
 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym TOP-αααα moŜe być 
wykorzystywany przez osoby, które nie są ekspertami w badaniu 
dokumentów publicznych a takŜe przez specjalistów. W oparciu o 
wieloletnie doświadczenia w badaniu fałszerstw wybraliśmy dla Państwa 
te zabezpieczenia, które pozwolą na szybką i pewną kontrolę. 
Posługując się testerem TOP-αααα moŜna upewnić się o autentyczności 
badanego dokumentu publicznego bez wnikania w skomplikowaną 
technologię produkcji. PoniewaŜ większość osób najczęściej staje przed 
problemem oceny autentyczności polskich znaków pienięŜnych - to 
właśnie tym dokumentom publicznym poświęciliśmy niniejszą instrukcję. 
JeŜeli jesteście Państwo zainteresowani pogłębieniem swoich 
wiadomości w zakresie badania autentyczności znaków pienięŜnych oraz 
innych dokumentów publicznych zapraszamy na szkolenia organizowane 
przez naszą firmę. Polecamy równieŜ nasze fachowe publikacje a takŜe 
inne urządzenia do kontroli autentyczności dokumentów publicznych. 

DANE TECHNICZNE 
Wymiary - 162 x 42 x 32 mm 
CięŜar - 64g (bez baterii) 
Obudowa - ABS udaroodporny.  
Zasilanie - bateria 9V (zalecana alkaliczna)  
Czas pracy ciągłej - przy uŜyciu baterii alkalicznej 
bez względu na funkcję ok. 6 godzin. 
Czas pracy uŜytecznej - przy średniej częstości 
uŜytkowania około 0,5 roku. 
Źródło światła: białe elektroluminescencyjne 
(skorygowane) 
Pobudzenie fosforescencji - LED 398 nm 

 
Ultrafiolet - zespół LED + filtr (część aktywna w 
paśmie 366-385 nm) 
Detektor metalu - czułość - pasek metalizowany o 
szerokości 1mm na głębokości 0,8 mm w papierze. 
Detektor zabezpieczeń w podczerwieni - 
sekwencyjne róŜnicowanie faktora odbicia w 
zakresie 680 - 960 nm. 
Lupa - powiększenie kątowe 18 - krotne 
Pole obserwacji lupy - ∅ 11 mm pow. 0,95 cm 2 
Temperatura uŜytkowania od 0°do+50° C 

Głowica do badań w 
podczerwieni 

Lupa z własnym 
oświetlaczem 

Przyciski funkcyjne 

Diody sygnalizacyjne Głowica do badań 
metalizacji 
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Sprawdzanie autentyczno ści  
nitki, zabezpiecze ń w 
podczerwieni oraz 
fosforescencji 
 

18-krotna lupa z własnym 
oświetlaczem   

 

Badanie fluorescencji w 
nadfiolecie UV 365 nm 

 
 

 



Przycisk Ŝółty  
 
1. Włącza układ kontroli zabezpieczenia w podczerwieni.  PołoŜyć 
banknot na twardym podłoŜu. Ustawić tester na sprawdzanym 
banknocie (P1) i włączyć Ŝółty przycisk. Głowicę przemieszczać po 
powierzchni kontrolnej (1). W banknotach autentycznych na jednej 
połowie dioda będzie zapalona a na drugiej zgaszona. Oznacza to, Ŝe 
między połówkami elementu graficznego występuje kontrast w 
podczerwieni. 

Istota tego zabezpieczenia polega na tym, Ŝe identyczny obraz w świetle odbitym (obu 
połówek elementu graficznego) wykazuje silny kontrast w bliskiej podczerwieni. Dla 
lepszego zrozumienia tego zjawiska pokazaliśmy zdjęcie w podczerwieni banknotu 
100 PLN (2). Lewa połowa obrazu w promieniach IR jest niewidoczna. Przy ustawieniu 
głowicy kontrolnej testera na lewej połowie obrazu zaświecą diody sygnalizacyjne. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

2. Włącza układ detektora metalu.  PołoŜyć banknot na twardym podłoŜu. 
Ustawić tester na sprawdzanym banknocie tak, aby elektrody pomiarowe 
były równoległe do krótszego boku banknotu (P2) i włączyć Ŝółty przycisk. 
Tester przemieszczać wzdłuŜ banknotu po powierzchni kontrolnej (1). W 
momencie, gdy elektrody pomiarowe znajdą się nad nitką zabezpieczającą 
zaświecą się diody sygnalizacyjne. 

Polskie banknoty posiadają wewnętrzną nitkę zabezpieczającą. Jest ona umieszczona w 
strukturze papieru i dlatego moŜe być widoczna jedynie pod światło (2). Dodatkowym 
zabezpieczeniem banknotu jest metalizacja nitki. Właśnie tę cechę potwierdza się w 
badaniu testerem. W obiegu, sporadycznie występują banknoty, w których nie moŜna 
potwierdzić tej cechy. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
3. Włącza zespół optyczno elektroniczny do badania 
fosforescencji. PołoŜyć banknot na dłoni (P3). PrzyłoŜyć tester 
do banknotu w ten sposób, aby lupa znajdowała się na środku 
pola kontrolnego (1). Dla prawidłowej kontroli tak ustawić palce 
dłoni, aby nie było prześwitów światła od dołu oraz maksymalnie 
zbliŜyć oko do lupy. Na czas kontroli naleŜy zdjąć okulary. 
Włączyć przycisk. Przesuwać dynamicznie banknot wzdłuŜ 
testera w lewo i w prawo (w granicach pola kontrolnego). W polu 

lupy pojawi się zielona smuga fosforescencyjna, świadcząca o autentyczności banknotu (2). 
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Element graficzny z lewej strony u góry banknotu wydrukowany jest unikalną farbą 
fluorescencyjną (widoczny jedynie w promieniach UV 365 nm). Jest to farba 
fosforescencyjna. Czas zaniku świecenia farb fosforescencyjnych jest dłuŜszy niŜ 
zwykłych farb fluorescencyjnych. Farby o takich parametrach (czas zaniku świecenia), 
jakie są stosowane w polskich znakach pienięŜnych nie są dostępne na rynku. 
Prawdopodobieństwo wykonania imitacji tego zabezpieczenia jest niewielkie. 

                 Przycisk biały          

Włącza oświetlacz lupy. Ustawić tester na banknocie (P4). 
Włączyć biały przycisk i obserwować obraz przez lupę 

Tester wyposaŜony jest w doskonale skorygowaną 18-krotną lupę z własnym 
oświetlaczem. Stworzyliśmy Państwu takie warunki obserwacji, na jakie 
pozwala przenośny mikroskop. Dlatego teŜ moŜna łatwo zauwaŜyć róŜnice 

pomiędzy banknotami autentycznymi a falsyfikatami. PoniŜej pokazaliśmy powiększenie tego samego fragmentu 
banknotu autentycznego i falsyfikatów wykonanych róŜnymi technikami druku. Na powiększeniach falsyfikatów widać 
nietechnologiczność druku (raster) oraz zabezpieczeń specjalnych (mikrodruk, zabezpieczenie antykseryczne). 

 
 
 
 
 
 
 

Przycisk niebieski. Przy pracy z włączonym przyciskiem niebieskim (UV 
365nm) obraz obserwować jedynie przez lupę. Nie wolno zaglądać w 
tor optyczny od strony odwrotnej przyrządu. 

 
Włącza ultrafiolet UV 365nm. Ustawić tester na sprawdzanym 
banknocie (P5). Włączyć niebieski przycisk i obserwować obraz 
przez lupę. Spasowanie obrazu fluorescencyjnego z drukiem 
przeprowadza się włączając na przemian przyciski biały i 
niebieski (światło białe i UV 365 nm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu nr 1 widoczny jest brak zabezpieczenia utajonego. Na zdjęciu nr 2 znak wodny jest aktywny w promieniach 
UV 365 nm co jednoznacznie potwierdza nieautentyczność banknotu. Na zdjęciu nr 3 fragment grafiki w promieniach 
UV jest nietechnologiczny - punkt rastrowy. Na zdjęciu nr 4 pokazano nietechnologiczność wykonania gilosza. Gilosz 
zielony (fluorescencja) jest przesunięty w stosunku do gilosza czerwonego (widoczny w świetle białym).  
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