
CleanPay®, uyguladığı UV-C ışınları sayes�nde kağıt para ve kred� kartlarının üzer�nde
bulunma �ht�mal� olan bulaşıcı hastalıkların, v�rüsler�n, bakter�ler�n ve d�ğer zararlı m�kroorgan�zmaların

DNA yapılarını parçalayarak maks�mum koruma sağlar. 

Kağıt Para ve Kred� Kartı
Dezenfekte C�hazı
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Para Dezenfekte C�hazı CleanPay®, uyguladığı UV-C ışınları sayes�nde kağıt para ve kred� kartlarının üzer�nde 
bulunma �ht�mal� olan bulaşıcı hastalıkların, v�rüsler�n, bakter�ler�n ve d�ğer zararlı m�kroorgan�zmaların DNA 
yapılarını parçalayarak maks�mum koruma sağlar.  Kağıt para ve kred� kartını dezenfekte edeb�lmen�n yanı sıra 
oda kartları, sadakat kartları, anahtarlık vb. tüm c�s�mler�n dezenfektasyonu da yapılab�l�r. CleanPay® patentl� b�r 
üründür. (PP)

Yaşamsal �ht�yaçlarımızı karşılamak �ç�n kullandığımız kağıt ve maden� paralar, h�jyen kurallarına d�kkat 
ed�lmed�ğ�nde veya d�kkatl� kullanılmadığında v�rüs ve bakter�ler�n taşınmasını sağlayarak yaşamsal tehd�t hal�ne 
dönüşeb�l�yorlar. Yapılan çalışmalarda e.col� (kol� bas�l�), salmonella türler�, �nsan gr�p v�rüsü, norov�rus, 
rh�nov�rüs, hepat�t A v�rüsü ve rotav�rüs g�b� b�rçok v�rüs ve bakter�n�n elle temas yoluyla bulaşab�leceğ�n� ve 
kağıt para ve maden� paraların patojen�k ajanların kaynağı olma potans�yel�n� bel�rtmekted�r¹. Ek olarak 
araştırmacılar, bulaşıcı v�rüsler�n kağıt paralarda b�rkaç gün boyunca, özell�kle de az m�ktarda mukus varlığında 
hayatta kalab�leceğ�n� keşfett�². Bu nedenle de Cov�d19 v�rüsünün yayılım hızını azaltmak �ç�n Ç�n bankaları tüm 
kağıt paraları dezenfekte etm�şlerd�r3.

Güneş, ışık ve sıcaklığın yanı sıra ultrav�yole ışınlarının da b�l�nen en kuvvetl� kaynağıdır. UV ışınları 3 t�pe ayrılır: 
UVA, UVB ve UVC. Güneş ışınları atmosfer� geçerken, UV-C’n�n tümü ve UV-B’n�n büyük çoğunluğu ozon tabakası, 
su buharı, oks�jen ve karbond�oks�t tarafından em�l�r. UV-A �se atmosfer tarafından f�ltre ed�lmez.
Bu 3 t�p UV radyasyon dalga boylarına göre sınıflandırılır. B�yoloj�k akt�v�teler� ve der�ye nüfus ett�kler�nde sebep 
oldukları etk�ler� b�rb�rler�nden farklıdır. Kısa dalga boylu olan UV-C daha fazla hasar yapar ancak atmosfer 
tarafından tamamen f�ltre ed�l�r ve dünyaya ulaşmaz. Ster�l�zasyon etk�s�ne sah�p olan UV-C ışınları canlı yaşamını 
yok ed�c� etk�ye sah�pt�r. Özell�kle gözler �ç�n oldukça zararlı olan bu ışın çeş�d�n�n, aynı zamanda maruz kalma 
süres�ne bağlı olarak der� rahatsızlıklarına neden olduğu da b�l�nmekted�r.

®  KAĞIT PARA VE KREDİ KARTI DEZENFEKTE CİHAZI

Dezenfektasyon sırasında UV-C ışınlarını kullanan CleanPay® bu sayede hastalık, 
v�rüs ve bakter� bulaşını %99’a kadar etk�s�z hale get�r�r ve yayılımı engeller.

UV-C ışınları ne �şe yarar?

ULTRAVIOLET GÖZLE GÖRÜNEN KIZILÖTESİ
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Kâğıt para �le alışver�ş�n yapılacağı noktalarda �ht�yaç duyulan CleanPay®, 
kâğıt para koyduğunuz taraftan parayı �ç�ne alarak yoğun b�r şek�lde UV-C 
ışınına maruz bırakır. C�hazın, UV-C ışınlarını özel tasarlanan mekan�zması 
sayes�nde koruma tam olup dışarı sızdırma olasılığı da yoktur. Kağıt para 
ya da kart üzer�ne 3 boyutlu ışın uygulanarak bakter� ve v�rüsler�n %99.9 
yok olması sağlanır. Bu �şlem CleanPay®’e, paraya ya da karta el 
değmeden yapılır. C�hazın kartlara ya da paraya herhang� b�r zarar 
vermes� mümkün değ�ld�r. 

® Çalışma Prens�pler�

® Nasıl Çalışır?

® Kullanım Alanları ® Tekn�k Özell�kler

Marketler
Restoranlar
Oteller
Akaryakıt İstasyonları
AVM mağazaları
Otoparklar
Ayrıca evlerde ve of�slerde b�reysel veya
personel obje h�jyen� �ç�n kullanılab�lmekted�r.

G�r�ş Voltajı 
C�haz Çalışma Voltajı
Güç 
LED Sayısı 
Sensör Sayısı 
UV-C Lamba Sayısı 
UV-C Lamba Gücü
Motor Sayısı 
Motor Türü 
Motor Hızı 
Sw�tch Sayısı 
C�haz EnXBoyXYüksekl�k
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220Vac 
12Vdc 
12W 
2 
1 
2 
2x4W 
1 
DC Motor 
120 RPM 
2
132x248x130mm
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Müşter� kağıt parayı açık olan hazneye koyarak c�haz üzer�ndek� sensöre 5 cm mesafeden el�n� göster�r. Kas�yer 
tarafında bulunan LED yanarak �şlem�n başladığı b�ld�r�l�r. Kağıt para c�haz tarafından alınarak UV-C ışını uygulanır. 
Uygulamadan sonra c�haz �kaz ses� �le kas�yer� uyarır ve kağıt para kas�yere tem�z b�r şek�lde �let�l�r.  Ç�ft taraflı 
çalışab�len c�haz para üstü ver�rken de d�ğer yöne doğru aynı �şlemler� gerçekleşt�rmek suret�yle kağıt paraları 
tem�zleyerek ver�r. İsteğe bağlı olarak aynı �şlem maden� veya benzer objeler �ç�n de yapılab�l�r.
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