

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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CARACTERÍSTICAS DOS
ILUMINADORES SIRCHMARK™:
• Estas luzes são ideais para usá-las de maneira
independente ou para iluminar nossos cones de
marcação de provas SIRCHMARK™ e outros
marcadores de provas da Sirchie
• Ligue e desligue facilmente girando a base da
lâmpada
• A prova d'água - A junta de borracha forma
uma vedação de água firme para uso na chuva,
neve, outras condições úmidas ou embaixo
d'água
• Cada lâmpada usa duas baterias CR2032
(incluídas)
• Até 48 horas de duração da bateria. As
baterias são substituíveis.
• Dimensões aproximadas: 3,05 cm (1,2”) de
diâmetro x 2,79 cm (1,1”) de altura
• Marque diversos tipos de possíveis provas
com luzes de cores diferentes
• Disponível em branco, vermelho, azul, verde ou
laranja

Marcação de provas
SIRCHMARK™
ILUMINADORES SIRCHMARK™

A marcação de provas e outros itens de interesse à noite é facilitada com o uso de luzes LED brites
SIRCHMARK™, nossos novos conjuntos de luzes LED super brilhantes alimentadas a bateria. Use as
luzes sozinhas; com os cones de marcação de provas SIRCHMARK™ ou com os números e letras para
provas de crimes/acidentes Sirchie® e marque suas provas para ﬁns de documentação e fotograﬁa.
Disponíveis em embalagens de 10 com um desconto para quantidades maiores em 5 ou mais
embalagens (50 ou mais luzes).

NOVO!

Nº CATÁLOGO
SBW10
SBR10
SBB10
SBG10
SBA10

Os iluminadores SIRCHMARK™ são ótimos para
iluminar nossos cones de marcação de provas
SIRCHMARK™
durante a noite na cena do crime.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Iluminadores SIRCHMARK™, lâmpadas LED branco, 10 unidades
Iluminadores SIRCHMARK™, lâmpadas LED vermelho, 10 unidades
Iluminadores SIRCHMARK™, lâmpadas LED azul, 10 unidades
Iluminadores SIRCHMARK™, lâmpadas LED verde, 10 unidades
Iluminadores SIRCHMARK™, lâmpadas LED âmbar, 10 unidades

REFLETORES SIRCHMARK™

Os reﬂetores são pequenos círculos adesivos que podem ser usados com os cones de marcação de
provas SIRCHMARK™ para fornecer uma superfície reﬂetiva para a luz, para uso em cenas de crime à
noite.

NOVO!

CARACTERÍSTICAS DO REFLETOR
SIRCHMARK™:
• Estes pontos são reutilizáveis e são fornecidos
em pacotes de 32
• Disponíveis em cinco cores: vermelho; verde;
amarelo; azul ou branco

Nº CATÁLOGO
SMR32
SMG32
SMB32
SMY32
SMW32
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DESCRIÇÃO
Refletores SIRCHMARK™, vermelho, 32 unidades
Refletores SIRCHMARK™, verde, 32 unidades
Refletores SIRCHMARK™, azul, 32 unidades
Refletores SIRCHMARK™, amarelo, 32 unidades
Refletores SIRCHMARK™, branco, 32 unidades
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Marcação de provas
CONES LOCALIZADORES DE FOTOS DE CRIMES/ACIDENTES,
DE 30 CM (12”)

Estes cones de policloreto de várias utilidades podem ser utilizados em várias situações. Eles são de
cor laranja/vermelha brilhante com números pretos de 1 a 8 e têm 30 cm (12”) de altura. Use-os em
cenas do crime como marcadores de provas ou para controle do trânsito.

Nº CATÁLOGO
CSTC10012

DESCRIÇÃO

PREÇO

Cones localizadores de 30 cm (12”) (numerados de 1 a 8), 8 peças.

CONES LOCALIZADORES DE FOTOS DE
CRIMES/ACIDENTES, DE 22,9 CM (9”)

Estes cones de várias utilidades são feitos de plástico de
polietileno laranja/vermelho brilhante e têm 22,9 cm (9") de
altura. Os cones podem ser utilizados em cenas do crime
como marcadores de provas ou para controle do trânsito.
Impressos com números pretos de 1 a 8 ou de 9 a 16.

Nº CATÁLOGO
CSTC18V
CSTC916V

DESCRIÇÃO

Nº CSTC10012
Cones localizadores de
30 cm (12”)

PREÇO

Cones localizadores de 23 cm (9”) (numerados de 1 a 8), 8 peças
Cones localizadores de 23 cm (9”) (numerados de 9 a 16), 8 peças

MARCADORES DE PIRÂMIDE PARA
PROVAS/IDENTIFICAÇÃO DA CENA DO CRIME

Dobre, trave e desenhe. Estes marcadores da cena do crime são planos
dos dois lados e estão pré-impressos com a palavra “EVIDENCE” (Prova)
nos dois lados. Cada conjunto contém dois marcadores pretos
permanentes, um com escrita ﬁna e um com escrita grossa, para
escrever suas próprias instruções. Feitos de papelão corrugado
branco para serviço pesado com uma base quadrada de 20 cm
(8”) e 25 cm (10”) de altura. Os lados se juntam e travam
para formar uma pirâmide. Pacote plano para facilitar o
armazenamento.

Nº CATÁLOGO
ID100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Nº ID100 Os marcadores de pirâmide para provas/
identificação da cena do crime são fornecidos em
um pacote plano para facilitar o armazenamento e a
montagem.

Marcadores de pirâmide para provas/identificação da cena do crime, 100 unidades

GIZ BRANCO E REFLEXIVO

O giz reﬂexivo pode ser utilizado para criar marcas
reﬂexivas que podem ser iluminadas pelo ﬂash
eletrônico ou a lâmpada do ﬂash. Perfeito para
iluminar o local da prova, que normalmente não
apareceria em fotos noturnas, ou para uso em
investigações de acidentes, para indicar marcas
de derrapagem e destacar fragmentos relevantes.
Simplesmente desenhe as marcas desejadas com o
giz e fotografe normalmente.
O giz branco é recomendado para aplicações durante
o dia.
O giz reflexivo é excelente para fotografias com flash durante
a noite.

Nº CATÁLOGO
RCHALK
WCHALK

DESCRIÇÃO

Use nosso giz branco para marcar o local da prova
durante o dia em superfícies como concreto e asfalto.

PREÇO

Giz reflexivo, 15,24 cm x 2,22 cm de diâmetro (6" x 0,875" de diâmetro), 1 unidade
Giz branco, 2,54 cm x 10,16 cm x 2,54 cm de diâmetro (1” x 4" x 1"), 3 unidades

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Marcação de provas
NÚMEROS PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS DE CRIME OU ACIDENTE

Estas são placas numeradas para uso em cenas de crime ou acidente a ﬁm de indicar a localização
de provas relevantes. Os tamanhos padrão são 10,8 cm de largura x 17,8 cm de altura (4,25" x 7"). Os
tamanhos pequenos são 8,9 cm de largura x 6,7 cm de altura (3,5" x 2,625").

Disponível em tamanho pequeno.

Nº CATÁLOGO

Indicadores de alumínio ou
plástico estão disponíveis
à sua escolha (tamanhos
pequenos disponíveis apenas
em plástico).
Eles são fabricados em alumínio com
revestimento de vinil amarelo em
uma única peça de 0,8 mm (0,032”)
ou de poliestireno de 1,2 mm (0,050”)
de espessura para maior vida útil e
durabilidade. Têm acabamento fosco
para reduzir o reflexo e a estrutura em
forma de A permite armazenar uns
dentro dos outros.

PEN15
PEN1650
PEN5199
PEN15V
PEN1650V
PEN5199V
PEN15VS
PEN1650VS
PEN5199VS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Números de alumínio para fotos (1 a 15)
Números de alumínio para fotos (16 a 50)
Números de alumínio para fotos (51 a 99)
Números de plástico para fotos (1 a 15)
Números de plástico para fotos (16 a 50)
Números de plástico para fotos (51 a 99)
Números de plástico pequenos para fotos (1 a 15)
Números de plástico pequenos para fotos (16 a 50)
Números de plástico pequenos para fotos (51 a 99)

ALFABETO PARA PROVAS FOTOGRÁFICAS DE CRIME OU ACIDENTE

Use estas placas alfabéticas (A a Z) com as placas numéricas ou para indicar fotograﬁas em sequência.
Os tamanhos padrão são 10,8 cm de largura x 17,8 cm de altura (4,25" x 7"). Os tamanhos pequenos são
8,9 cm de largura x 6,7 cm de altura (3,5" x 2,625").

Disponível em tamanho pequeno.

Nº CATÁLOGO
PEA26
PEA26V
PEA26VS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Alfabeto de alumínio para fotos (A a Z)
Alfabeto de plástico para fotos (A a Z)
Alfabeto de plástico pequeno para fotos (A a Z)

INDICADORES DE DIREÇÃO PARA FOTOS DE CRIME OU ACIDENTE

Use estes indicadores de direção em combinação com os indicadores de letras e números. Também
podem ser utilizados acima como ponteiros de foco de itens de prova excepcionais. Cada conjunto
consiste em 4 indicadores “UP” (ACIMA), 4 indicadores “DOWN” (ABAIXO), 4 indicadores “LEFT/RIGHT”
(ESQUERDA/DIREITA) e um indicador “NORTH” (NORTE). Os tamanhos padrão são 10,8 cm de largura
x 17,8 cm de altura (4,25" x 7") Os tamanhos pequenos são 8,9 cm de largura x 6,7 cm de altura (3,5" x
2,625").

Nº CATÁLOGO

Disponível em tamanho
pequeno.
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PDN17
PDN17V
PDN17VS

DESCRIÇÃO
Indicadores de direção de alumínio, 13 unidades
Indicadores de direção de plástico, 13 unidades
Indicadores de direção de plástico pequenos, 13 unidades

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de medição e marcação de
provas
KIT MASTER DE ESCALAS DE MEDIÇÃO

O kit master de escalas de medição contém o maior sortimento imaginável de escalas de medição. De
nossa régua para provas fotográﬁcas de 1,3 cm (1/2") de largura até a ﬁta de régua gigante para provas
de referência 9 m (30 pés), pode ser realizada praticamente qualquer tarefa de medição. Algumas
escalas são descartáveis, outras podem ser utilizadas indeﬁnidamente. Também estão incluídos os
números de identiﬁcação de provas com escalas incluídas.
Este amplo sortimento abrange escalas métricas e imperiais, e algumas inclusive estão impressas em
ambos os sistemas. Até escalas ﬂuorescentes que brilham sob luz UV de onda longa foram fornecidas.

Nº CATÁLOGO
MMSK1000

DESCRIÇÃO
Kit master de escalas de medição

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Fotografia/
documentação da cena
do crime
Conteúdo do MMSK1000:
1- 600E Fita para régua de provas fotográficas, 1,3 cm x 12,7 m
(0,5” x 500”), com repetição a cada 30 cm (12”)
1- 601E Fita para régua de provas fotográficas, 2,5 cm x 12,7 m
(1” x 500”), com repetição a cada 30 cm (12”)
1- EFR100 Escala dobrável de provas fotográficas,
0 a 61 cm x 0 a 30,5 cm (0” a 24” x 0” a 12”)
1- EFR200 Escala de referência de três dobras com números
grandes, 91,44 cm (36”) (medida reta, sem dobra)
1- EFR300 Escala de referência de três dobras com números
grandes, 90 cm (medida reta, sem dobra)
1- EPS20B Régua descartável para fotografar provas, branco sobre
preto, 5 cm (2”), 100 pacotes
1- EPS20G Régua descartável para fotografar provas, preto sobre
cinza, 5 cm (2”), 100 pacotes
1- EPS20W Régua descartável para fotografar provas, preto sobre
branco, 5 cm (2”), 100 pacotes
1- EPS30B Régua de vinil para provas fotográficas, azul 15 cm (6”),
10 pacotes.
1- EPS30FG Régua de vinil para provas fotográficas, verde
fluorescente, 15 cm (6”), 10 pacotes.
1- EPS30FO Régua de vinil para provas fotográficas, laranja
fluorescente, 15 cm (6”), 10 pacotes.
1- EPS30W Régua de vinil para provas fotográficas, branco, 15 cm
(6”), 10 pacotes.
1- MR400 Escala magnética para provas, branco, 15 cm (6”),
10 pacotes.
1- MR401 Escala magnética para provas, cinza, 15 cm (6”),
10 pacotes.
1- MR403 Escala magnética para provas, preto, 15 cm (6”),
10 pacotes.
1- MR500 Régua para provas fotográficas, preto sobre cinza,
5 cm (2”), 10 pacotes.
1- MR501 Régua para provas fotográficas, branco sobre preto,
5 cm (2”), 10 pacotes.
1- MR502 Régua para provas fotográficas, preto sobre branco,
5 cm (2”), 10 pacotes.
1- PPS100 Fita para provas de referência, 2,5 cm x 9 m
(1” x 30 pés) com repetição de 0 a 30 cm (0 a 12”)
1- PPS101 Fita gigante para provas de referência, 3,2 cm x 9 m
(1,25” x 30 pés) com repetição a cada 30 cm (12”)
1- PPS200 Escala para provas fotográficas com verso adesivo para
fotografias de 35 mm com repetição a cada 20 mm, rolo de 150
1- PPS201 Números identificadores/medida fotográfica com escala
de 0 a 4 cm
1- PPS202 Números identificadores/medida fotográfica com escala
de 0 a 2 cm
1- PPS300 Escalas para provas fotográficas, 10 cm, 10 pacotes.
1- PPS301 Escalas para provas fotográficas, 5 cm, 10 pacotes.
1- PPS400 Escalas para provas fotográficas, branco, 10 pacotes.
1- PPS401 Escalas para provas fotográficas, cinza, 10 pacotes.
1- PPS402 Escalas para provas fotográficas, azul, 10 pacotes.
1- PPS403 Escalas para provas fotográficas, preto, 10 pacotes.
1- PPS404 Escalas para provas fotográficas, transparente,
10 pacotes.
1- PPS500 Escalas para provas fotográficas com verso adesivo,
branco sobre preto, 5 cm (2”), 50 pacotes.
1- PPS501 Escalas para provas fotográficas com verso adesivo,
preto sobre cinza, 5 cm (2”), 50 pacotes.
1- PPS502 Escalas para provas fotográficas com verso adesivo,
preto sobre branco, 5 cm (2”), 50 pacotes.
1- PPS503 Escala para provas fotográficas com verso adesivo com
repetição a cada 50 mm (2"), rolo de 150
1- PPS6000 Conjunto de 2 escalas reversíveis em fotografia
macrográfica (1 unidade PPS600 e PPS601)
1- PPS703 Escalas de referências com números grandes, preto,
6 cm (2”), 12 pacotes.
1- PPS704 Escalas de referências com números grandes,
16 cm (6”), 12 pacotes.
1- PPS705 Escalas de referências com números grandes,
32 cm (12”), 12 pacotes.
1- PPS800 Escala forense, preto sobre branco, 105 mm x 105 mm
1- PPS801 Escala forense, preto sobre branco, 105 mm x 105 mm
(4,125” x 4,125”)
1- PPS800IF Escala forense, laranja fluorescente, 105 mm x 105 mm
(4,125” x 4,125”), 5 pacotes
1- PPS800CF Escala forense, verde fluorescente, 105 mm x
105 mm, 5 pacotes.
1- MMSK1000C Estojo de viagem de copolímero de alto impacto
com alça; Dimensões: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm
(18" x 13" x 9"); Peso: 4 kg (8,8 lb)
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Fotografia/
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do crime
Conteúdo do PDK200:
111111211111111-

PEN15V Números para provas fotográficas, 1 a 15.
EFR100 Régua para provas fotográficas, dobrável
SK900 Fita métrica 30 m (100 pés)
PNBL100 Livreto de números para fotos, grande, adesivo
PNBS100 Livreto de números para fotos, pequeno, adesivo
PPS101 Escala de referência contínua, número grande
PPS800 Escalas forenses, preto sobre branco
PPS400 Réguas para fotos, branco s/preto, 10 unidades
PPS401 Réguas para fotos, cinza s/preto, 10 unidades
PPS402 Réguas para fotos, azul s/branco, 10 unidades
PPS403 Réguas para fotos, preto s/branco, 10 unidades
PPS100 Escala para provas com fita de referência contínua
PAB100 Livreto de setas para fotos, adesivo
PPS200 Réguas de 20 mm, 150/rolo
PPS503 Escalas, branco com preto, 2,5 cm x 5,7 cm
(1” x 2,25”), 150/rolo
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP224 Estojo de viagem de polipropileno moldado;
Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x 4,3 cm (10,375" x
4,625" x 1,6875")
1- PDK2001 Estojo de viagem de copolímero moldado; com
divisões plásticas moldadas: Dimensões: 41,6 cm x
21,9 cm x 17,8 cm
(16,375" x 8,625" x 7");
Peso: 3,4 kg (7,4 lb)

Kits de medição e marcação
de provas
KIT DE DOCUMENTAÇÃO DE FOTOS PADRÃO

O kit de documentação de fotos padrão foi projetado para atender às necessidades de documentação
fotográﬁca na cena do crime de um apartamento de tamanho médio.

CONTEÚDO do PDK300:
11111111111121111111111-

1-

1-

PEN15V Números para provas fotográficas, 1 a 15.
PEN1650V Números para provas fotográficas, 16 a 50.
PIC001 Cartões identificadores de fotos, grandes
EFR100 Régua para provas fotográficas, dobrável
PDUP01 Orientador de direção para fotos, seta para cima
PDDOWN02 Orientador de direção para fotos, seta para
baixo
PDRL03 Orientador de direção para fotos, conjunto com
1 seta esquerda e 1 seta direita
PDN04 Orientador de direção para fotos, seta norte
SK900 Fita métrica, sistema métrico/padrão, 30 m
(100 pés)
PNBL100 Livreto de números grandes, adesivos
PNBS100 Livreto de números pequenos, adesivos
PPS101 Escala de referência contínua, número grande
PPS800 Escalas forenses, preto sobre branco
PPS400 Réguas para fotos, impressão branco com preto,
10 unidades
PPS401 Réguas para fotos, impressão cinza com preto,
10 unidades
PPS402 Réguas para fotos, impressão azul com branco,
10 unidades
PPS403 Réguas para fotos, impressão preto com branco,
10 unidades
PPS100 Escala para provas contínua com fita de referência
PAB100 Livreto de setas para fotos, adesivo
PPS200 Réguas de 20 mm, 150/rolo
PPS503 Escalas, impressão branco com preto,
2,5 cm x 5,7 cm (1” x 2,25”), 150/rolo
KCP1141 Fita métrica retrátil
KCP224 Estojo de polipropileno moldado;
Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x 4,3 cm (10,375" x
4,625" x 1,6875")
PDK3002 Estojo interno de copolímero moldado; com
forro de plástico moldado;
Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4 cm
(12,125" x 7,25" x 4,5")
PDK3001 Estojo de viagem moldado de copolímero; com
forro plástico moldado;
Dimensões: 48,3 cm x 29,2 cm x 26,7 cm
(19" x 11,5" x 10,5");
Peso: 6,9 kg (15,3 lb)
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Nº CATÁLOGO
PDK200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de documentação de fotos padrão

KIT COMPLETO DE DOCUMENTAÇÃO DE FOTOS

O kit completo de documentação de fotos foi projetado para atender às necessidades de documentação
fotográﬁca na cena do crime de um departamento grande.

Nº CATÁLOGO
PDK300

DESCRIÇÃO
Kit completo de documentação de fotos

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de medição e marcação
de provas
MINI KIT DE DOCUMENTAÇÃO DE FOTOS

O mini kit SIRCHIE® de documentação de fotos foi projetado para atender às necessidades de
documentação fotográﬁca na cena do crime, especíﬁcas de um departamento pequeno.

Nº CATÁLOGO
PDK100

DESCRIÇÃO

PREÇO

CONTEÚDO do PDK100:
1- PNBS100 Livreto de números para fotos,
pequeno, adesivo
1- PPS101 Escala de referência contínua, número
grande
2- PPS800 Escalas forenses, preto sobre branco
1- PPS400 Réguas para fotos, branco s/preto, 10
unidades
1- PPS401 Réguas para fotos, cinza s/preto, 10
unidades
1- PPS402 Réguas para fotos, azul s/branco, 10
unidades
1- PPS403 Réguas para fotos, preto s/branco, 10
unidades
1- PPS100 Escala para provas contínua com fita
de referência
1- PAB100 Livreto de setas para fotos, adesivo
1- PPS200 Réguas de 20 mm, 150/rolo
1- PPS503 Escalas, branco com preto, 2,5 cm x
5,7cm (1” x 2,25”), 150/rolo
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP224 Estojo de viagem de polipropileno
moldado; Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x
4,3 cm (10,375" x 4,625" x 1,6875");
Peso: 0,5 kg (1,15 lb)

Mini kit de documentação de fotos

KIT DE MARCAÇÃO DE FOTOS DA CENA DO CRIME

Facilite a marcação de provas que precisem ser fotografadas com este kit de marcação de fotos.
Quando for encontrada uma possível prova, use um destes resistentes suportes de metal para marcar
o local. Fabricado com alumínio leve, os suportes têm altura ajustável de 35,5 cm a 1,2 m de altura (14”
a 48”). Coloque uma das tabuletas de números altamente visíveis, em preto e branco, no suporte para
tabuleta integrado e as provas serão facilmente relocalizadas para fotograﬁa e posterior investigação.

Kit de marcação de fotos da cena do crime em uso.

Nº CATÁLOGO
PMK1000

Fotografia/
documentação da cena
do crime

DESCRIÇÃO
Kit de marcação de fotos da cena do crime

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

CONTEÚDO do PMK1000:
4- PMB68 Placas de marcação de fotos de 15,2 cm
20,3 cm (6” x 8”)
1- PM11 Marcador de fotos preto
1- PME2 Apagador do marcador de fotos
2- PMC3 Conectores do marcador de fotos
12- PMP4 Pinos do marcador de fotos
20- PMPH5 Suportes para tabuleta, pequenos
4- PMPH6 Suportes para tabuleta, grandes
1- PMDP7 Tabuletas de direção, 5,1 cm x 10,2 cm
(2” x 4”), preto/branco, reversíveis, 4 indicadores
de seta, 1 indicador N.
1- PMDP8 Tabuletas de direção, 10,2 cm x 15,2 cm
(4” x 6”), preto/branco, reversíveis, 4 indicadores
de seta, 1 indicador N.
1- PMNM9 Tabuletas de números, 10,2 cm x
10,2 cm (4” x 4”), preto/branco, reversíveis,
números de 1 a 48
1- PMNM10 Tabuletas de números, 10,2 cm x
15,2 cm (4” x 6”), preto/branco, reversíveis,
números de 0 a 9
1- PMK1001 Estojo de viagem, de copolímero
moldado, com bandeja removível; Dimensões:
51,4 cm x 22,5 cm x 21,9 cm (20,25" x 8,875" x
8,625"); Peso: 4,4 kg (9,75 lb)

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com
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Kits para croquis da cena do
crime
OS CROQUIS DA CENA DO CRIME TÊM UMA FUNÇÃO VITAL NA
INVESTIGAÇÃO.

O croqui ﬁnal oferece um registro preciso e permanente da prova encontrada na cena. Uma fotograﬁa
é uma visualização bidimensional da cena e não fornece informações precisas das distâncias entre
os objetos presentes na cena. As fotos não podem ser entendidas claramente a menos que sejam
conhecidas as distâncias medidas entre esses pontos. Um desenho ﬁnalizado ou um croqui básico da
cena é a forma mais efetiva de mostrar as medidas reais e de identiﬁcar importantes itens de prova no
local da cena. Os croquis são separados em três classes:
1. Croqui básico: O croqui básico é preparado pelo investigador na cena — mas só depois de concluir
todas as fotograﬁas e antes de colher qualquer prova. O croqui não precisa ser desenhado em escala,
mas deve conter as medidas exatas do ambiente e a localização da prova em relação à localização da
vítima ou de outras provas importantes.
2. CROQUI FINAL: O croqui ﬁnal é uma duplicata do croqui básico preparado em escala utilizando
modelos de layout e as distâncias exatas. Quando o croqui ﬁnal estiver concluído, deve ser
imediatamente duplicado e encaminhado às autoridades competentes para proteção até que o caso
seja resolvido.
3. DESENHO EM ESCALA: Um desenho em escala é utilizado principalmente para apresentação na sala
do tribunal. Ele pode ser feito em qualquer escala escolhida. O desenho deve conter todas as medidas
dos cômodos, móveis, paredes etc., mas não a localização da prova que tenha sido recuperada.
Quando o desenho estiver concluído, pode ser adicionada uma superposição plástica transparente
mostrando a localização da prova no cômodo onde foi encontrada.

Croqui básico

Conteúdo do DK1:
1- TB100 Livreto, “Croqui e desenho detalhado da
cena do crime”
1- Transferidor 376 C-Thru
1- CSD11 Formulários para croquis da cena do
crime/acidente, 50 folhas
1- CSS11 Bloco para croquis para cena do crime,
com formulários, símbolos e diagramas prédesenhados
1- CST1 Modelo para cena do crime
1- KCP134 Lápis de desenho mecânico
1- KCP216 Marcador com ponta de feltro, ponta
média, preto
1- TT1 Modelo para trânsito
1- DK11 Pasta de vinil com bolsos internos
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Desenho em escala

Croqui final

KIT BÁSICO PARA CROQUIS DA
CENA DO CRIME

Este kit contém os componentes básicos
necessários para croquis da cena do crime/
acidente a preço econômico. Todos os itens estão
incluídos em uma pasta de vinil.

Nº CATÁLOGO
DK1

DESCRIÇÃO
Kit básico para croquis da cena do crime

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Modelos para a cena do crime

Fotografia/
documentação da cena
do crime

MODELO PARA PROVA DE IMPRESSÃO LATENTE

O modelo para prova de impressão latente contém muitos dos objetos dos quais as impressões
latentes podem ser levantadas. Há uma régua impressa na borda superior do modelo. Ele é fabricado
com acrílico verde e mede 19 cm x 8,4 cm (7 1/2” x 3 5/16”). Os itens contidos neste modelo são do
tamanho perfeito para desenhar nos cartões LPW100 ou LPB100 de impressão levantada do verso/
croqui/registro (consulte a página 64).
Nº LPET1

Nº CATÁLOGO
LPET1

DESCRIÇÃO

PREÇO

Modelo para prova de impressão latente

MODELOS PARA INTERIORES

Estes modelos são feitos com precisão, têm ﬁguras, símbolos e desenhos exclusivos e podem oferecer
a forma mais econômica e rápida de atender às necessidades especiais de desenho de uma agência.
Todos os modelos são fabricados com acrílico durável e sólido com acabamento fosco na parte
superior e polimento na parte inferior. Os modelos têm 0,76 mm (0,030”) de espessura e escala de
6,3 mm:30,5 cm (1/4”:1’). Um modelo de planta de escritório de 20,3 cm x 13 cm (8” x 5 1/8”) oferece
a maioria dos equipamentos e móveis de escritório de tamanho padrão. O modelo de layout de loja de
23 cm x 13 cm (9 1/8” x 5 1/8”) oferece a maioria dos balcões e mesas de tamanho padrão. O modelo
de móveis domésticos de 22 cm x 14 cm (8 5/8” x 5 1/2”) tem móveis e utensílios domésticos.

Nº CATÁLOGO
710
712
714

DESCRIÇÃO

Nº 710

PREÇO

Modelo de planta de escritório
Modelo de layout de loja
Modelo de móveis domésticos

Nº 712

MODELO PARA TRÂNSITO

O modelo para trânsito SIRCHIE® mede 16 cm x 9 cm (6 1/4” x 3 1/2”) e é projetado para fazer
desenhos de acidentes de trânsito simples e claros. O modelo permite que o usuário desenhe faixas
de conversão à esquerda; carros padrão e compactos, carros familiares, caminhonetes e caminhões;
motos e bicicletas; pessoas; árvores e lagoas; animais; tratores; caminhões e ônibus; interseções;
cercas, rios e riachos; pontos de impacto e cruzamentos de ferrovias; placas de trânsito; e curvas.

Nº 714

Nº CATÁLOGO

TT1

DESCRIÇÃO

PREÇO

Modelo para trânsito

MODELO PARA A CENA DO CRIME

O modelo SIRCHIE para a cena do crime, especialmente criado para a polícia, mede 16,5 cm x 8,26
cm (6 1/2” x 3 1/4”). Ele é projetado para simpliﬁcar o desenho de objetos difíceis encontrados na
cena do crime. O modelo tem o corpo humano segmentado, protegido por leis de direitos autorais,
que permite desenhar o corpo humano na exata posição em que foi encontrado. O modelo para cena
do crime tem escala de 6,5 mm = 30,5 cm (1/4” = 1’). Há uma régua convencional de 15,25 cm (6”)
no lado direito. A parte inferior e o lado esquerdo são marcados com incrementos de 6,4 mm (1/4”).
Existem muitas variações para usar este modelo.

Nº CATÁLOGO
CST1

DESCRIÇÃO

Nº TT1

PREÇO

Modelo para cena do crime

MODELO DE PLANTA DE TOALETE

Este ,modelo fornece uma forma fácil de desenhar a mão formas e símbolos repetidos, com precisão.
Ele tem aberturas lisas e sem atrito que incorporam um espaço de um lápis de 0,5 mm. Também
contém os símbolos mais recentes para desenhos residenciais, institucionais e comerciais. A escala é
de 6,4 mm:30,5 cm (1/4”:1’) e o tamanho do modelo é de 12,70 cm x 23 cm x 0,76 (5” x 9” x 0,030”).

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

1190I

Modelo para toalete

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

Nº CST1

PREÇO
Nº 1190I
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Modelos para a cena do crime e produtos para
escrever com qualquer condição climática
MODELO DE FIGURA HUMANA

O modelo de ﬁgura humana pode ser usado quando for necessário desenhar uma ﬁgura humana
masculina ou feminina. Ele tem orifícios na parte superior para colocá-lo em uma pasta de três furos.
Há uma régua de escala de 30 cm na borda inferior do modelo. As ﬁguras estão representadas em
várias alturas com visualização de frente e de perﬁl. Um diagrama impresso no modelo ilustra como
é possível reposicionar o modelo durante o desenho para produzir diagramas realistas e informativos.
Dimensões: 21,6 cm x 28 cm (8 1/2” x 11”) Escala: 6,4 mm:30,5 cm (1/4”:1’)

Nº CATÁLOGO
Nº HFT1

HFT1

DESCRIÇÃO

PREÇO

Modelo de figura humana

FITA MÉTRICA DE AÇO, DE PRECISÃO

A ﬁta métrica SIRCHIE® de aço, de precisão são ﬁtas métricas de qualidade fornecidas em estojo de
ABS resistente a impactos, na cor laranja ﬂuorescente. As lâminas de aço ﬂexível têm 9,65 mm (3/8")
de largura e apresentam marcas em preto e vermelho sobre um fundo amarelo. Cada lâmina de aço é
coberta com polycoat para oferecer uma vida útil mais longa. As ﬁtas métricas são fornecidas com uma
prática alça de aço dobrável, projetada para ser anatomicamente confortável e permite implementar e
rebobinar de maneira rápida.

Nº CATÁLOGO
SK800
SK900

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita métrica de aço, manual (15 m/50 pés)
Fita métrica de aço, manual (30 m/100 pés)

PRANCHETA DE ALUMÍNIO DE DOIS SETORES

Esta prancheta de 21,5 cm x 35,5 cm (81/2” x 14”) é uma peça essencial do equipamento para que
qualquer um obtenha informações em campo. O clipe segura papéis e tem um porta-licença deslizável.
• O compartimento inferior tem capacidade de 2,5 cm (1”) e tem uma bandeja para lápis incorporada
• O compartimento superior fornece uma capacidade adicional de armazenamento de 1,11 cm 7/16”
• A bandeja superior pode ser removida para criar um compartimento grande

Nº CATÁLOGO
CLIP100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Prancheta de alumínio com dois compartimentos

CANETA PARA QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

Esta caneta escreve em qualquer condição climática e em qualquer ângulo — inclusive invertida!
Também pode escrever sobre água, graxa e fotograﬁas, bem como no frio extremo (-34 °C/-30 F) e
calor extremo (121 °C/+250 ° F).

Nº CATÁLOGO
RRPEN

DESCRIÇÃO

PREÇO

Caneta para qualquer condição climática, preta

BLOCO PARA QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

O papel especial deste bloco repele a água de modo que seja possível escrever com qualquer condição
climática. O bloco contém 100 páginas (50 folhas). As folhas são impressas com linhas horizontais azuis
suaves e estão encadernadas com espiral e capa Polydura.

Nº CATÁLOGO
RRPAD

DESCRIÇÃO

PREÇO

Bloco para qualquer condição climática, 10 cm x 20 cm (4” x 8”), 100 páginas

CADERNO DE ANOTAÇÕES PARA QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

Este caderno de anotações é fabricado com papel especial que repele a água, permitindo escrever
com qualquer clima. 84 páginas (42 folhas) são encadernadas em espiral com capa Polydura. Páginas
impressas com linhas azuis horizontais com uma grade suave de 0,64 cm (1/4”).

Nº CATÁLOGO
RRNBK
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Caderno de anotações para qualquer condição climática, 21,5 cm x 28 cm (81/2” x 11”), 84 páginas
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Kits para croquis da cena do
crime
KIT PROFISSIONAL PARA
CROQUIS DA CENA DO
CRIME

Fotografia/
documentação da cena
do crime
CONTEÚDO DO SK3000:
1111110-

Este kit proﬁssional para croquis da
cena do crime é projetado e equipado
com todos os componentes para fazer
croquis da cena do crime de forma
rápida e proﬁssional. Uma prancha
de desenho versátil permite realizar
o croqui, diagramar e desenhar
imediatamente. O kit aceita tamanhos
de mídia de até 28 cm x 43 cm (11” x
17”).

11111111111-

Nº CATÁLOGO
SK3000

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit profissional para croquis da cena do crime

1-

SK3002 Prancha de desenho portátil
SK3003 Régua graduada removível
SK3004 Cabeçote de desenho com transferidor
SK3005 Pés reversíveis (conjunto)
SK3006 Mala de armazenamento de materiais
SK3007 papel para croqui, 28 cm x 43 cm (11” x
17”)
SK3008 Faixa para o pescoço
CST1 Modelo para cena do crime
TT1 Modelo para trânsito
1190I Modelo de planta de banheiro
714 Modelo de móveis domésticos
712 Modelo de layout de loja
710 Modelo de planta de escritório
KCP135 Bússola universal
SK900 Régua de aço 30 m/100 pés
KCP136 Conjunto profissional de instrumentos
para desenho
TB100 Livreto “Croqui e desenho detalhado da
cena do crime”
SK3001 Estojo de viagem de vinil com alça

Conteúdo do SK1000:
11111111111-

KIT MASTER PARA CROQUIS
DE CENA DO CRIME

Este é um kit completo para croquis da
cena do crime utilizado pela maioria dos
modernos departamentos de polícia
do mundo. Todos os componentes
necessários para elaboração rápida e
proﬁssional de croquis da cena do crime
estão contidos em uma pasta sanfona para
uso em campo ou na sala de reuniões dos
policiais. É absolutamente necessário para
o investigador bem preparado.

1111-

Nº CATÁLOGO
SK1000

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit master para croquis da cena do crime

Conteúdo do SK0001:

KIT PARA CROQUIS NA
VIATURA POLICIAL

11111-

Esta é a ferramenta perfeita
para croquis da cena do crime
ou acidente. Este kit compacto
contém as ferramentas básicas
necessárias para croquis básicos
e ﬁnais. Obtenha economia sem
sacriﬁcar a qualidade.

1111111-

Nº CATÁLOGO
SK0001

KCP130 Bloco de papel gráfico, 50 folhas
KCP131 Régua de plástico de 30 cm (12”)
KCP134 Lápis de croqui mecânico
TT1 Modelo para trânsito
1190i Modelo de planta de banheiro
714 Modelo de móveis domésticos
712 Modelo de layout de loja
710 Modelo de planta de escritório
KCP135 Bússola universal
SK800 Régua de aço 15 m (50 pés)
KCP136 Conjunto profissional de instrumentos
para desenho
KCP132 Triângulo plástico transparente,
30O/60O/90O
KCP133 Triângulo plástico transparente,
45O/45O/90O
TB100 Livreto “Croqui e desenho detalhado
da cena do crime”
SK1000C Estojo de viagem tipo pasta, vinil,
acabamento em couro: Dimensões: 34,3 cm x
31,8 cm x 5,7 cm
(13,5" x 12,5" x 2,25");
Peso: 1,6 kg (3,56 lb)

DESCRIÇÃO
Kit para croquis na viatura policial

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

KCP130 Bloco de papel gráfico, 50 folhas
KCP131 Régua de plástico de 30 cm (12”)
712 Modelo de layout de loja
710 Modelo de planta de escritório
KCP132 Triângulo plástico transparente,
30O/60O/90O
KCP133 Triângulo plástico transparente,
45O/45O/90O
1190i Modelo de planta de banheiro
714 Modelo de móveis domésticos
KCP134 Lápis de croqui mecânico
TT1 Modelo para trânsito
TB100 Livreto “Croqui e desenho detalhado da
cena do crime”
SK0001C Pasta tipo prancheta, vinil, acabamento em couro; Dimensões: 24,1 cm x 32,4
cm x 1,3 cm (9,5" x 12,75" x 0,5”);
Peso: 689 g (1,52 lb)
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Fotografia/
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CONTEÚDO DO TIK100:
1- TIK15 Tabuletas marcadoras de fotos, 5 indicadores de
seta, números de 0 a 9, 7,6 cm x 12,1 cm (3” x 4,75”),
em preto e branco, reversíveis
1- TIK90 Etiquetas, 5,1 cm x 4,1 cm (2" x 1,625"), 90
unidades
25- ZWB011 Sacos Zip-Top para provas, 10,2 cm x 15,2 cm x
1,2 mm (4” x 6” x 4 milésimos de polegada) com bloco de
anotações
25- KCP128 Sacos Zip-Top de polietileno, para provas,
7,6 cm x 12,7 cm x 0,10 mm (3” x 5” x 0,002”)
com bloco de anotações
25- KCP266 Sacos de polietileno, para provas, 45,7 cm x
61 cm x 0,05 mm
(18” x 24” x 2 milésimos de polegada)
1- KCP135 Bússola
5- KCP267 Tubo, 12 mm x 75 mm, 5 ml com tampa
rosqueada
1- KCP131 Régua de plástico de 30 cm (12”)
1- KCP133 Esquadro escolar, 45 graus
1- Transferidor 376 C-Thru
2- KCP134 Lápis de croqui, mecânico
1- KCP130 Bloco, papel para gráficos 21,6 cm x 27,9 cm
(8,5" x 11"), grade de 63,5 cm (25”), 50 folhas
1- KCP268 Toalha de algodão 30,5 cm x 30,5 cm (12" x 12")
1- KCP269 Luvas de trabalho, palma de couro, 1 par
1- SF0072 Macacão Tyvek® descartável, grande
1- PL1000 Lanterna, preta, 2 baterias célula D
2- KCP235 Bateria célula D, alcalina
1- KCP270 Prancha de desenho, tamanho A4 (21 cm x
29,7 cm)
1- KCP271 Lápis, madeira, preto nº 2 HB
1- KCP272 Lápis, madeira, verde
1- KCP273 Lápis, madeira, amarelo
1- KCP274 Lápis, madeira, vermelho
1- KCP275 Lápis de cor para marcação, vermelho
1- KCP276 Lápis de cor para marcação, branco
1- KCP277 Lápis de cor para marcação, amarelo
1- KCP278 Régua, madeira dobrável universal, 2 m (6,5 pés)
1- KCP279 Conjunto de chaves de fenda, 4 unidades, 2 de
fenda, 2 Phillips
1- KCP280 Alicate de eletricista de corte lateral, 17,8 cm (7”)
de comprimento, boca de 3,5 cm (1,375”)
1- KCP281 Chave de fenda, 5 em 1, fenda de 0,48 cm (3/16”)
e 0,79 cm (5/16”), Phillips nº 1 e nº 2, chave de boca de
0,79 cm (5/16”)
1- JC7538 Lupa, retangular iluminada, 4X
2- KCP230 Pilha AA, alcalina, 1,5 V
1- KCP309 Faca, 7 funções, de bolso
1- KCP255 Cortador de vidro
1- KCP289 Pinça, 11,4 cm (4,5”) niquelada, pontas afiadas
1- KCP282 Apontador de lápis
1- KCP283 Marcador com ponta de feltro, extra fino, preto
1- 125MD Ferramenta magnética MegaWand™
1- SK900 Fita métrica de aço de precisão, 30 m (100 pés)
2- KCP284 Vidro de 39 ml (1 onça), vidro âmbar, BRNM
20/400
2- KCP285 Conta-gotas, 20/400 para vidros âmbar de 39 ml
(1 onça)
1- WHC4 Limpador de mãos sem água, 118 ml (4 onças)
6- KCP286 Caixa, plástico transparente, articulada, 5,4 cm x
4,1 cm x 1,6 cm (2,125” x 1,625” x 0,625”)
5- TIK02 Tripés dobráveis
5- TIK01 Extensões do tripé, 19,7 cm (7,75”)
1- TIK100C Estojo de viagem Samsonite® com trava de
combinação, almofada do componente interno usinada;
Dimensões: 47 cm x 39,4 cm x 14 cm (18,5” x 15,5” x
5,5”); Peso: 8,8 kg (19,5 lb)

Kits para croquis da cena do
crime
KIT DE INVESTIGAÇÃO DE TRÂNSITO

Alguns dos mais de 150 itens individuais contidos neste kit são: ferramentas para ajudar na preparação
do croqui inicial; prancha de desenho da cena do acidente fabricada com precisão (consulte o
suplemento); ferramentas de medida, marcação e desenho; tabuletas para marcar provas críticas
para fotograﬁa; recipientes para coleta de provas (sólidas e líquidas); uma variedade de ferramentas
manuais; lanterna; lupa; bússola magnética e muito mais. O kit também contém luvas de trabalho,
limpador de mãos sem água e um macacão especial descartável.

Nº KCP270 Prancha de desenho de
precisão para cena de acidente.

Nº CATÁLOGO
TIK100
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DESCRIÇÃO
Kit de investigação de trânsito
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Fotografia/
documentação da cena
do crime

Investigação de balística
KIT DE MEDIÇÃO DIGITAL

O kit DIGMK300 de medição digital é um kit de ferramentas versáteis projetado para ajudar o
investigador na cena do crime com fotograﬁas, trajetória do laser, manchas de sangue e outros
trabalhos de campo importantes. Os três dispositivos de medição e seus acessórios facilitam, agilizam e
dão mais precisão às investigações da cena do crime.

Nº CATÁLOGO
DIGMK300

DESCRIÇÃO

1- DMLASER Projetor de laser
1- DMRANGE Localizador de faixa
1- DMANGLE Localizador de ângulo com estojo de
viagem
20- DMTARGET Alvos de laser, 5 cm x 5 cm (2” x 2”)
1- PEN15VS Números pequenos, de plástico, para
provas fotográficas (1 a 15)
1- PPS401 Escalas para provas fotográficas, de
vinil, 10 unidades
1- PPS202 Números identificadores para fotografia,
10/pacote.
1- Mala de transporte, de náilon preto; Dimensões:
15,24 cm x 22,86 cm x 25,4 cm (6" x 9" x 10");
Peso: 1,568 kg (3,457 lb)

PREÇO

Kit de medição digital

ESPECIFICAÇÕES DO DMLASER:

PROJETOR LASER

Use o projetor laser DMLASER em vez de um ponteiro
laser. As características desta versátil ferramenta
abrangem a função de nivelamento incorporada, os
pés de nivelamento e a base magnética para acoplá-lo
facilmente aos tripés ou armários de metal. Você
pode usar isto como peso de prumo com a ampola
circular do prumo. Entre os acessórios está um
distribuidor de feixes para criar uma linha de giz com o
laser nas paredes e outras superfícies e o tripé do mini
laser.

Nº CATÁLOGO
DMLASER

DESCRIÇÃO
Projetor laser

LOCALIZADOR DE ÂNGULO DIGITAL

Use o localizador de ângulo digital DMANGLE em vez de um
transferidor para obter precisão de até ±0,2° nas medidas
de ângulos. Ele oferece facilidade de uso e precisão para o
investigador em campo.

Nº CATÁLOGO
DMANGLE

CONTEÚDO DO KIT DIGMK300:

DESCRIÇÃO

PREÇO

PREÇO

• Faixa de operação: faixa visível interior de até
15,25 m (50’)
• Ambiente de operação: projetado para uso em
interiores
• Sensibilidade da ampola: nível +/- 20 minutos
– Prumo +/- 30 minutos
• Precisão da linha: +/- 6,35 mm a 15,25 m (1/4
a 50’)
• Tipo de nivelamento: manual, com parafuso de
ajuste da base
• Precisão do feixe do nível: ± 6,3 mm a 16,5 m
(1/4 pol a 50 pés) no modo de pontos
• Diodo laser: Classe 2M/3R (>1 mW), 635 nm
a 670 nm. Este produto cumpre as normas
1040.10 e 1040.11 do 21 CFR (Código de
Normas Federais)
• Classe do laser: Classe 2M/3R
• Baterias: 3 “AA” alcalinas (incluídas)
• Duração das baterias: Até 100 horas de uso
intermitente.

ESPECIFICAÇÕES DO DMANGLE:
•
•
•
•

Resolução: 0,05°
Repetitividade: 0,01°
Precisão: ±0,2°
Bateria: Padrão, 9 volts

Localizador de ângulo digital

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Investigação de balística
KIT AVANÇADO DE LOCALIZADORES DE TRAJETÓRIA DO LASER

Sempre que uma arma de fogo é disparada, ela deixa provas, como cartuchos, resíduos de pólvora e
artefatos físicos onde o projétil passa ou se aloja em objetos da vizinhança. A análise da trajetória usa
esses artefatos para reconstruir, por meio da observação e de medidas, como provavelmente ocorreu
um tiro e determinar o local de origem do atirador.

Use as varetas de penetração, os marcadores, as
cordas e o laser para exibir o ângulo de entrada, a
trajetória e o caminho da bala. A imagem mostra o
laser verde e as cordas amarela e laranja.

Vareta de penetração, marcador SirchMark™ fixado
com Stikki Dot identificando o local e o ângulo de
entrada

O novo kit de trajetória com laser avançado LTF200 incorpora avanços em lasers e medidas digitais
para oferecer ao investigador as medidas e ferramentas mais precisas, disponíveis atualmente. Este
kit possibilita que um só investigador faça a balística detalhada ou a reconstrução dos tiros.

Tome a medida do ângulo de entrada com o transferidor digital Nº DRP10

O LTF200 contém 4 varetas de penetração de alumínio anodizado, cones de centralização, e anéis
isolantes. Estes são colocados nos orifícios criados pelos projéteis, permitindo que o investigador
fotografe a trajetória, meça os vários ângulos de entrada e também adicione cordas ou lasers para
posterior reconstrução do caminho da bala. Além disso, há mais quatro varetas que podem ser
utilizadas para estender as varetas de penetração, permitindo que elas atravessem áreas de sequência
difícil, como os bancos de um carro. Os cones de centralização são mantidos no local por anéis
isolantes de borracha, fáceis de instalar.
O LTF200 contém dois localizadores de ângulos digitais, o DMANGLE, que, com um adaptador, pode
ser colocado diretamente nas varetas de penetração para determinar o ângulo da trajetória e o DRP10,

Tome a medida do ângulo da trajetória com o localizador digital de ângulos DMANGLE e o laser montado no
tripé usando o adaptador de tripé
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um transferidor digital que mede qualquer ângulo simplesmente colocando a borda inferior no ponto
de medição e abrindo a outra perna até o ponto de medição. A leitura digital tem a precisão de até
0,2 graus.
Finalmente, para documentar o caminho da trajetória além das varetas, o kit oferece dois métodos,
uso de cordas e trajetória a laser. Para o uso de cordas, o LTF200 conta com uma corda elástica, que,
quando apertada, não cede como as cordas convencionais. Conta também com 6 carretéis (2 amarelo
brilhante, 2 laranja brilhante, 1 verde neon e 1 prata altamente reﬂetivo). Para a trajetória a laser, o
LTF200 contém dois lasers, um vermelho e um novo verde de 5 mw. Os lasers podem ser acoplados às
varetas de trajetória ou colocados em um tripé (incluso) montado para projetar o caminho da bala.
O kit também contém cones e triângulos de marcação para identiﬁcar cápsulas ou outros locais de
provas, adesivos impressos com uma escala de 2 cm e um espaço em branco para etiquetagem manual
personalizada de furos de balas, uma ﬁta métrica, Stikki-Dots® reutilizáveis e Stikki-Clips® que podem
ser usados para prender marcadores e cordas em qualquer superfície lisa. Este kit é fornecido em
uma mochila 5.11 Tactical Rush 24 fácil de carregar e de instalar, e contém tudo que é necessário para
executar uma balística ou uma reconstrução de tiros com eﬁciência.

CONTEÚDO DO LTF200:
11111112111-

141111-

NOVO!

1111111111-

Localizador de ângulo digital DMANGLE
DRP10 Transferidor digital
Suporte de ângulos
Montagem do laser no transferidor
Tripé modelo Sunpak
Adaptador para o tripé
Vareta de extensão do tripé
Ímãs para montagem
Frasco de contrapeso, 0,9 l (32 onças).
LTF201 Conjunto de varetas para trajetória (4
de penetração, para fotografia)
LTF200EC Conjunto de cordas elásticas, 6
carretéis (LTF200Y - 2 amarelo; LTF200N - 2
laranja; LTF200S -1 prata refletiva; LTF200G 1 verde fluorescente)
LTF208 Conjunto de cones de centralização, 8
cones e anéis isolantes
Pontas rosqueadas
LTF102 Laser vermelho 5 mW
LTF200GL Laser verde 5 mW
Placa para fotos em acrílico
SEM20N Marcador de provas acrílico laranja
SIRCHMARK™, saco com 20
SEM20Y Marcador de provas acrílico amarelo
SIRCHMARK™, saco com 20
SKC20 Plástico StikkiCLIPS® branco,
pacote com 20
SKC50 Pontos de cera reutilizáveis
StikkiDOTS®, pacote com 50
PEN15VS Números pequenos de plástico
para fotos (1 a 15)
PPS401 Escala de vinil para provas com fotos,
cinza, 10 unidades
PIM700 Marcadores de ID para fotos, em
branco com escala, 50 x 4 folhas
PNBR100 Círculos adesivos, A a D, 0 a 9, 4
folhas, com 11 etiquetas de cada
SK900 Fita métrica de aço, manual (30 m/100
pés)
Marcador Sharpie® com ponta fina, preto
LTF200C Mochila 5.11 RUSH 24

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com

Nº CATÁLOGO
LTF200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de localizadores avançados de trajetória a laser

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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A projeção laser das trajetórias de balas
é uma das mais recentes inovações em
investigação da cena do crime. Kits
SIRCHIE® de localizadores de trajetória
do laser contêm todas as ferramentas
necessárias para fornecer informações
vitais referentes à trajetória da bala e,
ﬁnalmente, à localização de sua origem.

KIT DE LOCALIZADORES DE TRAJETÓRIA
A LASER

CONTEÚDO DO LTF100:

O kit contém cones de centralização para uso nas varetas
de penetração ou varetas fotográﬁcas multicoloridas para
permitir um ajuste garantido quando as varetas forem
inseridas nos orifícios de entrada e saída de bala de vários
tamanhos. Há um rolo reutilizável de corda de trajetória
colorida quando estão envolvidas distâncias maiores.

1- LTF101 Localizador de ângulo de balística
1- LTF102 ponteiro laser de balística Classe IIIa
com baterias (Tipo L1154)
1- LTF103 Varetas de penetração de balas,
conjunto de 4
1- LTF104 Varetas fotográficas multicoloridas,
conjunto de 6
1- LTF105 Conectores de varetas, conjunto de 2
1- LTF106 Ponteiras de balas, conjunto de 2
1- LTF107 Ponteiras para cordas, conjunto de 2
1- LTF108 Cones de centralização, conjunto de 4
1- LTF109 Anéis de vedação, conjunto de 4
1- LTF110 Suporte para tripé universal
1- LTF111 Rolo de corda de trajetória colorida,
76 m (250 pés)
1- LTF100C Estojo de viagem de alto impacto com
forro de espuma personalizado; Dimensões:
43,8 cm x 35,6 cm x 12 cm (19" x 14" x 4,75");
Peso: 2,6 kg (5,75 lb)

Com um laser Classe IIIa, potente e ao mesmo tempo
compacto, este kit de localizadores de trajetória do laser
permite que o investigador visualize a trajetória de uma
bala. O ponteiro laser de balística pode ser preso a uma
vareta de penetração inserida em um orifício de bala ou
pode ser montado em um tripé e dirigido para dentro do
orifício de bala pelo caminho real da bala. O localizador
de ângulos de balística LTF101 é utilizado para determinar
o ângulo da trajetória. Ele pode ser manual ou montado
em um tripé usando o suporte universal para tripé de aço
grosso calibre por meio da base magnética incorporada.

LOCALIZADOR DE ÂNGULO DE BALÍSTICA:
Determine o ângulo da trajetória do plano vertical usando o ímã incorporado do localizador e
o suporte universal para tripé.

Ligar/desligar

Anel de aperto

PONTEIRO LASER: Ilumine o caminho da trajetória
com o ponteiro laser de balística. Acople o laser ao
suporte para tripé universal ou à extremidade de uma
vareta de penetração.

Nº LTF100 Kit para trajetória do laser

Nº LTF112RS Conjunto de varetas de calibre 22

Nº FRK16 Kit de varetas forenses

Nº CATÁLOGO
CONTEÚDO DO FRK16:
1- FRK001 Varetas forenses de acrílico
multicoloridas, conjunto de 16
1- FRK002 Cones de centralização, conjunto de 16
1- FRK16C Recipiente para varetas forenses

ESPECIFICAÇÕES DO FRK16:
Peso: 544,31 g (1,2 lb)
Dimensões: 7,6 cm (3”) de diâmetro x 47 cm de
comprimento (18-1/2”)
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LTF100
LTF100S
BM6009
LTF112RS
LTF113
LTF102
FRK16

Nº LTF100S Vaporização para laser
fotográfico, vendido separadamente

DESCRIÇÃO

Kit para trajetória do laser
Vaporização para laser fotográfico (lata de aerosol), 236 ml (8 onças)
Tripé para serviço pesado
Conjunto de varetas para calibre 22, 4 unidades
Fio reflexivo, 84 m (275 pés)
Ponteiro laser extra com anel de aperto
Kit de varetas forenses
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PREÇO

Kits para fotografia de provas
KIT BÁSICO PARA FOTOGRAFIA

CONTEÚDO DO KIT CAM100:

Este kit contém uma câmera compacta básica com zoom óptico
de 3X, ﬂash incluído que usa pilhas AA. Várias escalas forenses
são fornecidas para a correta documentação de provas. O kit é
fornecido em uma mala de náilon reforçado.

Nº CATÁLOGO
CAM100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit básico para fotografia

Este kit contém uma câmera digital compacta avançada
com zoom óptico, ﬂash incorporado, tela LCD e
possibilidade de gravar vídeos HD de 720P. Várias escalas
forenses são fornecidas para a correta documentação de
provas. O kit é fornecido em uma mala de náilon reforçado.

CAM200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit avançado para fotografia

KIT PARA FOTOGRAFIA PROFISSIONAL

CAM300

DESCRIÇÃO

1- Câmera digital SLR Nikon D7000 16MP (grava
vídeo HD de 1080P)
1- Lente Nikon com zoom de foco automático de
18 mm a 105 mm
1- Micro lente Nikon com foco automático de
60 mm
1- Flash Nikon SB900 Speedlight
1- Nikon MCDC2 remoto
1- PPS401 Régua de vinil para provas cinza, 10
unidades
1- PPS6000 Escalas reversíveis para provas
fotográficas, 2 unidades
1- PPS101 Fita para régua de prova de referência
gigante, rolo de 2,5 cm x 9 m (1” x 30’)
1- PPS503 Escalas para provas fotográficas, 150/
rolo.
1- EFR200 Escala com três dobras, 91,5 cm (36”)
1 PPS800EM Escala forense de metal,
10,5 cm x 10,5 cm (4 1/8” x 4 1/8”)
1- PPS800 Escala forense, preto sobre branco,
105 mm x 105 mm
1- TLK200B Mala do kit, de náilon preto

PREÇO

Kit para fotografia profissional

KIT PARA FOTOGRAFIA REFORÇADO

Este kit contém uma câmera de 14-megapixel, à prova d'água
e à prova de choque, avançada com zoom óptico de 5X, ﬂash
incorporado, tela LCD de 6,9 cm (2,7”) e possibilidade de fazer
vídeos HD de 720P. Várias escalas forenses são fornecidas para
a correta documentação de provas. O kit é fornecido em uma
mala de náilon reforçado.

Nº CATÁLOGO
CAM400

DESCRIÇÃO
Kit para fotografia reforçado

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

1- Câmera de 10MP (grava vídeo HD de 720P)
1- PPS401 Régua de vinil para provas cinza, 10
unidades
1- PPS6000 Escalas reversíveis para provas
fotográficas, 2 unidades
1- PPS101 Fita para régua de prova de referência
gigante, rolo de 2,5 cm x 9 m (1” x 30’)
1 PPS800EM Escala forense de metal,
10,5 cm x 10,5 cm (4 1/8” x 4 1/8”)
1- PPS800 Escala forense, preto sobre branco,
105 mm x 105 mm
1- PPS503 Escalas para provas fotográficas, 150/
rolo.
1- EFR200 Escala com três dobras, 91,5 cm (36”)
1- TLK200B Mala do kit, de náilon preto

CONTEÚDO DO KIT CAM300:

A SIRCHIE® reuniu o que há de mais recente em tecnologia para oferecer ao
investigador da cena do crime todo o equipamento fotográﬁco de que ele
precisa para processar uma cena de maneira correta e eﬁciente. O
kit contém uma câmera digital SLR, Nikon 16.2 MP DX, uma lente
de uso geral Nikon 18-105, uma lente macro Nikon de 60 mm,
disparo remoto do obturador e ﬂash Nikon Speedlight com
cabo TTL, tudo em uma mala de náilon reforçado. Este kit foi
projetado para atender a todas as aplicações de luz visível que
o investigador da cena do crime possa encontrar, da captura
da cena total à macrofotograﬁa de tamanho natural. O flash
Speedlight com cabo TTL permite que o fotógrafo use o flash na câmera
ou fora dela para iluminação oblíqua e outras situações exclusivas de
iluminação. A possibilidade de gravar vídeo HD a 1080P é um
bônus. Este kit é tudo que você precisa para fotografar as
provas. O kit é fornecido em uma mala de náilon reforçado.
Este kit é utilizado em nosso curso no local “Fotografia da cena do crime”.

Nº CATÁLOGO

1- Câmera compacta de 10 MP
1- PPS401 Régua de vinil para provas cinza, 10
unidades
1- PPS6000 Escalas reversíveis para provas
fotográficas, 2 unidades
1- PPS101 Fita para régua de prova de referência
gigante, rolo de 2,5 cm x 9 m (1” x 30’)
1- PPS800 Escala forense, preto sobre branco,
105 mm x 105 mm
1- TLK200B Mala do kit, de náilon preto

CONTEÚDO DO KIT CAM200:

KIT AVANÇADO PARA FOTOGRAFIA

Nº CATÁLOGO

Fotografia/
documentação da cena
do crime

PREÇO

CONTEÚDO DO KIT CAM400:
1- Câmera de 14MP à prova d'água e à prova de
choque (grava vídeo HD de 720P)
1- PPS401 Régua de vinil para provas cinza, 10
unidades
1- PPS6000 Escalas reversíveis para provas
fotográficas, 2 unidades
1- PPS101 Fita para régua de prova de referência
gigante, rolo de 2,5 cm x 9 m (1” x 30’)
1 PPS800EM Escala forense de metal,
10,5 cm x 10,5 cm (4 1/8” x 4 1/8”)
1- PPS800 Escala forense, preto sobre branco,
105 mm x 105 mm
1- PPS503 Escalas para provas fotográficas, 150/
rolo.
1- EFR200 Escala com três dobras, 91,5 cm (36”)
1- TLK200B Mala do kit, de náilon preto
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Produtos para fotografia de
provas
SUPORTE SIRCHSTAND™
PARA FOTOGRAFIAS FORENSES

Os braços flexíveis nos quatro cantos da base e os
dois no suporte da câmera podem ser removidos —
permitindo uma variedade de configurações.

O SirchStand™ é um suporte para cópias de alta
qualidade, versátil e portátil, para fotograﬁas forenses.
Ele tem uma coluna fácil de ajustar, permitindo a operação
com uma mão apenas para levantar e baixar a câmera. A
base é magnética, com acabamento preto fosco, e tem
impressa uma grade quadrada de 1 cm para escala. O
suporte também tem braços ﬂexíveis tanto na base como
no suporte da câmera, onde as luzes forenses de LED de
TMX da SIRCHIE® (branco, UV 395 nm e 455 nm azul)
podem ser usadas para fotograﬁa de luz oblíqua ou com
ﬁltros de câmera para fotografar manchas de líquidos
corporais, resultados da vaporização de cianocrilato
intensiﬁcada, ou impressões latentes reveladas com pó
ﬂuorescente. A unidade é ﬁrme, capaz de suportar a
maioria das câmeras de tamanho médio a grande e garantir
um ângulo de 90 graus com o objeto. Mesmo com todos
estes fortes recursos, o suporte é muito portátil. Ele pesa
10 kg (22 lb) e tem uma coluna fácil de remover, de modo
que pode ser levado diretamente para a cena do crime ou
para o Instituo Médico Legal. O SirchStand™ é o suporte
de cópias construído pensando no fotógrafo forense,
facilitando muito a fotograﬁa
forense.

O suporte para câmera SirchStand™ é
compatível com a maioria das câmeras
digitais SLR 0,64 cm
(1/4” de diâmetro, rosca 20)
(câmera não inclusa)

Adicione qualquer uma das seis luzes forenses inclusas conforme for necessário — curvando os braços
flexíveis para posicioná-los com precisão.

Aumente ou diminua rapidamente e com precisão a
distância da lente ao objeto usando a roda de ajuste
de altura da coluna. (Câmera não inclusa)
A base preta fosca tem impressa uma grade de 28 cm x
30 cm para facilitar a correta localização da prova.
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Mantenha plana a prova bidimensional usando os quatro
ímãs inclusos.
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Produtos para fotografia de
provas
USO DO SUPORTE SIRCHSTAND™ PARA FOTOGRAFIAS FORENSES

A luz UV (395 nm) em uso com uma câmera digital SLR com macrolentes pode se usada para fotos tiradas em close das impressões
digitais reveladas com cianocrilato e coloridas com Ardrox. (Câmera não inclusa)

A luz UV (395 nm) em uso com uma câmera digital SLR com macrolentes pode ser usada para fotos tiradas em close das impressões
digitais reveladas com pó fluorescente. (Câmera não inclusa)

Fotografia/
documentação da cena
do crime
ESPECIFICAÇÕES DO PHTMX01:
Base:
• 48,89 cm (19,25") de largura x 45,73 cm (18")
de profundidade
• Aço revestido com pó preto fosco
• Grade impressa a laser de 28 cm x 30 cm
Coluna:
• 91,5 cm (36”) de altura (faixa de operação de
7,6 cm a 76 cm [3” a 30”] acima da base)
• Mola de aço deslizante com liberação de
disparo
• Régua (polegadas e cm)
Luzes forenses
2 - LED branco de 55K, alumínio anodizado preto
2 - LED UV de 395 nm, alumínio anodizado preto
2 - LED de 455 nm, alumínio anodizado preto
Braços flexíveis:
4 - braços de aço flexíveis forrados com vinil, com
C-clips, para montar na mesa
2 - braços de aço flexíveis forrados com vinil, com
C-clips, acoplados ao suporte da câmera
Peso: 9,979 kg (22 lb)

O PHTMX01 CONTÉM:
1- Suporte para fotografias forenses SirchStand™
2 - LED branco de 55K, alumínio anodizado preto
2 - LED UV de 395 nm, alumínio anodizado preto
2 - LED de 455 nm, alumínio anodizado preto
1- PGE4 Papel com eliminação de reflexo de
fotografia, 45,7 cm x 34,3 cm (18" x 13,5"), 4
unidades
1- FXMAG4 Ímãs, 4 unidades

Luz branca oblíqua usada com uma câmera digital SLR com macrolentes para fotos tiradas em close das marcas de escrita. (Câmera não
inclusa)

Uma prova maior, como a moldagem de sapatos pode ser fotografada levantando a câmera montada e usando o ajuste da coluna. A foto
resultante é viabilizada pelo uso de luz branca de um ângulo oblíquo. (Câmera não inclusa)

Nº CATÁLOGO
PHTMX01
PGE4
FXMAG4

DESCRIÇÃO

O PHTMX01 contém 4 ímãs estilo pino para segurar a
prova na plataforma para provas.

PREÇO

Suporte SirchStand™ para fotografias forenses
Papel com eliminação de reflexo de fotografia, 45,7 cm x 34,3 cm (18" x 13,5"), 4 unidades
Ímãs, estilo pino, conjunto de 4 unidades

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Kits para fotografia de provas
SUPORTE UNIVERSAL PARA FOTOGRAFIAS DE PROVAS

O suporte universal SIRCHIE® para provas fotográﬁcas é uma excelente alternativa aos incômodos
tripés tradicionais para câmeras. Este suporte para fotos elimina o problema dos pés do tripé que
são vistos nas provas fotográﬁcas. Ele tem escalas de fotos de tamanho natural no sistema métrico
(UPS100M) ou imperial (UPS100) nos quatro lados.
Nº UPS100
(câmera não inclusa).

A estrutura externa é construída de aço ﬁrme com acabamento de camada rugosa em preto fosco e os
suportes ajustáveis de escalas de fotos são de aço polido. A unidade também tem um suporte retrátil
de câmera para atividade proﬁssional. O suporte universal para provas fotográﬁcas é ﬁrme o suﬁciente
para suportar a maioria das câmeras digitais e analógicas de até 1,1 kg (2,5 lb). A unidade pode ser
montada e desmontada em segundos para facilitar o armazenamento e transporte.
As escalas para provas são impressas em ﬁtas magnéticas para facilitar a substituição. As escalas
dianteira e posterior estão montadas em suportes deslizantes para facilitar o ajuste e cobrir a prova que
está sendo fotografada.

ESPECIFICAÇÕES DO UPS100:
Área interior da estrutura: 32,4 cm x 37,8 cm
(12,75" x 14,875")
Braço de extensão ajustável: 21,4 cm a 40,6 cm
(9,5” a 16”)
Peso total: 2,7 kg (5,9 lb)

Nº CATÁLOGO
UPS100
UPS100M
UPS101W
UPS102W
UPS101B
UPS102B

DESCRIÇÃO

PREÇO

Suporte universal para provas fotográficas com escalas imperiais
Suporte universal para provas fotográficas com escalas métricas
Conjunto de escalas magnéticas, branco, imperial, 4 unidades
Conjunto de escalas magnéticas, branco, métrico, 4 unidades
Conjunto de escalas magnéticas, preto, imperial, 4 unidades
Conjunto de escalas magnéticas, preto, métrico, 4 unidades

SISTEMA DIGITAL DE FOTOS DE PROVAS
O Nº UPS100 apresenta melhor qualidade que os
incômodos tripés — e toda a unidade é desmontada
em segundos!

CONTEÚDO DO DEPS100/DEPS100M:
1- Câmera digital para cena do crime/acidente
1- UPS100 Suporte universal para provas
fotográficas com escalas imperiais (DEPS100
apenas)
1- UPS100M Suporte universal para provas
fotográficas com escalas métricas (DEPS100M
apenas)
1- PEN15V Números 1 a 15 de vinil, para provas
fotográficas de crime/acidente
1- PEN17V Indicadores de direção, de vinil, para
fotos de crime/acidente
1- PMNM Tabuletas de números reversíveis,
10,2 cm x 10,2 cm (4” x 4”), números de 1 a 48
1- Suportes para tabuletas de números, alto,
19,1 cm (7,52”)
1- Suportes para tabuletas de números, alto,
33,6 cm (13,25”)
1- DEPS102 Suporte MiniPod para fotos em close
1- PPS400 Escalas para provas fotográficas,
(preto sobre branco), 15,2 cm (6”), 10 unidades
1- PPS402 Escalas para provas fotográficas,
(branco sobre azul), 15,2 cm (6”), 10 unidades
1- DEPS100CC Estojo de viagem moldado durável,
forrado com espuma pré-cortada;
Dimensões: 71,1 cm de largura x 43,2 cm de
altura x 26,7 cm de profundidade
(28” x 17” x 10,5”);
Peso: 9,8 kg (21,65 lb)
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Nosso mais completo equipamento de gravação digital da cena do crime/acidente é construído em
torno de uma câmera digital de alta resolução com todos os recursos. A câmera oferece muitos dos
recursos encontrados na maioria das câmeras digitais: abertura do diafragma e prioridade do obturador,
exposição manual e totalmente automática, foco automático e ﬂash incorporado com disposições
para ﬂash externo. As imagens captadas
pelas lentes são mostradas em uma tela
LCD grande que permite visualização em
tempo real da cena do crime.
Completando o sistema estão as tendas
para marcação de provas e os suportes
para tabuleta. O suporte universal
para provas fotográﬁcas é ideal
para gravar provas de impressão
bem como muitos outros itens de
interesse forense. O MiniPod é
utilizado para fotos em close de
impressões digitais, marcas de
ferramentas e pequenos itens de
prova.

A câmera digital talvez não seja a ilustrada.
Solicite as ofertas mais recentes e especificações por telefone.

Nº CATÁLOGO
DEPS100
DEPS100M

DESCRIÇÃO
Sistema digital para provas fotográficas com escalas imperiais
Sistema digital para provas fotográficas com escalas métricas

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Fotografia/
documentação da cena
do crime

Acessórios da câmera
SUPORTE MINIPOD PARA FOTOS EM CLOSE
A construção de alumínio leve mas ﬁrme e uma lente para
close independente fazem do MiniPod o parceiro perfeito
para fotografar pequenos itens de prova.

Os pés são removidos facilmente para fácil armazenamento
na mala de acessórios da câmera. A lente para close
oferece total nitidez. Um acoplador de 52 mm se
ajusta à maioria das lentes mas devem ser adquiridos
adaptadores para outros tamanhos de lentes.

O MiniPod DEPS102 em uso com câmera digital para
provas fotográficas.

Nº CATÁLOGO
DEPS102

DESCRIÇÃO

PREÇO

Suporte Minipod para fotos em close

FLEXOPOD™

Muitos trabalhos fotográﬁcos exigem o uso de um suporte
rígido para a câmera, mas a maioria dos tripés para fotos são
simplesmente grandes e volumosos demais para ter utilidade.
O FlexOpod™ foi projetado especiﬁcamente para esses tipos
de situações difíceis, em close, que exigem um suporte estável
e ﬁrme para dar apoio à câmera.
O FlexOpod™ é uma plataforma fotográﬁca compacta, fácil de
usar com pés de cano curvo, totalmente ajustáveis, com forro
de vinil, que servem para superfícies planas ou irregulares. Ele é
ﬁrme o suﬁciente para suportar a maioria das câmeras digitais.
Para as situações onde devem ser fotografadas superfícies
altamente irregulares, como escadarias, por exemplo, estão
disponíveis extensores de pés opcionais.

Uma escadaria não apresenta problemas para o
FLXP100 quando os extensores de pés opcionais
(FLXP101) são acoplados.

ESPECIFICAÇÕES DO FLXP100:
• Comprimento do pé individual: 32,7 cm
(12,875”)
• Comprimento total: 41,3 cm (16,25”)
• Peso total: 1,3 kg (2,9 lb)

FlexOpod™ (câmera
não inclusa)

ESPECIFICAÇÕES DO FLXP101:
Nº CATÁLOGO
FLXP100
FLXP101

DESCRIÇÃO

PREÇO

• Comprimento do pé individual: 30,5 cm (12”)
• Peso total: 0,8 kg (1,86 lb)

FlexOpod™
FlexOpod™ Extensores de pés opcionais (3)

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO FACIAL COMPHOTOFIT® +
COLOR III

A montagem acima foi criada com o uso de cinco tipos básicos de características juntamente com óculos, bigode e barba acessórios.
Uma cicatriz foi acrescentada depois com o uso da ferramenta de rugas e cicatrizes.

MONTAGENS FOTORREALISTAS EM CORES

A descrição de um suspeito, feita por uma testemunha, quase sempre é a única pista que tem um
investigador e a lembrança de uma testemunha é melhor quando ele ou ela tiver imagens fotorrealistas
coloridas para olhar e apontar.
O COMPHOTOFIT® + COLOR III utiliza amplos bancos de dados com centenas de características de fotos
coloridas reais de pessoas — é possível fazer bilhões de combinações! Com o COMPHOTOFIT® você faz
montagens usando cinco componentes básicos: testas, olhos, narizes, bocas e queixos. As montagens
resultantes parecem pessoas e não croquis genéricos!

PERSONALIZE SUA MONTAGEM

Depois de compor as cinco características básicas de sua montagem, você ainda pode modiﬁcá-la com
bancos de dados acessórios, como chapéus, óculos, bigodes, barbas e um arsenal impressionante
de ferramentas de edição de imagens. A tarefa de acrescentar rugas, cicatrizes, escoriações e barba
por fazer é fácil. Você também poderá distorcer, fazer ajustes ﬁnos, ajustar ou mudar a cor e clarear
ou escurecer partes de sua montagem, possibilitando uma sintonia ﬁna na imagem para atender à
descrição de sua testemunha.

NOVAS E MELHORES CARACTERÍSTICAS COM A VERSÃO 3

A aparência do COMPHOTOFIT® + COLOR III foi aperfeiçoada para ﬁcar mais fácil de usar, inclusive menus
com abas, mesclagem automática, vários níveis para refazer caso você mude de ideia e descrições em
texto do tipo “ﬂutuante” de todos os botões de controle. Há novas ferramentas, como a exclusão de
camadas, onde você pode editar qualquer uma das camadas sem afetar as outras. A ferramenta de
captura aperfeiçoada simpliﬁca a captura de características de fotograﬁas existentes.

Agora está cada vez mais fácil transformar a descrição de uma testemunha em uma montagem fotorrealista colorida com o COMPHOTOFIT® + COLOR III.
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SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO FACIAL COMPHOTOFIT® +
COLOR III
BANCOS DE DADOS COM CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS DIFERENCIADAS

Com o constante crescimento da diversidade étnica em várias jurisdições, expandimos nossas opções
de banco de dados. Agora incluídos no novíssimo COMPHOTOFIT® + COLOR III: bancos de dados de
características físicas de homens e mulheres de raça branca, raça negra, hispânicos e asiáticos.

Raça branca
(Homem e mulher)

Raça negra
(Homem e mulher)

Hispânico
(Homem e mulher)

Fotografia/
documentação da cena
do crime
RESULTADOS QUE FALAM
POR ELES MESMOS!

Ao longo dos anos, as montagens feitas
no COMPHOTOFIT® ajudaram a solucionar
vários casos que envolviam criminosos
desconhecidos. Mas não conﬁe apenas
em nossa palavra — conﬁra estas
montagens criadas com o COMPHOTOFIT®
por policiais e testemunhas de casos
reais juntamente com as ﬁsionomias dos
suspeitos apreendidos!

Asiático
(Homem e mulher)

CRIE E EXPANDA SEU PRÓPRIO
BANCO DE DADOS

O COM PHOTO FIT ® + COLOR III é o único software para
montagens que lhe dá a possibilidade de criar seu próprio
banco de dados de características físicas com fotos de seus
arquivos de ﬁsionomias. Agora mais intuitiva e fácil de usar
do que nunca, a ferramenta de captura possibilita que você
importe uma foto e capture qualquer característica individual
bem como imagens de acessórios, como chapéus, óculos,
bigodes e barbas.

Montagem

Fisionomia do suspeito

Montagem

Fisionomia do suspeito

Montagem

Fisionomia do suspeito

A ferramenta de captura é excelente para agências que
atendem áreas com uma característica racial exclusiva e
especíﬁca. Nenhum outro software para montagem oferece
a você esse tipo de personalização e ﬂexibilidade.

CRIE PÔSTERES DE PROCURADOS

Nossa nova ferramenta para pôsteres, recentemente
aperfeiçoada, funciona da mesma forma que os processadores
de textos e programas de gráficos mais conhecidos,
possibilitando que você formate seu pôster de procurado
da maneira que desejar. Depois de enviar sua montagem
concluída à ferramenta de pôster, crie títulos e a descrição
em texto do seu suspeito, selecionando o tipo de fonte,
alinhamento, tamanho e cor. Imprima seu pôster ou exporte-o
para vários tipos de formatos de imagem (JPEG, PNG, PCX,
TGA, TIF, BMP, GIF ou WMF).

Raça: branca
Idade aproximada:
30 a 35
Cabelos: castanhos
Olhos: castanhos
Altura: 1,49 m a 2,25 m
(5’9“ a 5’ 11”)
Peso: 81,65 kg a 90,72 kg
(180 a 200 lb)

NOVAS OPÇÕES DE LICENCIAMENTO DE REDE

A novidade do COMPHOTOFIT® + COLOR III é a opção de várias licenças para uso em rede. Você pode
comprar o software para uso em um só computador ou adicionar outras licenças. Se você trabalha em
uma rede com a necessidade de vários usuários criando montagens, agora oferecemos licenças para 5,
10, 15 ou 20 usuários adicionais em rede.

Nº CATÁLOGO
CSW03000
CSW03001
CSW03002
CSW03003
CSW03004
CSW03005

DESCRIÇÃO
Software de composição facial COMPHOTOFIT® + COLOR III
Uma licença adicional
Licença para rede (5 usuários adicionais)
Licença para rede (10 usuários adicionais)
Licença para rede (15 usuários adicionais)
Licença para rede (20 usuários adicionais)

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

REQUISITOS OPERACIONAIS:
• Vídeo: monitor SVGA, placa SVGA com
capacidade de 64000 cores a 1024 x 768
pixels de resolução de tela
• Sistema operacional: Microsoft®
Windows® XP, Win 7, e Win 8 (32 e 64
bits)
• Memória RAM: 4 GB
• Leitor de CD/DVD
• Porta USB 2.0
• Mouse: mouse Microsoft® ou compatível
• Impressora: qualquer impressora gráfica
compatível com Windows®
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Use os filtros de
isolamento para
lentes da câmera
em conjunto com
as fontes de luz
alternativas para
intensificar itens de
interesse forense
para fotografia.

Acessórios da câmera
FILTROS DE ISOLAMENTO PARA LENTES
DA CÂMERA

Estes ﬁltros são usados em conjunto com fontes de
luz alternativa para intensiﬁcar itens de interesse e
eliminar planos de fundo ao tirar fotos de provas.
Os ﬁltros estão disponíveis em três cores (laranja,
amarelo, vermelho) e em todos os tamanhos mais
populares de roscas de lentes. Também estão
disponíveis kits de ﬁltro que contêm um ﬁltro de cada
cor em sua opção de tamanho de rosca.

Nº CATÁLOGO
Área de interesse iluminada com luz normal.

Mesma área de interesse iluminada com luz azul
(455 nm) e fotografada com o uso de um filtro de
isolamento laranja. Fragmentos de osso agora claramente
visualizados.

Para determinar o tamanho da rosca do filtro da lente
de sua câmera procure o símbolo na foto acima. Se
este símbolo não puder ser encontrado, consulte as
instruções de medida abaixo.

NOVO!

DESCRIÇÃO

Medida do tamanho da rosca do filtro: As roscas de
filtro são medidas em milímetros, portanto use uma
régua. Coloque a régua ao longo do diâmetro (parte
mais larga) da lente da câmera conforme a ilustração,
começando na borda interna das roscas do filtro e
meça até o lado oposto.
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PREÇO

CFY49
Filtro de isolamento para lentes da câmera, amarelo, 49 mm
CFY52
Amarelo, 52 mm
CFY55
Amarelo, 55 mm
CFY58
Amarelo, 58 mm
CFY62
Amarelo, 62 mm
CFY67
Amarelo, 67 mm
CFY72
Amarelo, 72 mm
CFY77
Amarelo, 77 mm
CFY82
Amarelo, 82 mm
CFN49
Filtro de isolamento para lentes da câmera, laranja, 49 mm
CFN52
Laranja, 52 mm
CFN55
Laranja, 55 mm
CFN58
Laranja, 58 mm
CFN62
Laranja, 62 mm
CFN67
Laranja, 67 mm
CFN72
Laranja, 72 mm
CFN77
Laranja, 77 mm
CFN82
Laranja, 82 mm
CFR49
Filtro de isolamento para lentes da câmera, vermelho, 49 mm
CFR52
Vermelho, 52 mm
CFR55
Vermelho, 55 mm
CFR58
Vermelho, 58 mm
CFR62
Vermelho, 62 mm
CFR67
Vermelho, 67 mm
CFR72
Vermelho, 72 mm
CFR77
Vermelho, 77 mm
CFR82
Vermelho, 82 mm
AFK49 Kit de filtros de isolamento para lentes da câmera, (1 unidade, amarelo, laranja, vermelho), 49 mm
AFK52
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 52 mm
AFK55
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 55 mm
AFK58
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 58 mm
AFK62
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 62 mm
AFK67
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 67 mm
AFK72
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 72 mm
AFK77
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 77 mm
AFK82
(1 unidade, amarelo, laranja e vermelho), 82 mm
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Produtos de identificação de
fotos
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REGULAR

Características do 839P:

A placa de identiﬁcação regular é uma placa popular e econômica
para identiﬁcação de fotos. Ela tem uma superfície sulcada, de
feltro preto que permite a troca rápida dos números e das datas da
detenção.

Fisionomia típica usando o Nº 839P.

Nº CATÁLOGO
839P

DESCRIÇÃO

PREÇO

Placa de identificação regular (especificar cabeçalho)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO

Típica foto de fisionomia usando o Nº
840P.

840P

• 16 mm (5/8”) de espessura, gravado em madeira, em feltro preto intenso
• Sulcado para inserir facilmente os números e
letras
• Tampas de extremidades de plástico extrusado
preto
Especificações dos números:
• Seis conjuntos de números de 0 a 9, de plástico branco, de 2,54 cm (1”) de altura — 60 no
total
• Quatro conjuntos de números de 0 a 9, de
plástico branco, de 1,27 cm (1/2”) de altura —
40 no total
Cabeçalho do departamento:
• Caracteres brancos de 0,95 cm (3/8”) de altura
instalados a pedido do cliente, máximo de 15
caracteres por linha (máx. duas linhas)
Dimensões:
20,3 cm de largura x 10,2 cm de altura x
16 mm de profundidade
(8" x 4" x 0,625");
Peso: 0,3 kg (12 onças)
Corrente para pescoço incluída:
• Corrente de esferas nº 6 de 61 cm (24”) de
comprimento, presa à placa de fisionomia por
dois clipes de retenção da corrente (montada).
Permite ajustes no comprimento da corrente.

Características do 840P:

Esta é uma placa grande de identiﬁcação que mede 15,2 cm x
25,4 cm (6” x 10”) e oferece amplo espaço para os campos
adicionais de identiﬁcação pessoal que possam ser necessários.
A superfície sulcada, de feltro preto intenso, permite a troca
rápida dos números e datas. Você pode adquirir números e letras
adicionais.

Nº CATÁLOGO

Fotografia/
documentação da cena
do crime

DESCRIÇÃO

PREÇO

Placa de identificação do departamento, 15,2 cm x 25,4 cm (6” x 10”)

LETRAS E NÚMEROS DE REPOSIÇÃO

• 16 mm (5/8”) de espessura, gravado em madeira, em feltro preto intenso
• Sulcado para inserir facilmente os números e
letras
• Tampas de extremidades de plástico extrusado
preto
Especificações dos números:
• A. Dez conjuntos de números de 0 a 9, de
plástico branco, de 2,54 cm (1”) de altura —
100 no total
• B. Seis conjuntos de números de 0 a 9, de
plástico branco, de 1,27 cm (1/2”) de altura —
60 no total
Cabeçalhos de campo:
• Caracteres brancos de 0,95 cm (3/8”) de altura
instalados como mostra a foto
Dimensões:
25,4 cm de largura x 15,2 cm de altura x
16 mm de profundidade
(10" x 6" x 0,625");
Peso: 0,4 kg (1 lb)
Corrente para pescoço incluída:
• Corrente de esferas nº 6 de 61 cm (24”) de
comprimento, presa à placa de fisionomia por
dois clipes de retenção da corrente (montada).
Permite ajustes no comprimento da corrente.

Estes são números e letras de reposição para as placas de identiﬁcação SIRCHIE® 839P e 840P. Elas
estão disponíveis em três tamanhos diferentes (2,5 cm, 1,27 cm e 0,95 cm), (1”, 1/2”, 3/8”).

Nº CATÁLOGO
840P101
840P102
840P103
840P104
840P105
840P100.1
840P100.5

DESCRIÇÃO
Números de 0 a 9, 2,5 cm (1”), (1 unidade /10 no total)
Números de 0 a 9, 1,27 cm (1/2”), (1 unidade /10 no total)
Letras de A a Z, 2,5 cm (1”), (1 unidade /26 no total)
Letras de A a Z, 1,27 cm (1/2”), (1 unidade /26 no total)
Letras de A a Z, 0,95 cm (3/8”), (1 unidade /26 no total)
Números de 0 a 9, de 2,5 cm (1”), (10 unidades /100 no total)
Números de 0 a 9, de 1,27 cm (1/2”), (10 unidades /100 no total)

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Os números de 2,5 cm (1”) (esquerda) e os números
de 1,27 cm (1/2”) (direita) são mostrados no tamanho
real.
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Características do 837P:
• Construção em liga de alumínio
• Varetas do suporte da roda manual de aço
• Rodas manuais moldadas por injeção de
plástico ABS de alto impacto
• Acabamento preto texturizado durável
• Dimensões:
23,5 cm de largura x 14,6 cm de altura x 4,3
cm de profundidade
(9,25" x 5,75" x 1,6875")
• Peso: 0,7 kg (1,5 lb)

Produtos de identificação de
fotos
IDENTIFICAÇÃO REUTILIZÁVEL
PLACA

Esta é a placa de identiﬁcação mais popular da
SIRCHIE® utilizada na comunidade policial em
todo o mundo. A placa de construção ﬁrme tem
faixas de números e anos substituíveis para anos
de uso contínuo.

A placa Nº 837P de identificação reutilizável é utilizada em
fisionomias típicas como esta acima.

Nº CATÁLOGO

Altere os números na frente de ambas as placas
reutilizáveis para fisionomias girando as rodas no
painel traseiro.

Características do 837PH:
• Construção em liga de alumínio
• Varetas do suporte da roda manual de aço
• Rodas manuais moldadas por injeção de
plástico ABS de alto impacto
• Acabamento preto texturizado durável
• Dimensões:
35,6 cm de largura x 14,9 cm de altura x 4,1
cm de profundidade
(14" x 5,875" x 1,625")
• Peso: 1 kg (2,125 lb)

837P
837P11
837P9

DESCRIÇÃO

PREÇO

Placa de identificação reutilizável (especificar cabeçalho no pedido)
Faixas de reposição (11)*
Faixa de anos de reposição apenas (atual + 10)
*837P11 é fornecida com 6 faixas de números, 4 faixas de datas e 1 faixa de anos

PLACA MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO
REUTILIZÁVEL PLACA

Esta é uma versão manual da popular placa de identiﬁcação
SIRCHIE 837P. A placa tem alças manuais de alumínio
reforçado e é ideal para processar um grande número de
sujeitos. Use-a com qualquer tipo de sistema de identiﬁcação
de fotos.

Fisionomia típica usando o Nº 837PH.

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com

Nº CATÁLOGO
837PH
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DESCRIÇÃO
Placa manual de identificação reutilizável (especificar cabeçalho)
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Produtos de identificação de
fotos
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL
ELETRÔNICA

Características do 893PA:
•
•
•
•
•

Mostrador de cristal líquido (duplo)
Total de 12 dígitos — 6 de cada lado
Altura dos caracteres: 19 mm (0,75”)
Taxa de contraste: 20:1
Vida útil de operação do LCD:
100.000 horas com 4 pilhas alcalinas “AA”.
Opções de montagem incluídas:
• Corrente de pescoço removível
• Suporte da câmera
Dimensões:
22,9 cm de largura x 15,2 cm de altura x 3,2 cm
de profundidade
(9" x 6" x 1,25");
Peso: 0,7 kg (1,5 lb)

Esta placa de identiﬁcação digital eletrônica oferece utilidade
e conﬁabilidade. A unidade tem dois mostradores de cristal
líquido com reconhecida compatibilidade fotográﬁca.
A placa é fácil de usar e tem um painel dianteiro removível
para rápido acesso ao teclado de entrada. Basta tocar na
tecla do número desejado — não é necessário girar nenhum
botão nem inserir números.

A placa digital eletrônica de Nº 893PA é
utilizada para fisionomias típicas.

Nº CATÁLOGO
893PA

DESCRIÇÃO

PREÇO

Placa de identificação digital eletrônica (especificar cabeçalho)

IDENTIFICAÇÃO REUTILIZÁVEL COM FORMATO
DE CPF

ESPECIFICAÇÕES DO 837PS:

Esta é a placa reutilizável a ser utilizada quando se deseja registrar
o número do CPF do sujeito além do dia, mês e ano. A placa tem
duas faixas com indicadores alfabéticos (uma faixa tem de A a M
e a outra, de N a Z). Disponibilidade de faixas de letras e números
de reposição.

Fisionomia típica usando o Nº 837PS.

Nº CATÁLOGO
837PS
837PS10

DESCRIÇÃO

• Construção em liga de alumínio
• Varetas do suporte da roda manual de aço
• Rodas manuais moldadas por injeção de plástico
ABS de alto impacto
• Acabamento preto texturizado durável
• Dimensões:
23,5 cm de largura x 14,6 cm de altura x 4,3 cm
de profundidade
(9,25" x 5,75" x 1,6875")
• Peso: 0,7 kg (1,5 lb)
Opções de montagem incluídas:
• CORRENTE DE PESCOÇO: corrente de esferas nº
6, 61 cm (24”) de comprimento, montada em um
confortável tubo de PVC flexível transparente de
6 mm (1/4”) de diâmetro com clipes de montagem
de ABS preto, de liberação rápida
• SUPORTE DE MONTAGEM DA CÂMERA:
Construído em aço laminado a frio de 0,15 cm
(0,060”) de espessura, fornecido com todo o
hardware para montagem correta e acabamento
em pintura preta pulverizada

PREÇO

Placa de identificação reutilizável com formato de CPF
(especificar cabeçalho no pedido)
Faixas de reposição (16)*
*837PS10 é fornecida com 14 faixas de números, 2 faixas de letras

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Produtos de identificação de
fotos
SUPORTE UNIVERSAL DE
IDENTIFICAÇÃO DE FOTOS

Este suporte é uma excelente opção para departamentos que
não exigem sistemas de câmeras dedicadas. É um suporte completo
para câmera de identiﬁcação, totalmente integrado, que oferece fácil operação
e desempenho garantido.
O suporte tem uma base de ferro fundido com 4 pés para estabilização e
montagem permanente, se necessário. Um mecanismo com trava de altura se
move verticalmente e tem um anel de aperto de Teﬂon®.
O suporte destina-se a departamentos que precisam de uma plataforma estável
para uma variedade de sistemas de câmeras diferentes. O suporte universal
para identiﬁcação de fotos está disponível em 3 conﬁgurações diferentes,
possibilitando que os departamentos escolham e adaptem o suporte para
atender a necessidades especíﬁcas.

Placa digital eletrônica Nº 893PA montada no Nº
830P.

ESPECIFICAÇÕES DO 827P:
Altura (do piso à parte superior da plataforma):
Mín. 1,2 m (47,5”); Máx. 1,6 m (65”); Percurso
total 44,4 cm (17,5”)
Tamanho da plataforma:
1,9 cm de altura x 60,4 cm de largura x 30 cm
de profundidade
(0,75" x 23,8" x 11,8")
Distância da linha central do tubo vertical à extremidade do braço horizontal: 87,6 cm (34,5”)

Acople facilmente uma
câmera e uma placa de
fisionomia ao suporte da
câmera.

Nº CATÁLOGO
827P
829P
830P

DESCRIÇÃO

PREÇO

Suporte universal para identificação de fotos
Suporte universal para identificação de fotos com placa reutilizável*
Suporte universal para identificação de fotos com placa digital eletrônica*
*ESPECIFICAR CABEÇALHO DA PLACA NO PEDIDO

TELA DE ALTURA DA
IDENTIFICAÇÃO

Use a tela de altura da identiﬁcação com
qualquer sistema de identiﬁcação fotográﬁca.
Ela é impressa em preto com graduações de
medidas imperiais e do sistema métrico sobre
fundo branco. A tela está disponível prémontada sobre um suporte rígido de 81 cm x
53 cm x 0,5 cm (32” x 21” x 0,187”) ou
desmontada.

Nº 846P

Nº CATÁLOGO
Com números grandes e linhas de referência nítidas, e
impressão em preto sobre fundo branco, nossas telas
de identificação de altura são ideais para fotografias
de rostos para fisionomias.
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846P
846PA
846PE
846PEA
846PM
846PMA

Nº 846PE

DESCRIÇÃO
Tela de altura de identificação, imperial/métrica, montada
Tela de altura de identificação, imperial/métrica, desmontada
Tela de altura de identificação, imperial, montada
Tela de altura de identificação, imperial, desmontada
Tela de altura de identificação, métrica, montada
Tela de altura de identificação, métrica, desmontada
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