
Para Dezenfeksiyon Makinesi (UV-C + Ozon)

HTM Anti Virus 3

7 Litre İç Hacim

Kullanıcı Paneli

Para ve Diğer Nesneler İçin

HTM Anti Virus 3 modeli ister demet halinde olsun isterse de 
dağınık durumda olsun içerisine konan paraların tamamına 
nüfuz ederek 360° lik dezenfeksiyon yapmaktadır. Kullanıcı 
kâğıt paranın yanı sıra madeni para veya diğer herhangi bir 

nesneyi de dezenfekte edebilmektedir. 

İç hacim genişliği 14x21x24 cm olan model, 3000 adet 
banknotu tek seferde alabilmekte ve maksimum 20 dakika 
içinde dezenfekte edebilmektedir. Toplamda 7 litre iç hacme 
sahip model, farklı cinsteki nesneleri (kâğıt para, madeni para, 
çek sayfaları ve diğer çok kullanılan eşyalar) tek seferde alma 
ve dezenfekte yapma özelliğine sahiptir. 

Son derece şık bir gövde ve kullanıcı paneline sahip HTM 
Anti Virus 3 modelinin çalışması için sadece 1 adet ON/

OFF butonu vardır. LCD geri sayım ekranında anlık olarak 
ne kadar zamanın kaldığını göstermektedir. Aynı zamanda 
makineye güç geldiğini gösteren, dezenfeksiyon yaptığını 
gösteren ve dezenfeksiyon işleminin bittiğini gösteren 3 

adet LED ışık göstergesine sahiptir.  

HTM Anti virus 3 modeli sadece paraları dezenfekte etmekle 
kalmıyor. Diğer çok kişinin elinden geçen bütün nesneleri 
dezenfekte ederek bakteri ve mikroplardan %99 oranında 
arındırmaktadır. Bu nesneleri başlıca gruplayacak olursak: para, 
madeni para, çek ve senet yaprakları, kitap, anahtar ve diğer 
yüksek el dolaşımlı eşyalardır. 

Bakter�, m�krop ve v�rüsler�n %99’unu tem�zleme
Para ve d�ğer değerl� eşya �ç�n arındırma
Ozon ve ultra v�ole-c �le dezenfeks�yon
7 l�trel�k gen�ş �ç hazne (14x21x24 cm)
Tam otomat�k dezenfeks�yon s�stem�
20 Dak�ka dezenfeks�yon süres�
Paralardak� kötü kokuyu g�der�r
Numer�k LED ger� sayım ekranı
3000 adet banknot kapas�tes�
Tek tuşla açma ve kapatma
Tek kapak butonu �le açma
360° basınçlı tem�zleme
Şık ve kreat�f tasarım
LED Uyarı s�stemler�
24 Ay garant�

Mikrop ve Bakteri Temizleme
Kâğıt para, madeni para ve diğer nesnelerde bulunan bakteri ve mikropları 20 dakika 
boyunca Ultra Violet-C ışığına maruz bırakmasının yanı sıra aynı anda ultrasonik ozon 

baskısına da maruz bırakarak %99 oranında mikrop ve bakterilerden arındırılmasını 
sağlar. 

Tam Otomatik Temizleme
Kapak açma butonuna basarak açılan otomatik kapak sistemi, ardından içine konan para 

ve diğer nesneleri temizlemek için kullanıcı panelinde bulunan ON/OFF butonuna 
basılması yeterli olacaktır. Makine otomatik dezenfektan işlemine başlayacak ve kalan 

zamanı ekranda gösterecektir. 
Şık ve Ergonomik

İşlevselliğinin yanı sıra son derece şık ve kreatif görünüme sahip model aynı zamanda 
dekoratif bir üründür. Gerek kullanıcı paneli gerekse parlak gövde yüzeyi ve gerekse de 

masa üstünde kaymamasını sağlayan kauçuk tabanlı ayak sistemi ile son derece zarif bir 
görünüme sahiptir. 

360° Basınçlı Temizleme
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