
Tīrošo līdzekļu
KATALOGS

komunikācijas iekārtām,
naudas plūsmas sistēmām

un
biļešu automātiem
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Pielietošanas piemēri

- Jūtīgas virsmas (TFT-monitori utt.)

- Mobīlie telefoni, navigācijas ierīces

- Ekrāni, displeji

- Plastmasas virsmas un metāla virsmas (PC, printeri, klaviatūras utt.)

- Vispārēja pielietošana

- Kompleksai cietu virsmu tīrīšanai

- Tehniskā pielietošana

Bankomātu (ATM) un bezskaidras naudas maksājumu iekārtām:  
- Vispārēja informācija par DISKO tīrīšanas kartēm
- Tīrīšanas kartes magnētisko galviņu tīrīšanai naudas automātos (ATM) 
- Tīrīšanas kartes kontaktu tīrīšanai čipkaršu nolasīšanas iekārtās (ATM)
- Servisa kartes sensoru tīrīšanai
-  Tīrīšanas kartes banknošu pieņemšanas (cash-in), izdošanas iekārtām (cash-out), reciklinga 

iekārtām (cash-in/cash-out)
- Tīrīšanas kartes magnētisko galviņu tīrīšanai POS-terminālos un citos automātos
- Tīrīšanas kartes čipu nolasīšanas kontaktu tīrīšanai POS-terminālos un citos automātos
- Tīrīšanas folijas banknošu lasītājiem (validatoriem) visos automātos  

Tīrīšanas kartes tahogrāfiem

Cleaning
Systems
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Cleaning
Sensitive Surfaces

Attīrošās salvetes dažādiem mērķiem
(fibras mikrošķiedras salvetes)

Tās ir piemērotas dažādu virsmu tīrīšanai. To mīkstās struktūras dēļ tās it īpaši ir
piemērotas TFT-monitoru, klēpjdatoru, plazmas ekrānu un displeju tīrīšanai.

DISKO mikrošķiedru tīrīšanas salvetes sevišķi izceļas ar lielām netīrumu 
absorbēšanas spējām. Katra salvetes šķiedra ir sadalīta līdz 16 reizēm 
garenvirzienā ap asi, pateicoties tam, pat tīrot ar sausām mikrošķiedru salvetēm, 
tiek sasniegts ļoti labs tīrīšanas efekts. Kopā ar speciāli šim mērķim izstrādāto 
DISKO-universālo tīrītāju – bez ķīmiskiem piejaukumiem, var notīrīt arī taukus un 
lielākus netīrumus. Neatkarīgi no tā vai salveti lietosiet samitrinātu vai sausu 
– iegūsiet izcilu rezultātu.
DISKO mikrošķiedru tīrāmās salvetes bez pūlēm – bez ķīmijas palīdzības- 
notīra putekļus, netīrumus, taukus, nikotīnu utt., - ātri un neatstājot svītras. Tās ir 
ideālas gan birojā, gan mājsaimniecībā. Augsta netīrumu absorbēšanas iespēja, 
ilgs pielietošanas laiks, var mazgāt līdz 95ºC. Tīrīšanas spējas saglabājas arī 
pēc vairākām mazgāšanas reizēm. Tās ir bez pūkām, draudzīgas ādai un 
apkārtējai videi. Var lietot arī alerģiski cilvēki.

Mikrošķiedras salvetes 15 x 15 cm      Art.Nr.: 158020
4 iepakojumi ar 5 salvetēm katrā iepakojumā

 

Tīrīšanas komplekts LCD, TFT-monitoriem  
un plazmas ekrāniem
Saturs:
10 gab. mikrošķiedras tīrāmās salvetes 15 x 15 cm
1  pudelīte universāls tīrīšanas līdzeklis mikrošķiedras 

salvetēm, 100ml Art.Nr.:1590

Universāls tīrīšanas līdzeklis mikrošķiedras salvetēm
100ml pudelīte ar izsmidzināmo galviņu
(bez ķīmiskiem piejaukumiem) 
 Art.Nr.:1623
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Cleaning
Sensitive Surfaces

Mitrās mikrofibras šķiedras tīrīšanas salvetes
Lai tīrītu tādas saudzīgas virsmas kā monitori, skārienjūtīgās virsmas un klēpjdatorus, 
ražotāji rekomendē izmantot specializētus un piemērotus tīrīšanas līdzekļus.
Īpaši klēpjdatoriem, kuri tiek bieži izmantoti dažādās vietās, ātrāk kļūst netīrāki nekā 
stacionārie datori. Tieši zem tastatūras (klaviatūras) atrodas elektroniskas daļas, uz kurām 
nedrīkst nokļūt mitrums. Ekrāns ir jūtīgs un to viegli var saskrāpēt ar netīrumiem.  
Šiem datoriem antistatiskā aizsardzība nav nepieciešama, jo monitori nerada statisko 
magnētisko lauku.

The way to clean-IT
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Klēpjdatoru tīrīšanas salvetes
Kaste ar 10 sausiem/mitriem salvešu kompl.
18x13 cm
Art.nr.: 1595

DISKO IT un klēpjdatoru tīrīšanas salvetes ir speciāli izstrādātas, lai tīrītu jūtīgas iekārtas. 
Mikrofibras šķiedras salvetes pasargā tīrošo virsmu no tīrošā līdzekļa pārpalikumiem un 
tām ir augstas netīrumu absorbēšanas spējas. Samitriniet salveti ar ar 2 ml tīrošo fluīdu 
(bez ķīmiskiem piejaukumiem), lai notīrītu īpaši noturīgus netīrumus. Slapjuma nokļūšana 
iekārtā ir praktiski neiespējama. Arī pēc daudzām tīrīšanas reizēm jūsu ekrāns nezaudēs 
krāsu košumu. Pēc ekrāna notīrīšanas ar sauso salveti Jūsu ekrāns būs tīrs un bez svītrām. 
Mikrofibras šķiedras salvetes var uzsūkt sešas reizes vairāk mitruma un netīrumu nekā pati 
sver

IT tīrošās salvetes dažādām biroju iekārtām
Kaste ar 15x10 mitrām tīrīšanas salvetēm   
18x13 cm (150 salvetes) 
Art.nr.: 1594 

Ekrānu tīrīšanas salvetes
Kaste ar 20x10 sausiem/mitriem salvešu kompl.
13x9 cm (200 kompl.)
Art.nr.: 1505

Ekrānu tīrīšanas salvetes
Kaste ar 40x10 mitrām salvetēm
13x9 cm (400 salvetes)
Art.nr.: 1504



Cleaning
Mobiles and Navigation
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Mobilo telefonu tīrīšanas salvetes 
Mobilie telefoni arvien vairāk un vairāk kļūst par multimedijas instrumentiem. 
Mūsdienās mobilie telefoni vairs netiek izmantoti tikai kā telefoni, bet arī kā pieeja 
internetam, organizētājs, kamera, navigācijas sistēma, ekrāns tiek izmantots kā 
tastatūra vai skārienjūtīgā virsma. Jāņem vērā arī apstāklis, ka uz cilvēka ādas 
esošie tauki, netīrumi, make-up u.c. rada nepievilcīgu mobilā tālruņa izskatu. Nav 
patīkami, ja šo apstākļu ietekmē mūsu mobilais tālrunis sāk nedarboties vai darbojas 
slikti.

Firmas DISKO mobilo telefonu tīrīšanas salvetes novērsīs šīs problēmas. 
Nedaudz mitrā mikrofibras šķiedras salvete saudzīgi un droši notīrīs Jūsu mobilo 
tālruni. Gan pirkstu nospiedumi, gan make-up paliekas, gan citi netīrumi  
tiks pilnībā absorbēti un notīrīti. Rezultātā Jūs ērti varēsiet izmantot  
savu mobilo tālruni un tam būs tīrs, patīkams, spīdošs izskats.

DISKO mitrās mobilo telefonu
tīrīšanas salvetes

Kastīte ar 5 mitrām salvetēm, 13 x 9 cm
Artikuls nr. 1407

Navigācijas ierīču tīrīšanas salvetes 
Daudzas izplatītākās navigācijas sistēmas ir aprīkotas ar skārienjūtīgiem displejiem. 
Transporta līdzekļos apsildes, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas ar 
gaisa straumēm pārnēsā netīrumus, kas nogulstas uz iekārtām. Arī pirkstu 
nospiedumi bojā iekārtu attēla kvalitāti. 

Viens no svarīgākajiem apstākļiem, izstrādājot jaunās DISKO navigācijas ierīču 
salvetes, bija - lai ar to varētu bez paliekošām svītrām, saudzīgi un 
vienkārši noslaucīt ne tikai displeju, bet arī iekārtu korpusu un turētājus.

DISKO mitrās navigācijas ierīču 
tīrīšanas salvetes

Kastīte ar 5 mitrām salvetēm, 13 x 9 cm
Artikuls nr. 1408



Cleaning
Screens

Samitrinātas salvetes ekrānu tīrīšanai
visiem monitoriem, stikla filtriem un spoguļiem

Vienkāršākais un drošākais tīrīšanas veids. Nekaitīgs apkārtējai videi un cilvēka 
ādai. Ar apelsīnu terpēniem, kas dod sevišķi labu tīrīšanas efektu un svaigumu, 
uz virsmām neatstāj svītras. Aizsardzība pret statisko uzlādēšanos ir 6-8 nedēļas. 
Datu drošības lapas ir Jūsu rīcībā.

Samitrināta salvete: bez pūkām, nenorīvējas, 
notīrītos netīrumus pilnībā absorbē
un nodrošina tīru virsmu.

Sausa salvete: augstām absorbēšanas spējām, 
bez pūkām, lieto, lai nosusinātu notīrītās 
virsmas.

Kastīte ar 80 gab. samitrinātām  
salvetēm, 
Art.nr.: 1308 1 kastīte

Kastīte ar 10 komplektiem, 
samitrinātas/sausas
un 3 gab. kociņi ar spilventiņiem grūti  
pieejamu vietu tīrīšanai (spilventiņi ir 
abos galos.) Art.nr.:1609

Kastīte ar 40 komplektiem,
samitrinātas/ sausas,
Art.nr.:1305 1 kastīte

Kastīte ar 10 komplektiem,
samitrinātas/sausas,
Art.nr.:1605 1 kastīte

* Papildus:

Iepakojums ar 75 gab., 
15x15cm
flīsa salvetēm, neplīstošas, bez 
pūkām, labi absorbē netīrumus
Art.Nr.:1617 1 iepakojums
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Cleaning
Screens

Ekrānu tīrīšanas līdzekļi
DISKO ekrānu tīrīšanas līdzekļi satur augstas iedarbības antistatiskas vielas. 
Tāpēc tīrot ekrānu, vienlaicīgi tiek gan notīrīta virsma, gan neitralizēta statiskā 
uzlādēšanās, gan novērš putekļu un netīrumu pievilkšanu 6-8 nedēļas. Apelsīnu 
terpēni rūpējas par izcilu tīrību un svaigumu. Kopā ar bezpūku salvetēm tiek 
garantēta tīra virsma bez svītrām monitoriem, ekrānu filtriem no stikla un pla-
stmasas, akrila virsmām un spoguļiem. Datu drošības lapas ir Jūsu rīcībā.
Pudeles no polietilēna, derīgas pārstrādei.

Pudelīte 100ml, 
vēlreiz uzpildāma, ar noņemamu 
izsmidzināšanas galviņu 
Art.nr.:1622                   1 pud.

Rezerves pudele, 1000ml
Art.Nr.:16221            1 pud.

The way to clean-IT
www.disko.com

Papildus:
Flīsa salvetes, Iepakojums 75 gab. salvetes,
15 x 15 cm
izturīgas, bez pūkām, lielām absorbēšanas 
spējām
Art.Nr.:1617

Klaviatūras tīrīšanas kociņi ar 2 lokaniem 
tīrīšanas spilventiņiem; 30 gab. kastītē
Art.Nr.: 1642                             1 kastīte

Tīrīšanas komplekts ekrāniem
Saturs:
1 pud. ekrānu tīrītāja, 100 ml 

25 gab.flīsa salvetes 15x15cm
Art.Nr.:1670



Cleaning
Surfaces

Samitrinātas salvetes plastmasas virsmu tīrīšanai
 der visām virsmām no plastmasas, klaviatūrām, lakotām 

virsmām, metālam, kabeļiem
Vienkāršākais un drošākais tīrīšanas veids. Satur apelsīnu terpēnus, kas dod izcilu 
tīrīšanas efektu un svaigumu. Attīra pat sevišķi iestāvējošos netīrumus, tādus kā 
nikotīns, pildspalvu tinte, zīmogu laka utt. 

Vienkārši ierīvējiet virsmā, 10 sekundes pagaidiet, noslaukiet un gatavs. 
Pateicoties augstas iedarbības antistatikas līdzeklim, virsmas tiek neitralizētas pret 
statisko uzlādēšanos un pārklātas ar ilgas noturības aizsargslāni. Tāpēc notīrītās 
virsmas ilgāk saglabājas tīras – dabai un cilvēka ādai draudzīgas, antiseptiskas, 
antibakteriālas. Datu drošības lapas ir Jūsu rīcībā.

Samitrināta salvete: bez pūkām, nenorīvējas, notīrītos netīrumus pilnībā absorbē
un nodrošina tīru virsmu.

Sausa salvete: augstām absorbēšanas spējām, bez pūkām, lieto, lai nosusinātu 
notīrītās virsmas.

Kastīte ar 10 kompl., 
samitrinātas/sausas, salvetes
Art.Nr.:1603

Kastīte ar 40 kompl.,
samitrinātas/sausas salvetes
Art.Nr.:1303

Kastīte ar 80 gab. attīrošām
samitrinātām salvetēm
Art.Nr.:1304

Papildus:
Iepakojums ar 75 gab. flīsa 
salvetēm, 15x15 cm
Izturīgas, bez pūkām, labi uzsūc
netīrumus
Art.Nr.:1617           1 iepakojums

The way to clean-IT
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Cleaning
Surfaces

Tīrīšanas komplekts klaviatūrām
un citām virsmām
Saturs:
  1 pud. plastmasas tīrītājs, 100ml,
25 gab. salvetes, 15 x 15 cm
  6 gab.  kociņi ar 2 lokaniem tīrīšanas  

spilventiņiem,
Art.Nr.:1671

Papildus:

Flīsa salvetes, Iepakojums 
75 gab. salvetes,
15 x 15 cm
izturīgas, bez pūkām, lielām
absorbēšanas spējām
Art.Nr.:1617

Klaviatūras tīrīšanas kociņi ar 
2 lokaniem 
tīrīšanas spilventiņiem; 
30 gab. kastītē
Art.Nr.: 1642          1 kastīte

The way to clean-IT
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Plastmasas virsmu tīrīšanas līdzekļi
der visām virsmām no plastmasas, klaviatūrām, lakotām

virsmām, metālam, kabeļiem

DISKO-plastmasas virsmu tīrīšanas līdzekļi pārliecina ar savu izcilo tīrīšanas 
kvalitāti. Satur apelsīnu terpēnus, kas ir dabas produkts no apelsīnu mizas, tas dod 
izcilu tīrīšanas efektu un svaigumu. Attīra pat sevišķi iestāvējošos netīrumus, tādus 
kā nikotīns, pildspalvu tinte, zīmogu laka utt.Pateicoties augstas iedarbības antista-
tikas īpašībām, virsmas tiek neitralizētas pret statisko uzlādēšanos un pārklātas ar 
ilgas noturības aizsargslāni. Tāpēc notīrītās virsmas ilgāk saglabājas tīras – dabai 
un cilvēka ādai draudzīgas, antiseptiskas, antibakteriālas. Pudeles ir no polietilēna, 
derīgas pārstrādei. Datu  drošības lapas ir Jūsu rīcībā.

Pudele 100 ml, vēlreiz uzpildāma,
ar noņemamu izsmidzināšanas uzgali  Rezerves pudele 1000ml,
Art.Nr.: 1660                    1 pud. Art.Nr.:16601            1 pud.



Cleaning
Supplies

Saspiests gaiss putekļu tīrīšanai
Ātri un pamatīgi attīra putekļus un papīra daļiņas no grūti pieejamām vietām, tādām kā 
elektroniskie bloki, korpusi, klaviatūrās, printeros utt. Šķidrā gāze tetrafluoretāns ar lielu 
spiedienu izplūst no balona, tā ir pilnīgi sausa, draudzīga apkārtējai videi (brīva no FCKW) 
un nedegoša, tāpēc pilnīgi droša lietošanai. Tīrošā saspiestās gāzes sastāvs garantē, ka 
flakonā esošā saspiestā gāze saglabā savas augstā spiediena īpašības. DISKO saspiestā 
gāze ir ļoti  ekonomiska (tā ir trīs reizes ekonomiskāka nekā konkurentu piedāvājums), kā 
rezultātā, Jūs iegūstat kvalitatīvu iznākumu par izdevīgu cenu. Ar speciālā ventiļa palīdzību 
gāzes strūklu var novirzīt vajadzīgajā virzienā.

Pudele E3, 520,      saturs: 430gr.       Art.Nr.1224

Lokanais pagarinājums DISKO saspiestajam gaisam
Tas pasargā Jūsu tehniku no bojājumiem, jo šis pagarinājums ļauj 
tikt klāt grūti pieejamām vietām. Pagarinājums tiek ražots no lokana 
materiāla un ir 50 cm garš.

Lokanais pagarinājums, 50 cm, ar adapteri      Art.Nr.: 1225

Bezpūku salvetes
DISKO bezpūku salvetes tiek ražotas pēc patentētas tehnoloģijas Nonwowen. Nonwowen 
tehnoloģija nelieto līmes kā saistvielu, bet gan speciālu ūdens strūklas metodi.Celuloze 
un celulozes šķiedras tiek saaustas par salvešu materiālu zem spēcīgas ūdens strūklas, 
tāpēc šādas salvetes var uzsūkt sevī vairāk kā 4 līdz 6 reizes mitrumu nekā pašas sver. 
Ražošanas process noved pie auduma „izmazgāšanas”, tādējādi neveidojas pūkas. DISKO 
bezpūku salvetes ir izturīgas pret saplīšanu.

Flīsa salvetes 15 x 15 cm
Izturīgas, bez pūkām, labi uzsūc mitrumu
Art.Nr.:1617     1 kastīte ar 75 gab.salvetēm
Art.Nr.:1616     1 kastīte ar 600 gab.salvetēm

Flīsa salvetes 23 x 23 cm
Izturīgas, bez pūkām, labi uzsūc mitrumu
Art.Nr.:1619     1 kastīte ar 300 gab. salvetēm

Klaviatūru tīrāmie kociņi
Speciālie kociņi ar 2 lokaniem uzgaļiem un izturīga materiāla tīrāmiem spilventiņiem padara 
iespējamu tīrīšanas procesu grūti pieejamās vietās. Kociņi tiek samitrināti ar mitru salveti vai 
uzsmidzinot šķidrumu. Tīrot klaviatūru var vienkārši uz kociņa uzgaļa uztīt mitru salveti.

Kastīte ar 30 kociņiem,
Art.Nr.: 1642        1 kastīte

Kastīte ar 100 kociņiem
Art.Nr.: 1645         1 kastīte

The way to clean-IT
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Tīrīšanas komplekti dažādai tehnikai
Apkārtējai videi un ādai draudzīgi, antistatiski, antiseptiski, antibakteriāli komplekti. 
Komplekti sastāv no jau iepriekš aprakstītajiem produktiem.

DISKO 1205: Tīrīšanas līdzekļu komplekts personālajiem datoriem, termināliem, 
telefoniem, printeriem utt. Sevišķi piemērots lieliem uzņēmumiem, lai optimāli 
sadalītu pa darba vietām.

Komplektā ietilpst:
1 ekrānu tīrīšanas salvešu kompl., samitrināta/sausa 
1 plastmasas virsmu tīrīšanas salvešu kompl. mitra/sausa 
1  klaviatūru tīrīšanas kociņi ar 2 lokaniem tīrīšanas  

spilventiņiem

Art.Nr.:1205                              20 komplekti 1 kastītē

DISKO 1650: Tīrīšanas komplekts personālajiem datoriem, termināliem, telefoniem, 
printeriem utt. Tas paredzēts 1 darba vietas kopšanai visa gada garumā (personālie 
datori,printeri, telefoni, kalkulatori, piezīmju datori, galda lampas utt.)

Komplektā ietilpst:
10 ekrāna tīrīšanas salvešu kompl., samitrinātas/sausas
10 plastmasas tīrīšanas salvešu kompl., samitrinātas/sausas
  6  gab.klaviatūru tīrīšanas kociņi ar 2 lokaniem tīrīšanas  

spilventiņiem

Art.Nr.:1650

DISKO 1672: Tīrīšanas komplekts personālajiem datoriem, telefoniem,printeriem utt.
Sevišķi piemērots iekārtu tīrīšanai un kopšanai, kurām ir lieli tīrīšanas laukumi,
kā piemēram, kopēšanas iekārtas, printeri, naudas automāti, stāvvietu biļešu
automāti. Ļoti labi piemērots profesionālai lietošanai.

Komplektā ietilpst:
  1 pud. ekrānu tīrīšanas līdzeklis, 100 ml ar izsmidzinātāju
  1 pud.  plastmasas tīrīšanas līdzeklis, 100 ml ar  

izsmidzinātāju
50 gab. bezpūku flīsa salvetes 15 x 15 cm
10 gab.  klaviatūru tīrīšanas kociņi ar 2 lokaniem  

spilventiņiem

Art.Nr.:1672

Cleaning
Computers
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Tīrīšanas līdzekļi spec. mērķiem
DISKO spec. tīrīšanas līdzekļi (izņemot tintes tīrītājus) kā galveno komponentu satur 
augstas iedarbības apelsīnu terpēnus un tāpēc ir tīri dabas produkti. Pateicoties 
piedevām, tiek izveidoti dažādi tīrīšanas līdzekļi dažādām pielietošanas zonām. 
Magnētisko galviņu tīrītājiem ir ātri jānožūst un tie nedrīkst vadīt elektrību. Gumijas 
veltnīšu tīrītājam ir jāreģenerē gumijas veltnīši, jāpadara tie atkal mīksti un elastīgi. 

DISKO spec. tīrīšanas līdzekļi ir piemēroti, lai notīrītu sevišķi iesūkušos netīrumus 
no visdažādākajām virsmām. 

DISKO spec. tīrītāji - tie ir tīrīšanas problēmu risinātāji ar dažādām pielietošanas 
iespējām, tie ir apkārtējai videi un cilvēka ādai draudzīgi. Datu drošības lapas ir Jūsu 
rīcībā.

Samitrinātas intensīvās tīrīšanas salvetes
Elektronikas, termoprinteru galviņu, sensoru, skaneru, magnētisko galviņu tīrīšanai. 
Arī flomasteru un citu stipri iesūkušos netīrumu notīrīšanai no plastmasas un citām 
virsmām.

Samitrināta salvete: bez pūkām, nenorīvējas, pilnība uzsūc sevī visus netīrumus. 
Attīra vienkārši, pamatīgi un saudzējoši.

Sausa salvete: labi uzsūc netīrumus, bez pūkām, nosusina attīrītās virsmas.

Kastīte ar 10 gab. dubult-salvetēm,  
samitrinātas/sausas
Art.Nr.: 1602

Kastīte ar 40 gab. dubult-salvetēm,  
samitrinātas/sausas
Art.Nr.: 1302

Intensīvās tīrīšanas līdzeklis grafitī
Grafitī notīrīšanai, flomasteru krāsu notīrīšanai un citu 
netīrumu notīrīšanai no plastmasas un citām virsmām.

Pudele 100 ml ar pilināšanas uzgali Art.Nr.: 1663

Rezerves pudele 1000 ml Art.Nr.: 16631

Cleaning
Specialities

The way to clean-IT
www.disko.com
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Tīrīšanas un dezinfekcijas salvetes pirkstu
nospiedumu skanieriem

Kā pirkstu nospiedumu skaneru instrukcijā ir teikts – tie ir jānotīra pirms katras 
lietošanas vai neizmantojot – vismaz vienu reizi dienā. DISKO tīrošās un dezinfek- 
cijas salvetes ir izstrādātas speciāli šim mērķim. Šīs salvetes ir izveidotas no ļoti 
mīkstas mikrofibras šķiedras. Šo salvešu izmēri ir 9 x 13 cm, tās ir piesūcinātas ar 
80% lsopropyl spirtu, kas arī tiek izmantots ķermeņa virsmu tīrīšanai medicīnā.

Lai aizsargātu salvetes no izžūšanas, tās katra atsevišķi ir iepakotas savā 
iepakojumā, kurš izveidots no speciāla materiāla.

The way to clean-IT
www.disko.com

Mēs dodam 5 gadu garantiju, 
ka salvetes slēgtā

iepakojumā neizžūs!

Priekšrocības:
- mikrofibras šķiedras salvetes mitras paliek ilgāk nekā citu materiālu salvetes
-  šīs salvetes ir izmantojamas vairākas reizes, ja pēc izmantošanas (starp 

lietošanas reizēm) tās tiek ievietotas atpakaļ iepakojumā
- pēc tīrīšanas nepaliek slapja virsma, kura var bojāt elektroniskas iekārtas
- jūs varat veikt gan tīrīšanu, gan dezinfekciju vienlaicīgi!

DISKO tīrošās – dezinficējošās salvetes
pirkstu nospiedumu skaneriem
Kaste ar 360 mitrām salvetēm
Art.Nr.: 1502
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Balto tāfeļu tīrīšanas līdzekļi
Tie rūpējas par ātru un ērtu tīrīšanas procesu, ātri nožūst. Viegli notīra gan  
netīrumus, gan tinti, gan permanentos marķierus. Visērtāk lietot kopā ar bezpūku 
flīsa salvetēm.

Pudele 100 ml ar izsmidzināšanas uzgali  
Art.Nr.: 1665

Rezerves pudele 1000 ml  
Art.Nr.: 16651

Termoprinteru galviņu tīrīšanas līdzekļi
Uz termoprinteru galviņām rodas temperatūra līdz 100 grādi pēc Celsija skalas. Papīra 
sīkie gabaliņi, gaisa mitrums un putekļi rada tādu sajaukumu, kurš augsto temperatūru 
dēļ iedeg drukāšanas galviņas virsmā. 

DISKO termoprinteru galviņu tīrīšanas līdzeklis ir  
domāts tieši tam, lai notīrītu termoprinteru drukāšanas  
galviņas. Tas dod ļoti labu tīrīšanas efektu.

Pudele 100 ml ar pilināšanas uzgali
Art.Nr.: 1664

Rezerves pudele 1000 ml 
Art.Nr.: 16641

Magnētisko galviņu / Sensoru tīrīšanas līdzeklis
Nevada elektrību, ātri nožūst. Šis tīrošais fluīds nevada statisko elektrību un 100% atstāj 
brīvu virsmu bez nosēdumiem, nogulsnēm. Vislabāk piemērots magnētisko galviņu 
un optisko lēcu tīrīšanai. Lieto kopā ar attīrīšanas folijām, bezpūku flīsa salvetēm vai 
kociņiem.

Pudele 100 ml ar izsmidzināšanas uzgali 
Art.Nr.: 1612

Rezerves pudele 1000 ml  
Art.Nr.: 16121

Tintes tīrīšanas līdzeklis
Bāzējas uz tinti. Paredzēts iekaltušas tintes tīrīšanai no tintes  
printeru drukāšanas galviņām, lai notīrītu tintes atlikumus  
tintes printeros.

Pudele 100 ml ar pilināšanas uzgali     
Art.Nr.: 1614

Rezerves pudele 1000 ml    
Art.Nr.: 16141
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Gumijas veltnīšu tīrītājs
DISKO gumijas veltnīšu tīrītājs tika izstrādāts, lai pamatīgi notīrītu gumijas veltnīšus, 
gumijas rullīšus, transportierus no gumijas utt. Vienlaicīgi tīrīšanas procesā tiek 
reģenerēta pati gumija. Gumija atkal kļūst mīksta un  
elastīga, papīra transports un karšu transports tiek  
garantēts bez problēmām.

Pudele 100 ml ar pilināšanas uzgali  
Art.Nr.: 1668

Rezerves pudele 1000 ml    
Art.Nr.: 16681

Etiķešu notīrīšanas līdzeklis
Papīra etiķetes un līmes paliekas no etiķetēm tiek noņemtas bez problēmām. Tīrīšanas 
līdzeklis ir jāuzpilina uz papīra etiķetes, jāļauj tam iesūkties un pēc tam jānoberzē etiķete. 
Atlikumus vislabāk noberzēt ar flīsa salveti.

Pudele 100 ml ar pilināšanas uzgali    
Art.Nr.: 1666

Rezerves pudele 1000 ml   
Art.Nr.: 16661

Tīrīšanas līdzeklis ar slīdēšanas efektu
Tas ir spec. tīrīšanas līdzeklis ar silikona piedevu kā slīdēšanas līdzekli. Vislabāk 
piemērots kopēšanas iekārtu oriģinālās papīra padeves mehānismu tīrīšanai.  
Tas aizkavē papīra iestrēgšanu.

Pudele 100 ml ar izsmidzināšanas uzgali  
Art.Nr.: 1661

Attīrošā un slīdošā eļļa plotteriem, printeriem utt.
Drukas iekārtu tīrīšanai un ieeļļošanai, lai panāktu labāku slīdēšanas efektu.  
Šis līdzeklis notīra un atstāj ieeļļotu aizsargslāni.

Pudele 50 ml ar pipetes uzgali    
Art.Nr.: 1662
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DISKO – tīrīšanas kartes
DISKO-tīrīšanas kartes ir daudzu gadu izpētes un izstrādes darba rezultāts.
Uz plastmasas materiāla pamata ar augstas frekvences tehnoloģiju metodi ir uzklāts 
mikrošķiedras materiāls, kas efektīgi notīra magnētiskās galviņas bez ķīmisku 
piejaukumu palīdzības, vienkārši ar sausu mikrošķiedru. Netīrumi, tauki un citi dažādi 

nogulsnējumi tiek notīrīti rīvēšanās procesā un tie tiek absorbēti mikrošķiedras 
materiālā. 

Laboratorijas izmeklējumi ir pierādījuši, ka iekārtu nolasīšanas galviņas un 
čipkaršu kontakti pēc tīrīšanas ar DISKO tīrīšanas kartēm ir daudz tīrāki, nekā pēc 
tīrīšanas ar samitrinātajām tīrīšanas kartēm. Ir pieejami arī Eiropas lielāko karšu 

tīklu apkalpošanas firmu ekspertu slēdzieni šajā jautājumā. 

Ķīmiskās vielas uz attīrīšanas kartēm varbūt arī izšķīdina netīrumus, bet tie tiek daļēji 
atkal ievilkti atpakaļ uz notīrītajam virsmām. Citādi tas ir ar DISKO tīrīšanas kartēm: 
netīrumi tiek uzsūkti mikrošķiedras materiālā un netiek ievilkti atpakaļ uz notīrītajām 
virsmām.

DISKO tīrīšanas kartes ir ļoti draudzīgas apkārtējai 
videi. Šajās kartēs nav ķīmisku vielu un tās nav 
iesaiņotas ķīmiskās folijās, lai saglabātu šķīdinātājus. 
Tātad DISKO tīrīšanas kartes ir labākas. Tās attīra 

ne tikai noapaļoto magnētisko galviņu galotnes, bet arī 
to noapaļotās sānu daļas. Mikrošķiedras materiāls ir 
labi nostiprināts uz tīrīšanas kartes gar sānu malām, 
tāpēc iebīdot šo karti rodas neliela ieloce, kas labi notīra 
magnētiskās galviņas sānu malas.Tīrīšanas procesā ar 
ķīmiskām vielām notiek negatīva blakus iedarbība, jo 
ķīmiskie šķīdinātāji sakaltē gumijas veltnīšus. Bet sausa 
tīrīšana iedarbojas tikai tur, kur tā ir vajadzīga.

DISKO – tīrīšanas kartes
(Patenta Nr. EP 0789313)

DISKO-tīrīšanas kartes 
ar patentētu kustīgu aizbīdni,  
ko var bīdīt ar roku

Šie ir pasaulē vienīgie pazīstamie produkti, ar kuru palīdzību tā sauktie „landing contacts” 
čipkaršu nolasīšanas iekārtu kontakti tiek notīrīti bez to demontāžas.

DISKO tīrīšanas kartes ir vairākkārtējas pielietošanas kartes. Tāpēc tīrīšanas process 
kļūst izdevīgāks izmaksu ziņā.

DISKO tīrīšanas kartes - jebkurai pielietošanai - pareizākais risinājums!

  
vai ar smalkmehānisku  
atsperi

The way to clean-IT
www.disko.com
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Tīrīšanas kartes magnētisko galviņu tīrīšanai
       naudas automātos (ATM)

Naudas automāti tiek izmantoti ļoti bieži. Daudzo transakciju dēļ ar kredītkartēm, 
bankomātu- un naudas kartēm, kuras tiek transportētas uz magnētiskajām nolasīšanas 
galviņām, tur uzkrājas daudz putekļu un dažādu netīrumu. Īpaši pakļauti ir tā sauktie 
„ārpusē” izvietotie automāti, kas ir pakļauti temperatūras svārstībam. Šie iemesli var 
novest gan pie sīkām kļūdām nolasīšanas procesā, gan pie visas sistēmas iziešanas no 
ierindas. 

Nolasīšanas zonā naudas kartes „nopulē” 
magnētiskās galviņas. Putekļi un citi netīrumi 
galvenokārt uzkrājas uz noapaļotās magnētiskās 
galviņas sānu malām un tur arī sacietē, ja laikus 
netiek notīrīti. Tīrīšanas kartes ar cietām virsmām 
nemaz nevar aizsniegt šīs malas, jo tās tīra tikai jau tā „nopulēto” magnētiskās galviņas 
augšējo galotni. 

DISKO tīrīšanas kartēs mikrošķiedras materiāls ir nostiprināts tikai ap kartes sānu 
malām, tāpēc ir iespējams mikrošķiedras kustīgums vidējā daļā. Lietošanas procesā 
veidojas neliela ieloce augšpus magnētiskās galviņas – sk. zīm. Tādējādi tiek notīrītas arī 
problēmu zonas ap magnētisko galviņu. 

Četras formatētas magnētiskās lentes daļas dod iespēju vismaz četras reizes izmantot 
tīrīšanas kartes, mainot ielikšanas virzienu. Pateicoties formatētajām magnētiskajām 
lentēm uz tīrīšanas kartes, naudas automāti neatpazīst šo karti un kā neapstrādājamu 
6 reizes liek iet šai kartei pār magnētisko galviņu, cenšoties nolasīt informāciju, pirms 
karte tiek izbīdīta kā ar nesaprotamu informāciju. Pietiek ar vienreizēju tīrīšanas kartes 
ievadīšanu naudas automātā, lai veiktu kvalitatīvu tīrīšanas procesu.

The way to clean-IT
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Tīrīšanas līdzekļu komplekts ATM
10 gab. tīrīšanas kartes, katra ar 4 kodētām
magnētiskajām lentēm
Art.Nr.: 1560                40 tīrīšanas reizēm

Tīrīšanas līdzekļu komplekts ATM
30 gab. tīrīšanas kartes, katra ar 4 kodētām
magnētiskajām lentēm
Art.Nr.: 1563               120 tīrīšanas reizēm
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Tīrīšanas kartes kontaktu tīrīšanai čipkaršu 
nolasīšanas iekārtās naudas automātos (ATM)

(Patenta Nr. EP 0789313)
Naudas automāti skaidras naudas transakcijām ir kļuvuši neaizstājami. Naudu nav 
iespējams saņemt, ja nestrādā naudas automāts.

Pēc tam, kad notika pāreja uz transakcijām saskaņā ar EMW normām, transakcijas 
ar skaidru naudu var notikt tikai pēc tam, kad tiek nolasīta informācija no mikročipa uz 
naudas kartes (Maestro). Čipkartes nolasīšanas kontakti automātos tiek nolasīti uz paša 
čipa tikai tad, kad karte ir sasniegusi nolasīšanas pozīciju un tur apstājusies. Tā kā te 
nenotiek kartes berzēšanās gar kontaktiem, kontaktu tīrībai te ir sevišķi liela nozīme.Te 
pietiek pat ar tauku iedarbību, kas uz kontaktiem tiek pārnesti ar kredītkartēm, vai citām 
naudas kartēm, lai rastos karšu nolasīšanas problēmas.

DISKO tīrīšanas kartes (Patenta Nr. EP 0789313)
Tās ir vienīgās pasaulē tīrīšanas kartes čipkaršu nolasīšanas kontaktu notīrīšanai
naudas automātos, kuras ir spējīgas notīrīt čipkaršu nolasīšanas kontaktus naudas
automātos bez automātu demontāžas, tādējādi 
ietaupot līdzekļus un laiku.

Bīdnis, uz kura ir mikrošķiedras materiāls, tiek 
bīdīts pār čipa nolasīšanas kontaktiem ar spec. 
atsperes palīdzību. Izmantojot mikrošķiedras 
īpašības kontakti tiek notīrīti vienkārši tos 
paberzējot ar mikrošķiedras materiālu.

Tīrīšanas komplekts naudas automātiem (ārpus telpām)
13 gab. tīrīšanas kartes, katra ar 4 kodētām
      magn. lentēm
  1 tīrīšanas karte ar smalkmehānisma atsperi
52 tīrīšanas reizēm, derīgs magn. galviņu un čipu nolasīšanas 
iekārtu kontaktiem
Art.Nr.: 1543

Tīrīšanas komplekts naudas automātiem (iekštelpās)
  6 gab. tīrīšanas kartes, katra ar 4 kodētām
     magn. lentēm
  1 tīrīšanas karte ar smalkmehānisma atsperi
24 tīrīšanas reizēm, derīgs magn. galviņu un čipu nolasīšanas 
iekārtu kontaktiem
Art.Nr.: 1541

The way to clean-IT
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Servisa kartes sensoru tīrīšanai
Karšu nolasīšanas iekārtās MVFW, ko ražo OMRON firma, atrodas brīvi
sensori, kuri regulē kredītkaršu transportu. Netīrumi un putekļi traucē atpazīt 
kartes atrašanās pozīciju. Kartes nolasīšanas iekārta uz to reaģē ar nepareizām 
transportēšanas komandām, tāpēc kredītkaršu nolasīšana praktiski vairs nav 
iespējama.

DISKO servisa karti jāieliek nolasīšanas iekārtā, tad karte tiek ievilkta. Kartes 
nolasīšanas iekārta mēģina nolasīt informāciju uz servisa kartes magnētiskās 
lentes un virza to vairākas reizes caur nolasīšanas iekārtu. Tādējādi, pateicoties 
spec. materiālam uz servisa kartes, tiek notīrīti visi sensori,. Sprieguma lauks 
starp sensoriem tiek atkal atjaunots par visiem 100%.

Servisa karšu komplekts naudas automātu
tīrīšanai (ATM)
5 gab. servisa kartes sensoru tīrīšanai
Nr.: 15200500

Ë

Ë

Ë

Ë
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DISKO tīrošās kartes 
banknošu saņemšanas iekārtām

Arvien vairāk un vairāk bankas nodrošina saviem klientiem iespēju pašiem 
iemaksāt skaidru naudu banknošu pieņemšanas iekārtās. 

Visas banknošu pieņemšanas iekārtas ir aprīkotas ar īpaši jūtīgu sensoru 
sistēmu, veic validāciju un banknošu pārbaudi. Šīs iekārtās ir aprīkotas 
ar kompleksu sistēmu banknošu skaitīšanai un to transportēšanai. Gan 
elektroniskās komponentēs, gan mehāniskās atdalīšanas un transportēšanas 
sistēmās iekļūst netīrumi no netīrām, stipri lietotām banknotēm. 

Netīri sensori nespēj precīzi un droši pārbaudīt banknotes un bieži 
atgriež tās kā nederīgas. Netīrumi atdalīšanas – transportēšanas sistēmā 
nespēj nodrošināt banknošu transportēšanu un bieži noved pie banknošu 
iesprūšanas.

The way to clean-IT
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DISKO tīrošās kartes Jums nodrošina vienkāršāko, drošāko un tehniski lētāko 
banknošu pieņemošo iekārtu tehnisko apkopi.

Elastīgie atbalstošie materiāli kā arī fibras 
mikrošķiedras celiņi garantē nekļūdīgu 
transporta sistēmu un augstas kvalitātes 
tīrību.

Atdalīšanas – transporta sistēmu sensoru 
tīrīšanu var veikt ar vienu ērtu kustību. 
Unikālais DISKO fibras mikrošķiedras fluīds, bez ķīmiska piejaukuma, krietni 
paaugstina mehānisko komponenšu kapacitāti, tajā pašā laikā negatīvi neietekmējot 
tādas detaļas kā gumijas veltnīšus un siksnas. 

Tikai preventīva un pastāvīga tīrīšana spēj nodrošināt 
kvalitatīvāku to darbību un paildzināt iekārtu darba spējas!
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DISKO samitrinātās tīrīšanas kartes skaidras  
naudas saņemšanas iekārtām – recycling moduļi 
(banknotes tiek pieņemtas ar to garāko malu)

DISKO tīrošā folija 160 x 76 mm, atbalstošais materiāls – poliestērs; 
savienojuma abas puses ar vienu fibras mikrošķiedras celiņu 159 x 25 mm 
katrā pusē, samitrināts ar 1 ml DISKO fibras mikrošķiedras fluīdu (bez ķīmiska 
piejaukuma). Katra iepakota atsevišķā 210 x 115 mm iepakojumā (papīrs, Alu, 
PE, Surlin), Kartes iepakojums aizsargā to no izžūšanas 5 gadu garumā.

The way to clean-IT
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Cleaning card
for Recycling Modules

Reinigungskarte
für Recyclingmodule

Carte de nettoyage
pour des modules de recyclage

Cleaning
          cards
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Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Karšu tīrīšanas komplekts
Kaste ar 25 tīrīšanas kartēm
Art. 1920
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für Recyclingmodule

Carte de nettoyage
pour des modules de recyclage

Cleaning
          cards

w
w

w
.d

is
ko

.c
om

 · 
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

di
sk

o.
co

m

Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Karšu tīrīšanas komplekts
Kaste ar 25 tīrīšanas kartēm
Art. 1930

DISKO samitrinātās tīrīšanas kartes skaidras 
naudas saņemšanas iekārtām – depozīta moduļi 
(banknotes tiek pieņemtas ar to īsāko malu)
DISKO tīrošā folija 148 x 81 mm, atbalstošais materiāls – poliestērs; 
savienojuma viena puse ar fibras mikrošķiedras celiņu 80x28 mm, 
samitrināts ar 2ml DISKO fibras mikrošķiedras fluīdu (bez ķīmiska 
piejaukuma), Katra iepakota atsevišķi 210 x 115 mm iepakojumā 
(papīrs, Alu, PE, Surlin), Kartes iepakojums aizsargā to no 
izžūšanas 5 gadu garumā.
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Tīrīšanas kartes karšu nolasīšanas iekārtu
 tīrīšanai visos terminālos un automātos

DISKO jau pirms vairākiem gadiem ir izdevies sastiprināt tīrīšanas kartes
plastmasas pamatni ar mikrošķiedras salvetes materiālu pēc augstfrekvences
tehnoloģijas. Pateicoties tam ir izstrādātas tīrīšanas kartes ar ļoti augstu 
izturības pakāpi, jo mikrošķiedras salvete nevar noplīst no kartes pamatnes.
Tā kā sastiprinātas ir tikai tīrīšanas kartes apmales, tad tīrīšanas procesā 
veidojas neliela ieloce. Kad tīrīšanas karte tiek virzīta pa magnētisko nolasīšanas 
galviņu, pateicoties spiedienam uz tīrīšanas karti (visas magnētiskās galviņas 
ir piestiprinātas uz atsperes principa) notiek mikrošķiedras salvetes nobīde 
tīrīšanas kartes vidusdaļā. Tādējādi izveidojas ieloce, kura notīra magnētiskās 
galviņas malas, uz kurām parasti uzkrājas visvairāk netīrumu (sk. zīmējumu).

Tā kā tīrīšanas kartes ir pārklātas ar attīrošo mikrošķiedru no abām pusēm, tās
tīrīšanas procesā var izmantot no abām pusēm. Pateicoties tam veidojas 4 
dažādas tīrīšanas virsmas, kuras visas var attiecīgi izmantot vismaz vienu reizi. 
Tāpēc rezultātā viena tīrīšanas reize iznāk lētāka.
Tās tiek izmantotas visu magnētisko karšu nolasīšanas iekārtās – tās ir derīgas 
pielietošanai karšu nolasīšanas iekārtās ar mehānisko kartes ievadi un ar 
motorisko kartes ievadi (izņemot naudas automātus un banku kontu izdrukas 
iekārtas). Pielietojamas arī visās čipkaršu nolasīšanas iekārtās ar stabiliem 
kontaktiem.

Tīrīšanas komplekts magnētisko
karšu nolasīšanas iekārtām
10 tīrīšanas kartes no mikrošķiedras
Art.Nr.: 1555      40 tīrīšanas reizēm

Tīrīšanas komplekts magnētisko
karšu nolasīšanas iekārtām
30 tīrīšanas kartes no mikrošķiedras
Art.Nr.: 1553    120 tīrīšanas reizēm
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Cleaning
POS

Tīrīšanas kartes čipu nolasīšanas kontaktu 
tīrīšanai POS-terminālos un citos automātos
Pielietojamas visu veidu čipkaršu nolasīšanas iekārtās ar nolaižamiem 
kontaktiem. Tas nozīmē, ka kontakti mehāniski nolaižas - līdzko nolasīšanas 
iekārtā tiek ievietota karte un attālinās, kad karte tiek izņemta.Tas notiek tādā 
veidā, ka starp kontaktiem un naudas karti (bankomāta karti, kredītkarti vai 
citu karti) nenotiek nekāda berzēšanās. Pamats šim darbības veidam ir tāds, 
ka kontakti, tas ir mikročipa virsma, netiek sabojāta. Taču tas nenovērš to, 
ka netīrumi vai tauki nenonāk uz kontaktiem. Uz to čipu nolasīšanas kontakti 
reaģē ļoti jūtīgi, jo jau saskaroties kontaktiem, ir jānotiek elektroniskai datu 
pārraidei.

DISKO tīrīšanas kartes (Patenta Nr. EP0789313) ar kustīgu bīdni un ar spec. 
tehnoloģiju sastiprinātu mikrošķiedras materiālu, tika izstrādātas un uzlabotas 
daudzu gadu laikā.

Ievietojot tīrīšanas karti čipu nolasīšanas kontakti automātiski tiek uzspiesti uz 
kartes. Tad vajag pieturēt karti, bet caurspīdīgo bīdni vajag pabīdīt vairākas 

reizes šurp turp.Tādējādi mīkstais mikrošķiedras materiāls kustēsies pāri 
kontaktiem. Sausi, bez ķīmijas, - veic saudzīgu tīrīšanu. Izņemiet tīrīšanas karti no 
lasīšanas iekārtas. Tik vienkāršs ir šis process.

Katru karti iespējams lietot 12 reizes, kas padara uzturēšanas izmaksas 
zemākas.

Tīrošās kartes hibrīda čipkaršu lasītājiem
Šajās kartēs ir ievietots gan mikročips, gan magnētiskā lenta. Tīrošās kartes īpaši 
labi iztīra iekārtu lasīšanas atveres. 

Tīrīšanas komplekts čipkaršu  
nolasīšanas iekārtām
3 gab. tīrīšanas kartes ar kustīgu bīdni
Art.Nr.: 1533              36 tīrīšanas reizēm

Tīrīšanas komplekts čipkaršu  
nolasīšanas iekārtām
6 gab. tīrīšanas kartes ar kustīgu bīdni
Art.Nr.: 1535              72 tīrīšanas reizēm
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Cleaning
POS

Tīrīšanas līdzekļu komplekts hibrīdkaršu  
nolasīšanas iekārtām
1 tīrīšanas karte ar kustīgo bīdni
3 tīrīšanas kartes magnētisko galviņu tīrīšanai 
Art.Nr.: 1534                      12 tīrīšanas reizēm

Tīrīšanas līdzekļu komplekts kases aparātu 
tīrīšanai ar hibrīdkaršu lasītāju
1 tīrīšanas karte ar kustīgo bīdni
3 tīrīšanas kartes magnētisko galviņu tīrīšanai
3  salvešu kompl. korpusu tīrīšanai: 

samitrinātas/sausas
3 kociņi grūti pieejamo vietu tīrīšanai
Art.Nr.: 1539

Tīrošās kartes hibrīda termināliem
Izmanto POS terminālos, kur mikročipa un magnētiskās lentas lasītāji ir divās 
dažādās atverēs. Debet vai kredītkarte tiek ievietota tikai dažus cm.

Komplekts čipkaršu lasītājiem
10 tīrošās kartes ar kustīgu bīdni
Art.Nr.: 1531       120 tīrīšanas reizēm

Kompekti hibrīda termināliem
1 tīrošā karte ar kustīgu bīdni
3  mikrofibras šķiedras kartes magnētisko  

galviņu tīrīšanai
Art. 1534S            12 tīrīšanas reizēm
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Cleaning
Other Automats

DISKO – tīrīšanas kartes banknošu pārbaudes 
iekārtām maksājumu vai vendinga automātos

DISKO tīrošās kartes tika izstrādātas, lai attīrītu banknošu elektroniskās optikas sensorus 
banknošu lasītājos. Banknošu lasītāji, kuri pārbauda banknotes autentiskumu un nominālu 
vai nu akceptē banknoti vai atgriež to atpakaļ. Banknošu pārbaudes iekārtas ir sastopamas 
dažādos automātu tipos: stāvvietu automātos, biļešu automātos, spēļu automātos, dzērienu 
automātos, cigarešu automātos, skaidras naudas pieņemšanas, izmaksu automātos, t.i. 
iekārtās, kur karšu lasītājs ir nepieciešams, lai veiktu naudas transakcijas. DISKO tīrošās 
kartes ir izveidotas no poliestēra, kas nodrošina labu saķeri, gludu un vienmērīgu kartes 
transportēšanu banknošu pārbaudes iekārtā. Iestrādātais mikrofibras šķiedras tīrošais 
“spilventiņš” kartes transportēšanas laikā nodrošina optimālu optisko sensoru tīrīšanu. 
Mikrofibras šķiedras spilventiņš tīrot daļēji ieliecas, lai tīrošie komponenti piekļūtu banknošu 
pārbaudošajās iekārtās´grūti pieejamās vietās un to tīrīšana kļūtu viegla. Kombinācijā ar 
spec. sensoru tīrīšanas fluīdu, mīkstais mikrofibras šķiedras tīrošais spilventiņš nodrošina 
efektīvu un optimālu tīrīšanu. Arī gumijas siksnas tiek notīrītas un atjaunotas vienlaicīgi. Ar 
regulāru tīrīšanu, spec. kartes nodrošina sensoru tīrīšanu bez papildus spec. tīrīšanas fluīdu 
izmantošanu. Ja tīrīšanu veic retāk kā reizi nedēļā, tad tīrīšanas kartes tiek rekomendēts 
izmantot kopā ar spec. tīrīšanas fluīdu.

DISKO – tīrīšanas kartes priekš „Japan Cash”, WBA un EBA modeļiem
Mikrošķiedras pozicionējums ir izvēlēts tā, lai tiktu sasniegti visi sensori. Vienkārši 
samitriniet mikrošķiedras salveti uz tīrīšanas folijas ar dažiem pilieniem tīrīšanas šķīduma 
un ievadiet samitrināto foliju banknošu pārbaudes iekārtā. Kad folija tiek ievadīta iekārtā, 
tā vairākas reizes pārvietojas turp un atpakaļ, un kā neatpazīta tiek izbīdīta ārā. Tad foliju 
apgrieziet uz otru pusi un vēlreiz ievadiet iekārtā. Tīrīšanas process notiek ievelkot un 
izbīdot āra tīrīšanas foliju. Tādējādi tiek notīrītas visas svarīgākās elektroniskās daļas 
(sensori, references laukums, magnētiskā spole) - vienkārši, efektīvi un saudzējoši. Arī 
karšu transportēšanas veltnīši ir atkal mīksti un elastīgi.

DISKO – tīrīšanas komplekts banknošu pārbaudes iekārtām „Japan Cash”
12 tīrīšanas kartes 148 x 76 mm
25 ml tīrīšanas līdzeklis sensoriem
Art.Nr.: 18001220     24 tīrīšanas reizēm

25 mitras tīrošās kartes 148 x 76 mm
Art.Nr.: 1940

DISKO – tīrīšanas kartes iekārtām „MEI/Sodeco”, “Glory” u.c.
Šo tīrīšanas karšu uzbūve ir tāda pati kā priekš „Japan Cash”. Vienīgā atšķirība ir tā, ka 
mikrošķiedras salvete ir izvietota nedaudz savādāk, lai efektīvāk notīrītu visus sensorus. Visas 
elektroniskās daļas, izņemot lēcas, tiek sasniegtas un notīrītas. Lai notīrītu lēcas, iesakām 
atvērt iekārtu, lai ar DISKO – saspiesto gaisu putekļu tīrīšanai izpūstu no iekārtas tur sakrājušos 
putekļus.

DISKO – tīrīšanas komplekts banknošu pārbaudes iekārtām „MEI/
Sodeco”, “Glory” u.c.
12 tīrīšanas folijas 148 x 76 mm
25 ml tīrīšanas līdzeklis sensoriem
Art.Nr.: 18011220      24 tīrīšanas reizēm

25 mitras tīrošās kartes 148 x 76 mm
Art.Nr.: 1950 
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Cleaning
Tachographs

DISKO tīrošās kartes tahogrāfiem
Kopš 2006. gada vidus EU ražotajām smagajām mašīnām un autobusiem ar atļaujamo 
svaru vairāk par 3,5 tonnām ir jābūt apgādātiem ar digitāliem tahometriem. Neskatoties 
kādas markas un modeļa ir šie tahogrāfi, tajos ir ievietoti divi čipi karšu lasīšanai. Katram 
vadītājam ir viena “braukšanas karte”ar čipu, kurš jāievieto tahogrāfā visu brauciena 
laiku. Visi dati par braucienu tiek saglabāti šajā kartē. Ja ir divas personas, kuras 
pārmaiņus vada smago mašīnu, tad abu braukšanas kartēm ir jābūt ievietotām tahogrāfā.

Atkarībā no vides apstākļiem, agrāk vai vēlāk, tas sāk kļūdīties. Putekļi, 
cigarešu dūmi un netīrumi, kuri nokļūst uz čipa kontaktiem ar braukšanas karti, 
ar laiku izveido netīrumu kārtu. Arī mašīnā esošā kondicioniera veiktā gaisa 

cirkulācija palielina netīrumu nokļūšanu uz čipa kontaktiem.
Tādēļ firma DISKO meklēja risinājumu šai 

problēmai un kopā ar servisa un pārbaudošām 
institūcijām, radīja tīrošo karti visu digitālo tahogrāfu čipu 
kontaktiem.
Ar šo tīrošo karti automašīnas vadītājs pats var novērst 
kļūdainu tahogrāfa darbu vai veikt preventīvu tīrīšanu. Mūsu 
pieredze rāda, ka tīrošās kartes rada būtisku ieguldījumu 
iekārtas darbības uzlabošanai. Un kompānijai ļauj ietaupīt.
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DISKO tīrošās kartes tahogrāfu čipu kontaktu tīrīšanai ir 
izmantojamas visiem tirdzniecībā esošajiem tahogrāfiem. 
Šī karte ir veidota uz fibras mikrošķiedras pamata, kura ražota 
balstoties uz augstu frekvenču tehnoloģiju, kas garantē augstu 
tīrības kvalitāti un netīrumu absorbēšanas spēju vienlaicīgi. Veikt 
iekārtas čipu kontaktu tīrīšanu bez pašas iekārtas izjaukšanas 
var tikai ar firmas DISKO tīrošajām kartēm. Tikai šīs 
tehnoloģijas ļauj izvairīties no bojājumiem, ko rada citu tīrošo 
līdzekļu ķīmiskās reakcijas.
Ja tiek izmantotas vienkārši ar fluīdu piesūcinātas kartes, tad tās 
nespēj nodrošināt kvalitatīvu tīrīšanu, jo poras ir pilnas ar fluīdu un 
nespēj uzsūkt netīrumus.
Vienas labi zināmas servisa kompānijas tehniķi veica 

eksperimentu, lai noteiktu tīrīšanas kvalitāti. 3 zemāk norādītajos attēlos ir parādīti čipu 
kontakti: pirmajā attēlā ir ļoti netīrs kontakts; otrajā – ar fluīdu piesūcinātas kartes tīrīts 
kontakts; trešajā attēlā ir kontakts, kurš tīrīts ar firmas DISKO fibras mikrošķiedras tīrošo 
karti. Tikai pēc tīrīšanas ar DISKO tīrošo karti, čipa kontakti ir patiešām tīri.
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Tīrošās kartes tahogrāfiem:
Kaste ar 20 tīrošajām kartēm
Art. Nr.: 15570120

Kaste ar 100 tīrošajām kartēm
Art. Nr.: 155701100
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DISKO tīrošās salvetes mikro čipu tīrīšanai 
Netīras digitālo tahogrāfu braukšanas kartes ir biežākais iemesls, kā netīrumi nokļūst 
tahogrāfā. Preventīva, regulāra mikro čipu tīrīšana ļauj novērst iekārtas darbības 
kļūdas un ļauj ietaupīt gan laiku, gan naudu.

DISKO tīrošās salvetes ir speciāli izstrādātas braukšans karšu mikro čipu 
tīrīšanai. Mīkstais fibras mikrošķiedras materiāls ar augstu netīrumu 
absorbēšanas spēju, novērš skrāpējumus mikro čipa augšējā kārtā.

Augstas klases iepakošanas materiāli saglabā iepakotos produktus no 
izžūšanas 5 gadu garumā, arī temp. virs 60 grādiem, kā mēdz būt sma-

go mašīnu kabīnēs. Šīs fibras mikrošķiedras salvetes gan tīra, gan dezinficē 
vienlaicīgi.

Fibras mikrošķiedras tīrošās – dezinficējošās salvetes  
tahogrāfiem:

Kaste ar 10 komplektiem mitras/mitras
= 20 salvetēm
Art. Nr.: 150220
Kaste ar 180 komplektiem mitras/mitras
= 360 salvetes
Art. Nr.: 1502

Tahogrāfu tīrīšanas komplekti:
Komplekts ar 2 tīrošām kartēm  
+ 1 kompl. salvetes
Art.-Nr.: 15571502
Komplekts ar 10 tīrošajām kartēm  
+ 5 kompl. salvešu
Art.-Nr.: 155710150210
Komplekts ar 50 tīrošajām kartēm  
+ 25 kompl. salvešu
Art-Nr.: 155750150250
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