
SAHTE PARA KONTROL CİHAZI

HTM VIOLET

4 FONKSİYONLU PARA KONTROL CİHAZI
MANYETİK MÜREKKEP VE ŞERİT KONTROLÜ

MOR IŞIK VE BEYAZ IŞIK KONTROLÜ

TÜM PARA VE DEĞERLİ EVRAKLAR İÇİN

HTM Violet aynı cihaz üzerinde,4 farklı fonsiyona sahiptir. Bunlar 
paranın manyetik mürekkep alanını kontrol eden "MG" özelliği, 

Manyetik şerit kontrolünü yapan "MT" özelliği, hologramların rahat 
görünmesi için "WM" sistemi ve fligranların görünebilmesi için "UV" 

sistemlerine sahiptir.

Hassas manyetik kristali sayesinde, sürtünme yöntemi ile paraların 
belirli alanlardaki manyetik mürekkebini kontrol eder ve gerçek 
paralarda sesli ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarır. Aynı kiristal ile paraların 
manyetik şeritlerini de sürtünme yöntemi ile test etmektedir.

Makinede bulunan güçlendirilmiş ultra viole flörasan sayesinde 
paraların ve değerli belgelerin fligran kontrolü rahat bir şekilde 

yapılmaktadır. Gerçek paraların mor ışık altında belirli alanlarında 
bulunan gizli yazılar ve gizli damarlar rahatça görünebilmektedir. 

Her ne kadar sahte paralarda benzer fligranlarda bulunsada, gerçek 
paraların orjinalliğini kısa sürede fark edersiniz.

HTM Violet son derece komplike tasarımı sayesinde, tüm ülke paraları, 
kimlikler, pasaportlar, çekler... gibi tüm değerli evrakların gerçekliğini 
kolayca test etmektedir. Ergonomik boyutu sayesinde her alanda rahat bir 
şekilde kullanın model ekonomik fiyata sahiptir.

İki sıralı aşırı yoğunlaştırılmış özel mor ötesi floresan
Manyetik test ölçümü yapabilen özel kristal
Cihaza entegre edilmiş, özel yapım büyüteç
Yoğunlaştırılmış gün ışığı kontrolü
Ergonomik boyut ve gün boyu kullanım için uygun
Para boyutunu ölçmeye yarayan entegre cetvel
Düşük elektrik tüketimi
15Watt mor ışık flörasanı
24 Ay Tam Garant.

HTM Violet, para, kimlik, kredi kartı ve diğer değerli evrakların sahtelik kontrolü için 
tasarlanmış ve geliştirilmiş cihazdır. HTM Violet modeli; yoğunlaştırılmış Mor Işık kontrolü 
(UV), Yoğunlaştırılmış Gün Işığı Kontrolü (WM), Manyetik Mürekkep test kristali (MG) ve 

Özel yapım büyüteci (BL) olmak üzere 4 farklı fonksiyona sahiptir.

Manyetik mürekkep algılayıcı kristali sayesinde, paranın gerçeklik oranını test eder ve 
kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarır. Aynı zamanda; para, çek, senet, kimlik, kredi kartı 
gibi özel ve değerli belgelerin sahteliğini kontrol etmek için, iki sıralı yoğunlaştırılmış mor 

ışık kontrolü (UV) bulunmaktadır.

Ayrıca yoğunlaştırılmış gün ışığı (WM) sistemi sayesinde; para ve belgelere konulmuş gizli 
görüntü ve yazıları kolayca kontrol imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda, cihaza entegre 
büyüteci sayesinde, para ve diğer belgelerdeki ince detayları kullanıcıya net bir şekilde 

göstermektedir.
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