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Zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia

Przeznaczenie:
Zestaw numerków i przymiarów oględzinowych służy do oznakowania na
różnych podłożach, śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia.

Otwieranie w dwóch
płaszczyznach

Charakterystyka zestawu:
Zestaw stanowi niewielkich gabarytów walizka, w której zostały
rozmieszczone elementy przydatne w czasie oznakowywania miejsca
zdarzenia. Walizka zabezpiecza zestaw przed zamoknięciem, a
odpowiednia sztywność ścianek chroni przed mechanicznym
uszkodzeniem wyposażenia. Posiada możliwość otwierania w dwóch
płaszczyznach, co jest bardzo wygodne w momencie wyjmowania
pojedynczego elementu.

Funkcjonalny układ
kieszeni

Skład zestawu:
1. tabliczka S.P.O. lub S.L.O.,
2. numerki na podkładkach aluminiowych czarno-białe (duże),
3. strzałki na podkładach aluminiowych czarno-białe (duże),
4. numerki magnetyczne czarno-białe (duże),
5. numerki magnetyczne czarno-białe (małe),
6. strzałka magnetyczna czarno-biała (duża),
7. strzałka magnetyczna czarno-biała (mała),
8. numerki samoprzylepne,
9. strzałki samoprzylepne,
10. szpilki do numerków,
11. linijka kątowa i prosta z czarno-białą szachownicą i podziałką,
12. linijka magnetyczna kątowa i prosta z czarno-białą szachownicą podziałką,
13. czarny pisak,
14. opakowanie na kredę,
15. kreda,
16. walizka.
Ilość poszczególnych elementów, jest zależna od ilości śladów, które należy
jednocześnie oznakować. W tym względzie dostosowujemy się do życzeń klienta.

Mocowanie numerku
za pomocą szpilki
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Opis techniczny:

Walizka wykonana jest ze skóry lub materiału skóropodobnego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Klapa walizki zapinana jest na dwa zamki tik-tak o wysokiej
jakości i trwałości, a rączkę wykonano z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości.
Wewnętrzna część walizki wyposażona jest w system przegród zapewniających funkcjonalne
rozmieszczenie elementów zestawu.
Numerki, wykonane z folii nieodblaskowej matowej na podkładzie magnetycznym w dwóch
wymiarach 100x60 mm i 40x30 mm, charakteryzują się odpowiednią siłą przylegania do podłoża
stalowego .
Numerki, wykonane na podłożu aluminiowym w kształcie daszka o wymiarach 100x60 mm, są
stabilne i służą do ustawiania na powierzchni płaskiej.
Użycie numerków na powierzchni nierównej, porośniętej trawą ułatwiają szpilki zakończone
sprężystym łącznikiem.
Zestaw zawiera również numerki samoprzylepne wykonane z folii nieodblaskowej, matowej, białej i
czarnej, które można używać na dowolnym podłożu, na powierzchni poziomej i pionowej.
Nadruk we wszystkich przypadkach wykonano farbą matową, koloru czarnego, co zapewnia
odpowiednią czytelność, także z większych odległości.
Zestaw został wyposażony w napis SPO (SLO), jako przydatny element w trakcie wykonywania
oględzin miejsca zdarzenia.
Stosunkowo mały ciężar zestawu istotnie wpływa na komfort użytkowania.

Oznakowanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem zestawu:

