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Materiały i wyposażenie techniki kryminalistycznej

Szanowni Państwo!
Spółka TRANSFARM jest polskim przedsiębiorstwem istniejącym nieprzerwanie od stycznia
1990 r. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Działalność TRANSFARM Sp. z o.o. polega
na zaopatrywaniu w materiały i sprzęt kryminalistyczny specjalistycznych państwowych
służb zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. TRANSFARM
jest dostawcą materiałów i sprzętu kryminalistycznego m.in. dla Komendy Głównej Policji,
komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i innych służb
mundurowych w Polsce oraz zagranicą. Firma współpracuje również z ośrodkami akademickimi,
specjalistycznymi szkołami oraz firmami zainteresowanymi ofertą TRANSFARM.
Specjalistyczne przygotowanie pracowników TRANSFARM umożliwia realizację szkoleń
w określonej tematyce dla uczestników konferencji, seminariów, sympozjów oraz innych form
wymiany wiedzy i doświadczeń. Osobnym działem naszej działalności są usługi związane
wykrywaniem urządzeń inwigilacyjnych, zabezpieczaniem pomieszczeń oraz wykrywaniem
oprogramowania szpiegowskiego na nośnikach danych i w telefonach. Naszym klientom
oferujemy:
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW renomowanych firm amerykańskich, izraelskich
i europejskich, w tym polskich. Jakość oferowanych produktów została potwierdzona wieloletnim
ich wykorzystaniem przez struktury kryminalistyczne oraz służby odpowiedzialne za ochronę
informacji wrażliwych na całym świecie.
RZETELNOŚĆ DOSTAW realizowanych w 100% zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami
odbiorców.
PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE w doborze produktów najlepiej
spełniających oczekiwania odbiorców. Jest ono realizowane przez wyspecjalizowany zespół
TRANSFARM posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania
oferowanych produktów i usług. Naszą misję w biznesie rozumiemy bowiem w ten sposób,
że „drożej” nie musi oznaczać „lepiej”, a „lepiej” nie zawsze znaczy „więcej”.
OBSŁUGĘ KLIENTA realizowaną przez wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników
TRANSFARM. Działalność zespołu jest wspomagana przez ekspertów różnych specjalności,
w tym byłych funkcjonariuszy policji posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
BIEŻĄCY MONITORING JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW poprzez okresowe
badanie zadowolenia klientów z otrzymanych produktów. Wyniki badań służą do utrzymania
w ofercie określonych produktów lub decyzji o ich wycofaniu, a tym samym do profilowania
polityki handlowej TRANSFARM.
STAŁY DOSTĘP KLIENTÓW DO NOWOŚCI Z DZIEDZINY KRYMINALISTYKI dzięki
bieżącemu monitoringowi nowości pojawiających się na rynku kryminalistycznym na całym
świecie. Przed rekomendacją tych produktów dla klientów zostają one przebadane
przez specjalistów TRANSFARM i współpracujących ekspertów kryminalistyki.
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W załączeniu mam przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę materiałów i wyposażenia
techniki kryminalistycznej.
Pozostaję w nadziei, że oferta ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Łączę wyrazy szacunku i poważania,
Piotr Skrednów
/prokurent/
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Szczegółowa oferta Transfarm obejmuje:
I.

MATERIAŁY DAKTYLOSKOPIJNE
TRANSFARM w swojej ofercie posiada bardzo szeroki zakres materiałów służących
do ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych. Są to proszki daktyloskopijne,
folie daktyloskopijne, pędzle daktyloskopijne, chemiczne środki ujawniające oraz komory
stabilizujące warunki ujawniania i przyśpieszające proces ujawniania.
Proszki daktyloskopijne.
Najczęściej stosowaną metodą ujawniania śladów daktyloskopijnych jest metoda proszkowa.
Rodzaj proszku powinien być dostosowany do podłoża (rodzaj podłoża, barwa, wiek śladów).
Z tego względu oferta TRANSFARM obejmuje ponad 40 rodzajów proszków
daktyloskopijnych podzielonych na grupy:
• proszki niemagnetyczne w kolorach: czarnym, szarym, białym, srebrnym, czerwonym,
złotym, miedzianym;

proszki niemagnetyczne
• proszki niemagnetyczne typu bichromatic (na podłożu ciemnym ujawniony ślad ma kolor
jasny, natomiast na podłożu jasnym ujawniony ślad ma kolor ciemny) w kolorach:
srebrno/czarnym, srebrno/szarym, srebrno/czerwonym;

proszki niemagnetyczne typu bichromatic
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• proszki niemagnetyczne UV o kolorze fluorescencji czerwonej, żółtej, pomarańczowej,
zielonej, różowej i srebrno/czerwonej;

proszki niemagnetyczne UV
• proszki magnetyczne w kolorach: czarnym, szarym, białym, srebrnym i czerwonym;

proszki magnetyczne
• proszki magnetyczne typu bichromatic (na podłożu ciemnym ujawniony ślad ma kolor
jasny, natomiast na podłożu jasnym ujawniony ślad ma kolor ciemny) w kolorach:
srebrno/czarnym, srebrno/szarym, srebrno/czerwonym,

proszki magnetyczne typu bichromatic
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• proszki magnetyczne UV o kolorze fluorescencji czerwonej, żółtej, pomarańczowej
i zielonej;

proszki magnetyczne UV
• roztwór wodny proszku „SPR” w kolorach białym, czarnym i UV, do ujawniania
śladów daktyloskopijnych na podłożach mokrych;

roztwór wodny proszku „SPR”
• proszki w sprayu w kolorach, czarnym, srebrnym lub złotym aplikowane pod ciśnieniem
- nanoproszek niemagnetyczny czarny i biały,
- nanoproszek magnetyczny czarny,
- nanoproszek niemagnetyczny czarny i biały,

Commercial Aluminium Powder
SupraNano™ Black Magnetic Powder
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Commercial Powder
Supranano™ Powder
SupraNano™ Suspension
• roztwór wodny NANOPROSZKU „SPR” UV o kolorze fluorescencji czerwonej,
żółtej i zielonej, do ujawniania śladów daktyloskopijnych na podłożach mokrych.
Pędzle daktyloskopijne
Dobór pędzli daktyloskopijnych odbywa się w oparciu o kryterium rodzaju proszku
daktyloskopijnego i wielkości powierzchni na której ujawniane są ślady. Rodzaj proszku
(magnetyczny lub niemagnetyczny) determinuje dwie grupy pędzli daktyloskopijnych,
tj. pędzle magnetyczne służące do aplikacji proszków magnetycznych i pędzle do aplikacji
proszków niemagnetycznych wykonane z różnych gatunków sierści, puchu, włókna
szklanego, węglowego lub syntetycznego.
• pędzle magnetyczne okrągłe które różnią się głównie średnicą, długością i ilością
nabieranych proszków. Występują również pędzle płaskie służące do aplikacji proszków
magnetycznych na dużych powierzchniach,

pędzle magnetyczne – różne rodzaje
• pędzle do proszków niemagnetycznych stanowią w ofercie bardzo zróżnicowaną grupę.
Różnią się one kształtem (płaskie lub okrągłe), wielkością i materiałami z których wykonane
są końcówki pędzli.
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pędzle okrągłe z sierści wiewiórki lub bobra

pędzle okrągłe z puchu marabuta, włókna szklanego, włókien węglowych
oraz włókien syntetycznych

Folie daktyloskopijne
Ślad daktyloskopijny ujawniony metodą proszkową jest bardzo podatny na uszkodzenie.
Z tego też względu ślad taki musi zostać jak najszybciej zabezpieczony przed zniszczeniem.
Do tego celu służy szeroki asortyment folii daktyloskopijnych których celem jest wykonanie
repliki ujawnionego śladu poprzez przeniesienie użytego do ujawnienia proszku
na powierzchnię folii. Folie daktyloskopijne charakteryzują się tym, że jedna
z ich powierzchni pokryta jest klejem lub żelatyną. Dlatego folie daktyloskopijne
dzielą się na folie żelatynowe i folie klejowe. Niezależnie od przedstawionego podziału,
z uwagi na różne kolory zastosowanych proszków, również folie daktyloskopijne muszą
być w kolorach kontrastujących z kolorem proszku użytego do ujawnienia śladu.
Tak więc występuje kolejne kryterium podziału folii daktyloskopijnych na folie czarne,
folie białe i folie przeźroczyste. Oferta TRANSFARM zawiera pełen zakres z wyżej
wymienionych rodzajów folii daktyloskopijnych. Są to:
• dwuwarstwowe folie żelatynowe (podkład w warstwą żelatyny i przeźroczysta
nakładka ochronna) w kolorach czarnym, białym i przeźroczysta o wym. 5 x 5 cm/
7,5 x 10 cm/ 10 x 10 cm/ 9 x 13 cm/ 13 x 18 cm,
• dwuwarstwowe folie klejowe (podkład w warstwą kleju i przeźroczysta
nakładka ochronna) w kolorach czarnym, białym i przeźroczysta o wym. 3,8 x 5 cm/
5 x 5 cm/ 5 x 10 cm/ 10 x 10 cm/ 13 x 18 cm,
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• jednowarstwowe przeźroczyste folie klejowe w rolce o szerokości 3,8 cm/ 5 cm 7,5 cm/
10 cm oraz długości 9 – 10 m. Folie te nie posiadają nakładki ochronnej w związku
z czym folie ze śladem daktyloskopijnym nakleja się na odpowiednie podkładki
w kolorze kontrastującym z kolorem proszku.
• jednowarstwowe elastyczne przeźroczyste folie klejowe w rolce o szerokości 3,8 cm/
5 cm 6 cm oraz długości 9 – 10 m. Folie te nie posiadają nakładki ochronnej w związku
z czym folie ze śladem daktyloskopijnym nakleja się na odpowiednie podkładki w kolorze
kontrastującym z kolorem proszku.

różne folie daktyloskopijne
Chemiczne środki ujawniające ślady linii papilarnych
Ujawnianie śladów daktyloskopijnych za pomocą proszków daktyloskopijnych możemy
zaliczyć do tradycyjnej metody ujawniania. Zastosowanie proszku daktyloskopijnego
wymaga jednak aby ślad daktyloskopijny zawierał odpowiednio dużą ilość substancji
potowo-tłuszczowej. Ujawniane proszkiem ślady nie mogą być stare, ponieważ metoda
ta staje się nie skuteczna. Rozwój nauk kryminalistycznych pozwolił na zastosowanie
chemicznych metod ujawniania śladów daktyloskopijnych. Metody te okazały się być
bardziej skutecznymi nawet w sytuacjach, gdzie zastosowanie proszków nie przynosiło
pozytywnego efektu. Wynika to z faktu, że związki chemiczne reagują z poszczególnymi
składnikami substancji śladotwórczej, takimi jak: α-aminokwasy, proteiny, jony chlorkowe
lub witaminy. Wykorzystanie związków chemicznych umożliwia również ujawnianie śladów
naniesionych na podłoże tłuszczami organicznymi i nieorganicznymi, śladów na taśmach
klejących, śladów zawierających cząsteczki krwi i wielu innych. W ofercie TRANSFARM
występują zarówno roztwory gotowe do ujawniania śladów, jak również związki chemiczne
wykorzystywane do samodzielnego sporządzenia roztworów roboczych. Oferta
TRANSFARM obejmuje między innymi następujące chemiczne środki do ujawniania śladów
daktyloskopijnych:
• Ninhydryna (1,2,3-trójketohydrinden, 2,2 dihydroxyhydrinden) - roztwór roboczy 500 ml,
spray 473ml lub proszek 25g/ 100g/ lub500g,

Ninhydryna – działanie i zastosowanie
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• Chlorek cynku (Zinc Chloride, ZnCl2) - roztwór roboczy 500 ml.
• Diazafluorenon - DFO (1,8-diaza-9-fluorenon) - roztwór roboczy spray 100 ml lub proszek
1g/ 5g/ 50g,

DFO – zastosowanie
• 1,2 IND (1,2-indandion, 1,2-dioxoindan) - proszek 1g/ 10g,

1,2 IND – zastosowanie
• Hungarian Red - roztwór roboczy 500 ml.

Hungarian Red – zastosowanie
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• Amido Black (Black acid 1, Amido Black 10B) - roztwór roboczy 500 ml lub powder 25g/
100g

Amido Black – zastosowanie
• DAB (3,3-diaminobenzydyny czterowodorochlorek) - powder 10g,
• Kwas 5–sulfasalicylowy - roztwór roboczy 500ml,
• LCV (leucocrystal Violet, 4,4’4”-methylidynetris) - powder 10g,

ślad przed i po zastosowaniu LCV
• Wet Powder, roztwór roboczy czarny i biały - op. 250 ml
• Photo Flo 200 - rozcieńczalnik Sticky Side Powder 250 ml
• Tape Glo - roztwór roboczy 500 ml,
• DMAC (4-(dimetyloamino)cynamonowy aldehyd, aldehyd 4dwumetyloamino
cynamonowy) 5g,
• RTX (Ruthenium Tetroxide, RuO4) - 5g,
• Sudan Black (Fat Black HB, Solvent Black 3) roztwór roboczy 500 ml lub powder 25g,
• PD (PhD, Physical Developer) - zestaw 1000ml/ 3800ml
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• Crystal Violet (chlorek sześciometylo-p-rozaniliny) - poszek 25g/ 100g,

Crystal Violet - zastosowanie
• Cyjanoakrylan (cyanoakrylate) - 20g/ 500g, cartridge

Cyjanoakrylan – zastosowanie

zestaw Cyanoakrylate cartridge standard
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• Ardrox P133 - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml, koncentrat 946 ml,

Ardrox P133 - zastosowanie
• Safranina O - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 100 ml/ 500 ml
oraz proszek 25g,

Safranina O - zastosowanie
• TEC (Thenoyl Europium Chelate) - proszek do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml lub 5g
• Basic Yellow 40 (Penacryl Brilliant Flavine 10GFF) - roztwór roboczy do barwienia
cyjanoakrylanów 100/ 500ml lub powder 25g,
• Liqui-drox - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500ml,
• Basic Red 14 - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml, proszek 10g/ 25g,
• Basic Red 28 - proszek do barwienia cyjanoakrylanów 25g,
• Rhodamin 6G - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml, proszek 25g,
• Acid yellow 7 - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml, proszek 25/, 1.000g
• RAM - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml,
• RAY - roztwór roboczy do barwienia cyjanoakrylanów 500 ml,
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Specjalistyczne komory daktyloskopijne
Opisane metody ujawniania śladów daktyloskopijnych (metody proszkowe i metody
chemiczne) wymagają również w określonych przypadkach stosowania odpowiednich komór
zapewniających bezpieczeństwo pracy oraz zadane i stabilne warunki ujawniania śladów.
W wymienione poniżej komory, wyposażone powinny być wszystkie laboratoria
kryminalistyczne. Dlatego w swojej ofercie TRANSFARM posiada:
• komory zapewniające bezpieczeństwo pracy podczas ujawniania śladów proszkami jest to grupa komór o zróżnicowanej, odpowiedniej do potrzeb wielkości (Szer x Głęb x Wys)
61x61x45 cm/ 91x61x45 cm/ 122x61x45 cm/ 81x63x76 cm/ 122x63x76 cm/ 81x61x76 cm/
122x61x76cm
• komory do nanoszenia na podłoże związków chemicznych, ujawniających ślady
daktyloskopijne. Komory te z uwagi na zestaw wewnętrznych filtrów zapobiegają
przedostawaniu się szkodliwych oparów do otoczenia. Jest to grupa komór o zróżnicowanej,
odpowiedniej do potrzeb wielkości: (Szer x Głęb x Wys) 81x61x101 cm/ 122x61x76 cm/
91x76x142 cm/ 122x76x142 cm/ 152x76x142 cm/ 183x76x142 cm/
• komory do wytwarzania zadanych stabilnych warunków ujawniania (temperatura
i wilgotność). Komory te są niezbędne do ujawniania śladów daktyloskopijnych za pomocą
ninhydryny, DFO, a także 1,2 Indanedione. Jest to grupa komór o zróżnicowanej,
odpowiedniej do potrzeb wielkości: (Szer x Głęb x Wys) 66x40x33 cm/ 66x66x40 cm
• komory do ujawniania cyjanoakrylanami zapewniające utrzymanie odpowiednich
parametrów ujawniania (temperatura i wilgotność). Wyposażenie komór w odpowiednie filtry
wewnętrzne zapewnia bezpieczeństwo pracy. Jest to grupa komór o zróżnicowanej,
odpowiedniej do potrzeb wielkości: (Szer x Głęb x Wys) 61x46x81cm/
76x76x137cm/76x76x213
cm/122x76x137
cm/122x76x213
cm/152x76x213
cm/183x76x213cm
• komory do suszenia dowodów rzeczowych - jest to grupa komór o zróżnicowanej,
odpowiedniej do potrzeb wielkości: (Szer x Głęb x Wys) 61x76x58 cm/ 76x71x122 cm/
76x71x213 cm/ 91x71x213 cm/ 122x71x213 cm/ 152x71x213 cm/ 183x71x213 cm/
245x71x213 cm
Wszystkie wyżej wymienione komory, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
mają wbudowane odpowiednie filtry (prefilter, filtry HEPA lub filtry węglowe). Komory
te nie wymagają podłączenia do zewnętrznych wyciągów.
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II.

MATERIAŁY DO DAKTYLOLSKOPOWANIA OSÓB
W
celu
przeprowadzenia
badań
identyfikacyjno-porównawczych
ujawnionych
i zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych konieczne jest wykonanie kart
daktyloskopijnych. TRANSFARM oferuje pełny zakres materiałów i sprzętu,
umożliwiających daktyloskopowanie osób żywych i zwłok.
Stoliki daktyloskopijne
Stoliki daktyloskopijne są podstawowym sprzętem umożliwiającym wykonanie
kart daktyloskopijnych odpowiedniej jakości. Karty daktyloskopijne możemy wykonywać
przy użyciu stacjonarnych stolików daktyloskopijnych. Stoliki takie wyposażone
są w materiały i sprzęt, umożliwiające nanoszenie tuszu na dłonie i opuszki palców
oraz wykonywanie odbitek na karcie daktyloskopijnej. Warunkiem przeprowadzenia
daktyloskopowania
przy
użyciu
stolików
daktyloskopijnych
stacjonarnych
jest doprowadzenie osoby daktyloskopowanej do jednostki Policji. W sytuacji,
kiedy doprowadzenie osoby do jednostki Policji jest niemożliwe lub wiąże się z dużym
utrudnieniem (np. osoba daktyloskopowana przebywa w szpitalu, w areszcie, w miejscu
znacznie oddalonym od jednostki Policji) do przeprowadzenia daktyloskopowania można
wykorzystać przenośny stolik daktyloskopijny. Konstrukcja przenośnego stolika
daktyloskopijnego umożliwia jego transport w każde miejsce, a także ustawienie
lub umocowanie do zróżnicowanego podłoża. Przenośne stoliki daktyloskopijne wyposażone
są w opakowanie transportowe. Wyposażenie takich stolików umożliwia wykonanie
poprawnych kart daktyloskopijnych.
Materiały do daktyloskopowania
• poduszki do nanoszenia tuszu daktyloskopijnego na opuszki palców i dłonie okrągłe
o średnicy 40 mm/ 50 mm/ 64 mm,
• poduszki do nanoszenia tuszu daktyloskopijnego na opuszki palców i dłonie
prostokątne o wym. 4,5x5,5 cm/ 5 x10 cm/ 5,5x12 cm/ 6,5x9,5 cm/ 7,3x13,7 cm/
7,5x15,9 cm/ 14,6x10,05 cm/

poduszki do nanoszenia tuszu daktyloskopijnego na opuszki palców i na dłonie
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• wałki z tuszem daktyloskopijnym prostopadłe do uchwytu szer. 7,6 cm x 4,4 cm
średnicy
• wałki z tuszem daktyloskopijnym mocowane w osi uchwytu szer. 7,6cm x 4,5 cm
średnicy/
• wałki z tuszem daktyloskopijnym mocowane na podstawie

wałki z tuszem daktyloskopijnym
• wałki gumowe do rozprowadzania tuszu szer. 5 cm x 3,8 cm średnicy/ szer. 7,5 cm
x 3,8 cm średnicy/ szer. 10 cm x 3,8 cm średnicy/ „beczkowaty” o szer. 6 cm,

wałki gumowe do rozprowadzania tuszu
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• przyrządy do daktyloskopowania zwłok - poduszka prostokątna/ wałek tuszujący
ustawiony prostopadle do osi uchwytu/ wałek tuszujący ustawiony w osi uchwytu/
tzw. „trupia łyżka”/ przyrząd do prostowania palców

przyrządy do daktyloskopowania zwłok
• płyny do usuwania tuszu z przyrządów i dłoni w postaci jednorazowych chusteczek
nasączonych płynem, w butelkach o pojemności 250 ml/ 500 ml, 946 ml/ 3780 ml
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III. URZĄDZENIA DO POSZUKIWANIA ŚLADÓW DAKTYLOSKOPIJNYCH
Urządzenia służące do poszukiwania śladów daktyloskopijnych są rozwiązaniem oferowanym
przez TRANSFARM unikalnym w skali światowej. Walorem tych urządzeń jest możliwość
znajdowania na podłożach śladów daktyloskopijnych, a następnie ich rejestracja,
bez konieczności wcześniejszego ujawniania tych śladów jakimikolwiek metodami.
W skład oferowanego zestawu wchodzi urządzenie optoelektroniczne oraz źródło światła UV.
Te dwa elementy są niezbędne do powstania widocznych dla operatora urządzenia śladów
daktyloskopijnych. Dla ułatwienia operatorowi czynności poszukiwania śladów zestawy
zawierają elementy pomocnicze takie jak statywy, stabilizatory, linijki fotograficzne, adaptery
aparatów fotograficznych i inne.
Ujawnianie śladów z wykorzystaniem wyżej opisanego urządzenia przebiega w dwóch
etapach:
etap pierwszy polega na obserwacji podłoża pod kątem wykrywania cech sugerujących
że mogą to być ślady daktyloskopijne. Na etapie tym nie są widoczne linie papilarne,
jedynie plamy, które z uwagi na ich charakterystyczny kształt mogą sugerować,
że są to ślady daktyloskopijne.

etap pierwszy - ujawnienie obecności śladu
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etap drugi to obserwacja pojedynczego śladu. W obiektywie urządzenia widoczne są linie
papilarne i ich charakterystyczne cechy (minucje). Konstrukcja rządzenia umożliwia
nałożenie na obiektyw aparatu fotograficznego i rejestrację cech śladu. Po sfotografowaniu
śladu możemy poddać go procesowi ujawniania wybranymi metodami.

etap drugi - obserwacja pojedynczego śladu
Oferta TRANSFARM zawiera szereg możliwości konfiguracji zestawów dostosowanej
do specyficznych indywidualnych potrzeb użytkownika końcowego.
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IV.

SPECJALNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Współczesna kryminalistyka wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł światła
umożliwiających obserwację śladów niewidzialnych w świetle białym. Zastosowania
specjalnych źródeł światła wymagają w daktyloskopii chemiczne metody ujawniania
śladów oraz wykorzystanie markerów cyjanoakrylanów. Analogicznie, zastosowanie
światła odpowiedniej długości wymagają również ślady biologiczne (nasienie, ślina, mocz),
które świecą w określonej długości promieniowania. Oferta TRANSFARM zawiera:
• lampy UV emitujące światło o długości 254nm. Lampy te różnią się mocą
promieniowania (świetlówka o mocy 4W/ 6W/ 13W/ 30W) oraz sposobem zasilania
(zasilanie bateryjne/ zasilanie mieszane tj. bateryjne i z zasilacza 230V/ zasilanie z sieci
230V)
• lampy UV emitujące światło o długości 365nm. Lampy te różnią się mocą
promieniowania (świetlówka o mocy 4W/ 6W/ 13W/ 19W/ 30W) oraz sposobem zasilania
(zasilanie bateryjne/ zasilanie mieszane tj. bateryjne i z zasilacza 230V/ zasilanie z sieci
230V)
• lampy UV emitujące światło o długości 254nm i 365nm. Lampy te różnią się mocą
promieniowania (świetlówka o mocy 4W/ 6W) oraz sposobem zasilania (zasilanie bateryjne/
zasilanie mieszane tj. bateryjne i z zasilacza 230V)

lampy UV - zastosowanie
• zestaw latarek LED 3W, emitujących światło o długości 455nm, 470nm, 505nm,530nm,
590nm, 625nmoraz światło białe. Latarki te znajdują się w walizce transportowej,
zawierającej ponadto: filtry fotograficzne (żółty, zielony i pomarańczowy), okulary
oględzinowe (żółte, zielone i pomarańczowe), linijki fotograficzne oraz baterie CR123,
• lampę ksenonową, która emituje światło o długości 365nm, 415nm, 450nm, 470nm,
505nm, 530nm oraz światło białe. Zasilanie akumulatorowe 12V. Zestaw zawiera ponadto
filtry fotograficzne (żółty, zielony i pomarańczowy), okulary oględzinowe (żółte, zielone
i pomarańczowe), linijki fotograficzne i walizkę transportową.
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• zestawy zawierające latarki UV emitujące światło o długości 395 lub 455nm oraz
odpowiednie filtry fotograficzne i okulary oględzinowe

latarka UV - zastosowanie
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V.

SPRZĘT OPTYCZNY
Niezbędnym wyposażeniem kryminalistyki jest sprzęt optyczny umożliwiający
powiększenie badanych śladów. W swojej ofercie TRANSFARM posiada szeroki zakres
lup powiększających i inne urządzenia optyczne.
• lupy z rączką o średnicy od 63 do 144mm i powiększeniu od 3 do 1,75
• lupy podświetlane
• lupy z podstawą

różne rodzaje lup z rączką, lup podświetlanych oraz lup z podstawą
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• komparatory kryminalistyczne

komparator - stanowisko robocze

komparator - zastosowanie
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VI.

ZABEZPIECZANIE ŚLADÓW OBUWIA I KÓŁ POJAZDÓW
Ślady lokomocyjne czyli śladu przemieszczania się, są śladami zawsze występującymi
na miejscu przestępstwa. Wynika to z faktu, że sprawca przestępstwa musi dojść lub dojechać
do miejsca przestępstwa, musi poruszać się po miejscu przestępstwa, a następnie musi odejść
lub odjechać z tego miejsca. Tym samym w wyniku kontaktu obuwia lub kół pojazdów
z podłożem, powstają ślady powierzchniowe (dwuwymiarowe) lub ślady wgłębione
(trójwymiarowe). Ślady takie możemy odwzorować poprzez przeniesienie substancji z jakiej
zostały utworzone na folię żelatynową lub wykonanie repliki trójwymiarowej czyli poprzez
wykonanie odlewu. W miarę rozwoju kryminalistyki do zabezpieczania śladów obuwia
i kół pojazdów stosowane są coraz to doskonalsze metody i materiały. Aktualnie,
w swojej ofercie TRANSFARM posiada:
• folie żelatynowe białe, czarne i przeźroczyste o wymiarach 13x38 cm i 15x38 cm.
Folie te umożliwiają zabezpieczenie np. całego śladu powierzchniowego obuwia.
• masy odlewowe z uszlachetnionych gipsów służące do wykonywania odlewów
śladów wgłębionych (trójwymiarowych) obuwia lub kół pojazdów. Masy odlewowe
są konfekcjonowane w hermetycznych opakowaniach 0,5 i 1 kg, lub pojemnikach
zawierających 6 bądź 25 kg.

gipsowe masy odlewowe - zastosowanie
• masy odlewowe silikonowe stosowane do wykonywania odlewów śladów wgłębionych
(trójwymiarowych) obuwia lub kół pojazdów. Odlewy z mas silikonowych wykonywane
są wówczas, gdy zastosowanie masy gipsowej nie jest możliwe. Masy silikonowe
są konfekcjonowane w ilościach 0,5 kg/ 1 kg/ 5 kg.
• urządzenie do zabezpieczania śladów powierzchniowych metodą elektrostatyczną.
Urządzenie to jest stosowane do zabezpieczania śladów naniesionych drobnocząsteczkową
substancją na podłoża typu obicia meblowe, dywany itp.

urządzenie do zabezpieczania śladów powierzchniowych - zastosowanie
23
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VII. ZABEZPIECZANIE MIKROŚLADÓW, ŚLADÓW UŻYCIA BRONI PALNEJ
I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Wzrost częstotliwości użycia broni palnej i materiałów wybuchowych do popełnienia
przestępstwa spowodował reakcję organów ścigania ukierunkowaną na opracowanie
skutecznych metod ujawniania tych śladów. Zarówno użycie broni palnej jak i kontakt
z materiałami wybuchowymi pozostawiają na skórze ludzkiej i odzieży szereg
mikroskopijnych śladów wymagających odpowiedniego zabezpieczenia do badań
laboratoryjnych. Do tego celu w ofercie TRANSFARM występują:
• zestawy do pobierania mikrośladów metodą podciśnieniową,

przykładowy zestaw do pobierania mikrośladów metodą podciśnieniową

wybrane elementy zestawu do pobierania mikrośladów metodą podciśnieniową
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• detektor wykrywający substancje występujące na miejscu pożaru w postaci Acetylene,
Methyl Chloride, Iso-Butane, Hydro Sulfide, Methane, Acetone, Ethane, Methanol,
Propane, Ammonia, Ethylene, Gasoline, Hydrogen, Chlorine, Methyl Ether, Vinyl Chloride

detektor substancji występujących w miejscach pożarów
• zestaw probówek z pałeczkami do pobierania cząsteczek po użyciu broni palnej z dłoni.
Zabezpieczone cząsteczki badane są metodą Atomic Absorption Analysis
• zestaw fiolek do zabezpieczania cząsteczek użycia broni palnej z dłoni. Zabezpieczone
cząsteczki badane są metodą SCANNING ELECTRON MICROSCOPY,

zestaw do zabezpieczania cząsteczek użycia broni palnej
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• zestaw reagentów i papierków detekcyjnych do pobierania cząsteczek użycia broni palnej
z ubrania oraz z dłoni. W przypadku obecności na papierku detekcyjnym cząsteczek użycia
broni palnej następuje reakcja barwna.

papierki detekcyjne - zastosowanie
• zestaw do identyfikacji cząsteczek metalu na dłoniach

zestaw do identyfikacji cząsteczek metalu - zastosowanie
• zestaw do pobierania i wstępnej identyfikacji materiałów wybuchowych
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VIII. SPECJALISTYCZNE ZESTAWY DO OGLĘDZIN MIEJSCA PRZESTĘPSTWA
Niezbędnym wyposażeniem technika kryminalistyki jest odpowiednio skonfigurowany
zestaw umożliwiający realizację niezbędnych czynności na miejscu przestępstwa.
TRANSFARM oferuje szeroki zakres specjalistycznych zestawów skonfigurowanych
stosownie do potrzeb oględzinowych występujących na miejscu przestępstwa. Walorami
tych zestawów jest to, że:
wyposażenie bazuje na materiałach wyprodukowanych przez wiodące na świecie
firmy kryminalistyczne,
walizka zawierająca wyposażenie kryminalistyczne jest wykonana z materiałów
odpornych na ekstremalne warunki pracy technika kryminalistyki,
wyposażenie zestawów może być konfigurowane stosownie do indywidualnych
potrzeb klienta
W ofercie TRANSFARM występują między wieloma innymi:
uniwersalny zestaw oględzinowy,
zestaw traseologiczny,
zestaw daktyloskopijny,
zestaw do zabezpieczania śladów biologicznych,
zestaw do zabezpieczania śladów mechanoskopijnych,
zestaw do zabezpieczania mikrośladów,
zestaw do zabezpieczania śladów osmologicznych
zestaw do oględzin zwłok,
zestaw do zabezpieczania śladów pożarów,
zestaw do zabezpieczania/izolacji miejsca zdarzenia

przykładowe zestawy oględzinowe TRANSFARM
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IX.

OZNACZANIE DOWODÓW I ŚLADÓW NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA
Każdy ślad i dowód przestępstwa znaleziony na miejscu zdarzenia musi być wyraźnie
oznaczony kolejnym numerem, strzałką i skalówką fotograficzną pozwalającą określić
jego położenie oraz rozmiary. We strzałki, numerki, wskaźniki i skalówki fotograficzne
musi być wyposażony każdy technik kryminalistyki prowadzący oględziny miejsca
przestępstwa. Z tego względu TRANSFARM oferuje szeroki zakres niezbędnych strzałek,
numerków, wskaźników, skalówek oraz numerowanych słupków do fotografii
kryminalistycznej. Są to między innymi:
• strzałki plastikowe dwustronne o wymiarach 3x9 cm lub inne wielkości określone
przez klienta. Mogą to być strzałki czarne na tle białym, czarnym lub żółtym.
• strzałki magnetyczne o wymiarach 3x9 cm lub inne wielkości określone przez klienta.
Mogą to być strzałki czarne na tle białym, czarnym lub żółtym.
• strzałki samoprzylepne o wymiarach 3 x9 cm lub inne wielkości określone przez klienta.
Mogą to być strzałki czarne na tle białym, czarnym lub żółtym.
• numerki plastikowe dwustronne 0-20, o wymiarach 2x3 cm/ 3x4 cm/ 7x10cm i inne
wielkości określone przez klienta. Mogą to być numerki czarne na tle białym lub żółtym.
• numerki magnetyczne 0-20, o wymiarach 2x3 cm/ 3x4 cm/ 7x10cm i inne wielkości
określone przez klienta. Mogą to być numerki czarne na tle białym, czarnym lub żółtym.
• numerki plastikowe dwustronne typu „daszek” 0-20, o wymiarach 7x10cm lub inne
wielkości określone przez klienta. Mogą to być numerki czarne na tle białym lub żółtym.
• numerki plastikowe w kształcie piramidy, podświetlane od wewnątrz
• numerki samoprzylepne 0,20, o wymiarach 2x3 cm/ 3x4 cm/ 7x10cm i inne wielkości
określone przez klienta. Mogą to być numerki czarne na tle białym, czarnym lub żółtym.
• skalówki fotograficzne dwustronne o długości 10 cm/ 15 cm/ 20 cm/ 30 cm/ 40 cm/ 50 cm
i 60 cm. Skalówki te mogą być na tle białym, czarnym lub żółtym. W ofercie występuję
również skalówki UV długości 15 cm, świecące w kolorze zielonym lub pomarańczowym
• skalówki magnetyczne o długości 10 cm/ 15 cm/ 20 cm/ 30 cm/ 40 cm/ 50 cm i 60 cm.
Skalówki te mogą być na tle białym, czarnym lub żółtym. W ofercie występuję również
skalówki UV długości 15 cm, świecące w kolorze zielonym lub pomarańczowym
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• skalówki fotograficzne dwustronne kątowe o długości ramion 15x30 cm. Skalówki
te mogą być na tle białym, czarnym lub żółtym.

przykładowe strzałki, numerki, znaczniki, skalówki, słupki
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X.

STANOWISKA DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ SYGNALITYCZNYCH
Powszechnie przyjętą przez organa ścigania praktyką jest fotografowanie zatrzymanych
przestępców. Zasady fotografowania osób zostały wypracowane już w XIX wieku, a zdjęcia
przestępców i osób podejrzanych wykonywane są do dnia dzisiejszego. Problemem
wykonywanych zdjęć było jednak to, że z uwagi na stosowanie różnorodnych aparatów
fotograficznych, różnych obiektywów, niejednorodnego oświetlenia, a także różnego
ustawienia fotografowanej osoby, uzyskiwane zdjęcia nie były powtarzalne. Problem
powtarzalności zdjęć jest szczególnie istotny gdy wykonane zdjęcia mają być wykorzystane
w komputerowej identyfikacji sfotografowanej osoby. Oferta TRANSFARM zawiera
dwa rodzaje stanowisk do wykonywania zdjęć zatrzymanych osób, gwarantujących
ich pełną powtarzalność.

zdjęcie sygnalityczne
Model pierwszy jest w pełni zautomatyzowanym stanowiskiem do wykonywania
zdjęć zatrzymanej osoby. Wszystkie operacje w postaci odpowiedniego ustawienia osoby
do osi obiektywu, obrotu osoby w celu wykonania zdjęć z profilu, obu półprofili oraz zdjęć
en face, a następnie oceny poprawności ustawienia głowy i wykonanie kolejnych
zdjęć odbywają się komputerowo ze stanowiska operatora. Co istotne ze względów
jego bezpieczeństwa, operator nie posiada bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą
fotografowaną,. W komputerze na dysku twardym następuje rejestracja wykonanych
zdjęć wraz ze wszystkimi związanymi ze zdarzeniem danymi. Zastosowany program
komputerowy umożliwia również przeszukanie wcześniejszych rejestracji po wykonaniu
kolejnego fotografowania osoby.
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Wszystkie elementy wyposażenia kabiny tj. sterowane krzesło, układ fotograficznooświetleniowy oraz komputer z monitorem są połączone wspólną płytą podłogową.

stanowisko do wykonywania zdjęć osób
Model drugi zawiera wszystkie wyżej opisane możliwości stanowiska z tą różnicą,
że krzesło osoby fotografowanej nie jest podnoszone automatycznie z pozycji operatora.
Funkcja odpowiedniego ustawienia osi obiektywu w stosunku do osoby fotografowanej
zostaje przejęta poprzez przesunięcie w osi „góra-dół” samego aparatu fotograficznego.

stanowisko do wykonywania zdjęć osób i aplikacja komputerowa
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XI.

SYSTEM DO BADANIA NARZĘDZI I ŚLADÓW PO NARZĘDZIACH
„TOOLSCAN”
System ToolScan to system do skanowania narzędzi i śladów po narzędziach, który zawiera
kompletne rozwiązanie do badań kryminalistycznych śladów narzędzi. Został opracowany
aby zapewnić obraz w czasie rzeczywistym i wygodne, proste skanowanie w wysokiej
rozdzielczości obrazów 2D i 3D, z uwzględnieniem danych fotometrycznych. Obraz 3D,
uzyskany w wyniku skanowania cyfrowego stanowi odpowiednik silikonowego odlewu śladu,
jest wolny od wszelkich materiałowo-specyficznych świateł i odcieni, podkreślony natomiast
jest profil kształtu i wielkości. Obrazy można zapisać w bazie danych i udostępnić
poprzez sieć. W celu dokładnego dopasowania zapewniony jest pełen zestaw funkcji
porównawczych. Zamki cylindryczne, kłódki, kable, fragmenty opon, łuski, plastikowe
obiekty, to tylko przykłady obiektów możliwych do zeskanowania.
System ToolScan został opracowany dla jak największej wszechstronności. Dostarczony
w komplecie zestaw uchwytów zawierający między innymi imadło i uchylne wieszaki,
umożliwia precyzyjne ustawienie obiektów wewnątrz urządzenia i uzyskanie jak najlepszych
wyników skanowania. Oddzielne części narzędzi (na przykład szczęki obcęgów) mogą
być skanowane bezpośrednio.
Obok standardowych pomiarów istnieje bogaty zakres narzędzi porównawczych 2D i 3D
z łatwym w obsłudze, intuicyjnym interfejsem. Tryby porównawcze obejmują tryb
przechodzenia nałożonych obrazów, tryb dwóch obrazów obok siebie z dowolnie
dostosowywaną linią podziału oraz podgląd maksymalnie do ośmiu obrazów jednocześnie.
System ToolScan to:
najwyższej jakości monochromatyczny aparat cyfrowy (opcjonalnie kolorowy);
najwyższej jakości obiektyw telecentryczny;
precyzyjne laserowe ustawianie ostrości;
wysoka rozdzielczość 3 µm/px;
pełna kontrola za pomocą odpowiedniego oprogramowania oraz dedykowanego drążka
sterowniczego;
precyzyjne silniki krokowe, umożliwiające sterujące w osiach: X i Y oraz ustawianie
ostrości;
dedykowany zestaw uchwytów zawierający imadło, uchylne wieszaki oraz chwyty
magnetyczne.

system ToolScan - stanowisko robocze
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XII. SYSTEM DO BADANIA DOKUMENTÓW, ODCISKÓW PALCÓW
ORAZ ŚLADÓW OBUWIA „TRASOSCAN”
System TrasoScan to wielofunkcyjny systemem do badania odcisków butów, odcisków
palców, dokumentów oraz innych płaskich powierzchni. Wykorzystując obiektyw
zbliżeniowy można zeskanować podeszwy i inne obiekty mające wysokość do 24cm.
Obiekty mające wielkość 66 x 49 mm można na wyświetlać na ekranie w czasie
rzeczywistym. Większe obiekty (o wymiarach do 37 x 20 cm) są skanowane w wysokiej
rozdzielczości 1000 PPI. Zastosowany stolik próżniowy jest wykorzystywany do skanowania
folii żelatynowych, folii metalizowanych i papieru. Gwarantuje to idealne przyleganie
skanowanego materiału do podłoża, co minimalizuje odbicia światła i zniekształcenia
skanowanego obrazu.
Zintegrowane oprogramowanie LUCIA Forensic umożliwia sterowanie skanowaniem
oraz zapis ustawień. Aby typowe zadania były proste do wykonania, system jest dostarczany
z pakietem wcześniej zdefiniowanych typowych ustawień. Oprogramowanie zawiera również
narzędzia do robienia adnotacji, pomiarów, porównań i do raportowania. Zeskanowane
obrazy można zapisać w dedykowanej bazie oraz udostępniać poprzez sieć.
Dzięki trzem parom wielospektralnych paneli LED System TrasoScan oferuje wysoką
zmienność oświetlenia. Zastosowane panele pozwalają na stosowanie oświetlenia kątowego
12°, 45° i 60°. W przypadku grubych (wysokich) obiektów, wyposażony w silnik panel LED
gwarantuje dobre i jednolite oświetlenie. Zawarte w wielospektralnym panelu światła LED
o wysokiej mocy (455, 505, 525, 590, 625m + białe) pozwalają na wizualizację
ukrytych śladów poprzez luminescencję. Istnieje również możliwość dołączenia oświetlacza
i zastosowanie zewnętrznego źródła światła (Projectina, Polilight) aby uzyskać jeszcze
większy zakres długości fali wzbudzenia.
System TrasoScan to:
rozdzielczość 1000 PPI;
oświetlenie 455, 505, 525, 590 i 625 nm + barwa biała oraz opcjonalnie 365, 400,
740, 850 nm, moc całkowita 120 W;
kąt oświetlania 12°, 45° i 60°;
obszar oglądania obrazu w czasie rzeczywistym 49 x 66 mm;
obszar skanowania 20 x 37 cm;
zestaw akcesoriów obejmujących uchwyt na but, zestaw skalówek, zestaw filtrów
emisyjnych (żółty, pomarańczowy, czerwony) z uchwytami, zestaw obiektywów
powiększających (0,25D, 0,5D, 1D, 1,5D);
komputer PC 64-bitowy z systemem Windows 7 oraz monitor LCD 30”.

system TrasoScan - stanowisko robocze
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XIII. SYSTEM DO IDENTYFIKACJI ŁUSEK I POCISKÓW „BALSCAN”
System BalScan został opracowany do badania i porównywania śladów wystrzelonej
amunicji. Łuski (gilzy) oraz pociski są badane, porównywane, skanowane w 2D lub 3D
i następnie zachowywane w bazie danych. Specjalny program przeszukuje bazę danych
i wyświetla szczegółową listę możliwych dopasowań. Operator systemu ma w zasięgu pełny
zestaw funkcji porównawczych, aby potwierdzić prawidłowość dokonanego przez system
dopasowania.
System BalScan umożliwia digitalizację szerokiego zakresu kalibrów, od amunicji
w karabinach małokalibrowych do łusek z shotguna (kaliber 12). Pociski, podstawy łusek
lub ich boczne powierzchnie są skanowane w wysokiej rozdzielczości 3 µm
z uwzględnieniem formatu 3D.
System BalScan jest niezwykle pomocny przy skanowaniu i porównywaniu pocisków
zdeformowanych, fragmentów naboi, a także w przypadku bezpośredniego skanowania
przedniej części zamkowej oraz iglicy broni.
Podstawę w procesie dopasowywania stanowi baza danych Oracle. Bazę danych
stanowią dwie oddzielne części. Baza danych „przypadków kryminalistycznych” (dosłownie
„criminal cases”) zawiera materiały (pociski, łuski) pochodzące z miejsc zdarzeń, natomiast
baza danych broni (firearms) zawiera pociski i łuski wystrzelone z określonych,
zarejestrowanych sztuk broni. Baza może zostać zainstalowana na oddzielnym serwerze
połączonym z innymi stacjami bazowymi BalScan w obrębie prywatnej sieci. Baza umożliwia
zastosowanie filtrowania. Użytkownik może z łatwością wyświetlić tylko wyniki pochodzące
z określonego kalibru broni, wyniki określonego typu (2D/3D/pocisk/łuska) lub stworzone
w określonym czasie. Kryteria można łączyć, tak aby widoczne były jedynie potrzebne
wyniki.
Automatyczna wyszukiwarka w bazie danych oparta jest na możliwości porównywania
istotnych obszarów badanego materiału dowodowego, takich jak mikrorysy na powierzchni
pocisków, ślady na iglicach czy łuskach. Aby uzyskać maksymalną pewność, wykorzystane
zostały zaawansowane algorytmy oraz analiza 3D.
System BalScan to:
najwyższej jakości monochromatyczny aparat cyfrowy (opcjonalnie kolorowy);
najwyższej jakości obiektyw telecentryczny stworzony specjalnie do urządzenia
BalScan;
precyzyjne laserowe ustawianie ostrości;
wysoka rozdzielczość 3 µm/px;
urządzenie w pełni kontrolowane przez oprogramowanie BalScan i sterowane
za pomocą dedykowanego drążka;
precyzyjne silniki krokowe sterujące w osiach: X, Y, Z i rotacją obiektu.

system BalScan - stanowisko robocze
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XIV. OPROGRAMOWANIE „LUCIA FORENSIC”
Oprogramowanie LUCIA Forensic umożliwia sterowanie procesem skanowania
realizowanym przez systemy ToolScan oraz TrasoScan, a także zapis ustawień. Aby typowe
zadania były proste do wykonania, oprogramowanie jest dostarczane z pakietem wcześniej
zdefiniowanych typowych ustawień. Oprogramowanie zawiera również narzędzia do robienia
adnotacji, pomiarów, porównań i do raportowania. Zeskanowane obrazy można zapisać
w dedykowanej bazie oraz udostępniać poprzez sieć.

oprogramowanie LUCIA Forensic
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Jeżeli oferta ta spotkała się z Państwa zainteresowaniem, to nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.
W celu uzyskania dodatkowych szczegółów oraz informacji o naszej firmie i warunkach
współpracy prosimy o kontakt:
tel.: (+48) 22 550 47 11
fax: (+48) 22 550 47 90
e-mail 1: zabezpieczenia@transfarm.pl
e-mail 2: office@transfarm.pl.

Nasza strona internetowa: www.transfarm.pl
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