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Correct gebruik van de €uroTesterPen®
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Het is door idtech® ontwikkeld, het heet €uroTesterPen® en is een hoogtechnologisch wetenschappelijk instrument
dat ontworpen is om valse bankbiljetten op te sporen.

De gepatenteerde chemische oplossing (Prof. P.G. Pi�eri Universiteit te Bologna, Italië) in de €uroTesterPen® reageert 
met de chemische onzuiverheden die aanwezig zijn in het papier van vervalste bankbiljetten, terwijl het niet reageert 
met het watermerkpapier van echte bankbiljetten, die van speciaal papier gemaakt zijn, dat door de munthuizen van 
alle landen wordt gebruikt.

Hier wordt beschreven hoe u de €uroTesterPen® correct gebruikt. De controle vindt onmiddellijk plaats, omdat de 
€uroTesterPen® alles heeft wat u nodig hebt om direct de meest voorkomende vervalsingen op te sporen. 
De aanwijzingen voor een juist gebruik verwijzen naar een temperatuur van 20°C (68°F).

1. Allereerst controleert u
de werking van de €uroTesterPen® op een
gewoon vel schrijf- of fotokopieerpapier, door 
een lijn van 1 of 2 cm te trekken (het spoor kleurt 
paars, grijs-paars of lila-paars of een andere 
kleur).

2. Vervolgens trekt u een lijn van slechts één 
centimeter op het te testen bankbiljet. Doe dit 
bij voorkeur op een niet gekleurd gedeelte 
ervan. De controle vindt direct plaats en hierbij 
kunnen de volgende situaties ontstaan:

Het bankbiljet is echt als de getraceerde lijn, 
wanneer het verdwijnt, kleurloos blijft of een 
beetje gelig wordt en binnen 5 tot 15 seconden 
bij 20°C (68°F) verdampt.

Let op. In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat er na het 
gebruik van de detectiepen een licht gelig spoor op het bankbiljet 
achterblijft, dat echter na enkele minuten verdwijnt; ook in deze 
gevallen dient het bankbiljet als echt worden beschouwd. Dit is te 
wijten aan verschillende factoren zoals niet-homogeniteit of lage 
poreusheid van het bankbiljettenpapier; reactie met onzuiverhe-
den die ontstaan wanneer het papier van
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Het bankbiljet is erg verdacht wanneer:
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3. Voor een lange levensduur van de €uroTest-
erPen® doet u de dop er na het gebruik zorgvul-
dig weer op en bij voorkeur bewaart u de 
detectiepen op een droge en koele plaats.

Niet blootstellen aan directe of indirecte 
warmtebronnen.

a. Het spoor onmiddellijk verkleurt (bijv. lila, 
paars, bordeaux, hemelsblauw, donkerblauw, 
amber, lichtbruin, donkerbruin of zwart, oranje, 
citroengeel of andere kleur);

b. Het spoor langer dan 20 seconden vochtig 
en kleurloos blijft;

c. Het spoor op het bankbiljet slechts 1 à 2 
seconden vochtig en zichtbaar blijft, of als het 
spoor onmiddellijk "verdampt" tijdens het 
trekken van de lijn.

Uit de buurt houden van direct zonlicht, vuur 
of andere vormen van overmatige hitte.
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Fabrikant
I.D. TECH S.r.l. - Via degli Ortolani 3, 40139 Bologna (BO) Italy
TEL: +39.051.490640
FAX: +39.051.490640
Email: info@eurotesterpen.com
Web: http://www.eurotesterpen.com

Afmetingen van het product (bulk) 
Lengte 135 mm X 16 mm

Gewicht van het product (bulk))
19,027 g (afwijking ± 1%) (los product)
 

€uroTesterPen en MONEY TE$TER zijn handelsmerken / geregistreerde handelsmerken van I.D. TECH S.r.l. in Italië en/of in 
andere landen.
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De valsgeld detectiepennen van I.D.TE-
CH bevatten een gepatenteerde univer-
sele formule, waarmee sto�en (onzui-
verheden) kunnen worden geïdenti�c-
eerd, die aanwezig zijn in het papiergeld 
van de belangrijkste valuta's ter wereld, 
die op dit moment in omloop zijn. Met 
streepjes van 1 cm per keer kan elke 
detectiepen meer dan 6.000 bankbiljet-
ten controleren.

Land van productie 
Italië


