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Testpenna för detektering av falska sedlar, med patenterad sammansättning
FUNGERAR PÅ SAMTLIGA HUVUDVALUTOR 

NY DESIGN
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Korrekt användning av €uroTesterPen®
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€uroTesterPen® är ett högteknologiskt, vetenskapligt verktyg som har tagits fram på idtech® laboratorierna för att 
detektera falska sedlar.

Den patenterade kemiska lösningen (utvecklad av professor P.G. Pi�eri vid universitetet i Bologna) inuti €uroTesterPe-
n® reagerar på de kemiska orenheterna i de falska sedlarnas papper, medan den inte reagerar på de äkta sedlarnas 
papper med vattenmärke, som är ett särskilt papper som används av alla centralbanker i hela världen.

Anvisningarna för en korrekt användning av €uroTesterPen® avser en temperatur på 20 °C (68 °F). Kontrollen sker 
omedelbart eftersom €uroTesterPen® har allt som behövs för att ögonblickligen detektera de vanligaste typerna av 
förfalskning.

1. Det första steget består i att kontrollera att
€uroTesterPen® fungerar korrekt på ett
antecknings- eller fotokopieringspapper genom 
att det dras ett streck på 1 eller 2 cm (strecket 
färgas violett, grå-violett, lila-violett eller annan 
färg).

2. Det andra steget består i att dra ett knappt 
1 cm långt streck på sedeln som ska testas, och 
då helst på sedelns färglösa områden. Kontrollen 
är omedelbar och följande situationer kan 
uppstå:

Sedeln är äkta om strecket fortsätter att vara 
färglöst eller lätt gulaktigt när det försvinner och 
avdunstar inom 5–15 sekunder vid 20 °C (68 °F).

Observera: Det kan i sällsynta fall hända att det blir kvar ett gulakti-
gt streck av testpennan på sedeln vilket försvinner efter några 
minuter. Även i dessa fall är sedeln äkta. Det kan �nnas olika 
orsaker till detta. Däribland att sedelpapperet inte är helt homo-
gent eller har låg porositet. Vidare kan det ske en reaktion med de 
orenheter som lämnas på sedeln när den hanteras av olika perso-
ner.
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Sedeln misstänks starkt för att vara förfalskad i följande fall.
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3. För att €uroTesterPen® ska ha en god 
hållbarhet måste korken sättas på ordentligt 
efter användning. Testpennan ska helst förvaras 
torrt och svalt. Den får inte utsättas för direkta 
eller indirekta värmekällor.

a. Strecket färgas omedelbart (t.ex. lila, violett, 
rött-vinrött, ljusblått, mörkblått, orangegult, 
ljusbrunt, mörkbrunt, svart, orange, citrongult 
eller annan färg).

b. Strecket förblir fuktigt och färglöst i över 20 
sekunder.

c. Strecket förblir fuktigt och färglöst i över 20 
sekunder.

Förvaras skyddad mot direkt solljus, öppna 
lågor och andra typer av stark värme.
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Tillverkare
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

Produktens mått (bulk)
Längd 135 mm X 16 mm

Produktens vikt (bulk)
19,027 g (tolerans ± 1 %) (styck)

€uroTesterPen och MONEY TE$TER är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör I.D. TECH S.r.l. i Italien och/eller i andra länder.
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Testpennorna mot penningförfalskning 
från I.D. TECH innehåller en patenterad 
universell sammansättning som kan 
identi�era de ämnen (orenheter) som 
normalt inte �nns i det sedelpapper 
som används för de huvudvalutor som 
cirkulerar runtom i världen. Med streck 
på 1 cm per gång kan varje testpenna 
kontrollera över 6 000 sedlar.

Tillverkningsland
Italien


