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DISKO čisticí karty
(patent č. EP 0789313)

DISKO čisticí karty jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje. Materiály 
z mikrovlákna navařené vysokofrekvenční metodou na plastové jádro umožňu-
jí suché čištění magnetických hlav bez použití chemických rozpouštědel. Špína, 
mastnota a zbytky oxidu kovu z magnetické pásky na kartách jsou jednoduše 
setřeny a absorbovány textilií. Testy a laboratorní výzkumy ukázaly, že magnetic-

ké snímací hlavy a kontakty snímacích zařízení čipových karet jsou po použití 
suchých DISKO čisticích karet výrazně čistější než při čištění navlhčenými 
čisticími kartami. K tomu také existuje expertiza jednoho z největších evrop-
ských provozovatelů zařízení pro elektronický platební styk. Výsledky jsou 
dostupné na požádání. Chemická rozpouštědla na navlhčených kartách 

sice nečistotu také rozpustí, ale plave na kartě a částečně se přenáší zase 
zpět na vyčištěná média. Oproti tomu DISKO čisticí karty nečistoty okamžitě 

dopraví do textilie a už je znovu neuvolní.

DISKO čisticí karty jsou obzvlášť šetrné 
k životnímu prostředí. Nepoužívají se ani žád-
ná chemická rozpouštědla, ani není nutné karty 
chránit zavařením do fólií. DISKO čisticí karty 
jsou lepší. Čistí nejen „vrchol“ magnetické hlavy, ale také postranní oblouky. Tex-
tilie z mikrovlákna je svařena pouze na okrajích, při použití se vytvoří záhyb, který 
vnikne do oblouku magnetické hlavy. K negativním efektům vznikajícím při mok-
rém čištění, především tvrdnutí gumových válečků vlivem alkoholů, nedochází. 
Suché čištění působí pouze tam, kde je žádoucí.

DISKO čisticí karty
patentované, s pohyblivým nebo pro bankomaty
systémem pro ruční použití  s automatickým vstupem,

jsou jediné produkty na světě, které dokonale vyčistí kontakty snímacích zařízení 
ve čtečkách karet s výsuvnými kontakty bez rozebrání čtečky.

DISKO čisticí karty mohou být použity několikanásobně, což činí tyto karty velmi 
cenově výhodné.

DISKO čisticí karty: správná volba pro každou aplikaci!
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Čisticí karty pro magnetické hlavy
v bankomatech

Bankomaty jsou vystaveny častému používání. Maz z pokožky, který se při četných 
transakcích přenáší z platebních karet, podporuje usazování prachu a špíny ve 
čtečce karet. Bankomatům také škodí proměnlivá vlhkost vzduchu a velké změny 
venkovní teploty. Následkem toho může dojít k poruchám od chyb při čtení až po 
výpadek celého systému.
Vrcholek magnetické hlavy ve čtečce karet v bankomatu je neustále uhlazován 
častým použitím karet. Prach a špína se ukládají hlavně na okraji magnetických hlav. 
Pokud nejsou pravidelně čištěny, rychle se na nich nahromadí špína a nečistoty. 
Čisticí karty s tvrdou a neohebnou svrchní vrstvou dosáhnou pouze na uhlazený 
vrcholek magnetické hlavy, ale nedostanou se k nahromaděným nečistotám 
na stranách. Tento problém řeší čisticí karty DISKO, které mají pružnou svrchní 
vrstvu z mikrovlákna svařenou pouze po stranách a bodově přivařenou k jádru 
karty.
To při použití způsobuje tvorbu skladů nad 
magnetickou hlavou – viz obrázek – což umožní 
vyčištění i problematických oblastí kolem 
magnetické hlavy. Čtyři magnetické proužky 
s kódy připojené na každou čisticí kartu zapříčiní otevření clony v bankomatu a 
dovolí vpuštění čisticí karty a minimálně čtyřnásobné použití čisticí karty pomocí 
otáčení a obracení. Díky speciálnímu kódování jednotlivých magnetických proužků 
na čisticích kartách jsou karty šestkrát transportovány přes magnetickou hlavu, 
než je automat označí za nepoužitelné a vydá je zase ven. Tím se pomocí jednoho 
zavedení karty docílí vysoce kvalitního vyčištění.
Mají-li se zároveň vyčistit transportní válečky, doporučujeme čisticí kartu navlhčit 
DISKO čisticím prostředkem na gumové válce (výrobek č.: D-1668). Po vydání 
této navlhčené karty se zavede druhá suchá karta, která vysuší zbytky čisticího 
prostředku z magnetické hlavy. Přísady v čisticím prostředku na gumové válce 
zajistí aby vrchní vrstva válců zůstala měkká, pružná a přilnavá, čímž se zajistí 
optimální transport karet.
Mají-li se současně vyčistit magnetická hlava i transportní válečky, doporučujeme 
navlhčit čisticí kartu přiloženým speciálním čisticím prostředkem na mikrovlákna 
(čisticí sada - výrobek č.: D-154720C50), který byl vyvinut tak, aby posílil čisticí 
sílu mikrovláken svrchní vrstvy čisticích karet, aniž by narušil transportní válečky 
chemickými rozpouštědly. Navíc bezezbytku vysychá z magnetických hlav.
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Čisticí souprava pro bankomaty
10 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-1560   pro 40 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
13 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-15481300  pro 52 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
30 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-1563   pro 120 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
20 čisticích karet, každá se dvěma kódovanými mag-
netickými pruhy, 50 ml čisticího roztoku na mikrovlákna
pro čištění gumových dopravních válců
výrobek č.: D-154720C50  pro 40 čištění

Čisticí roztok na mikrovlákna 
láhev s kapátkem 50 ml
výrobek č.: D-16112        1 láhev

Čisticí roztok na mikrovlákna 
náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16111       1 láhev

Čisticí prostředek na gumové válce láhev  
s kapátkem 100 ml
výrobek č.: D-1668        1 láhev

The way to clean-IT
www.disko.com



Cleaning
Cash Dispensers

Karty pro čištění kontaktů čteček
čipových karet

Bankomaty jsou nepostradatelnou součástí dnešních peněžních transakcí. 
Při výpadku těchto přístrojů nefunguje přijímání ani vydávání hotovosti. Po 
přechodu peněžních transakcí na normu EMV je výdej a příjem peněz možný 
jen při bezchybném snímání (čtení) mikročipů karet (Maestro) bankomaty. Přes 
magnetický spínač jsou snímací kontakty čtečky čipů přitisknuty na mikročip, 
až když karta dosáhla snímací polohy a nehýbe se. Protože mezi oběma médii 
nedochází ke tření, je čistota kontaktů obzvlášť důležitá. Zde stačí již pouhý kožní 
maz, který se na kontakty přenáší z karet, aby negativně ovlivňoval snímání čipů.

DISKO čisticí karty (patent EP 0 789 373)
jsou jediný produkt na světě, který je schopen vyčistit 
kontakty na snímání čipů v peněžních automatech, 
aniž by je bylo nutno nákladně demontovat. Pohyblivá 
čisticí část potažená textilií z mikrovlákna se pomocí 
speciální pružiny pohybuje přes snímací kontakty. 
Přitom se využívá vlastností mikrovlákna a kontakty se čistí nasucho, pouze 
třením.

Čisticí souprava pro bankomaty
13  čisticích karet se svrchní vrstvou z mikrovlákna,  

každá se čtyřmi kódovanými magnetickými pruhy
1  čisticí karta s vysoce přesným pružinovým  

systémem pro 52 čištění magnetických hlav  
a kontaktů na snímání čipů

výrobek č.: D-1543
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Servisní karty pro čištění čidel
Firma OMRON vyrábí čtečky karet (typ MVFW) s volnými čidly, které řídí transport 
karet. Prach a nečistoty zabraňují bezchybné rozeznání polohy karty. Na to čtečka 
reaguje chybnými transportními povely, čímž je znemožněno čtení karet. DISKO 
servisní karty se prostě vloží do čtečky, clona se automaticky otevře a kartu vtáhne 
dovnitř. Čtečka se pokouší přečíst magnetický proužek servisní karty, a proto 
ji několikrát protáhne čtečkou. Přitom se díky speciální textilii na servisní kartě 
vyčistí všechna čidla a odstraní se z nich prach. Napěťové pole mezi čidly se opět 
100% obnoví.

Souprava servisních karet pro bankomaty
5 servisních karet pro čištění čidel
výrobek č.: D-15200500
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Čisticí karty pro čištění kontaktů 
v čipových platebních terminálech

a podobných zařízení
Na čištění všech druhů snímacích zařízení (čteček) s výsuvnými kontakty. To
znamená, že po vložení čipové karty do čtečky snímací kontakty pro čtení čipu 
se vysunou, a jakmile karta je ze čtečky vytažena, automaticky se zasunou. 
Proto nedochází mezi mikročipem na kartě a snímacími kontakty ke tření. Toto 
opatření chrání před poškozením povrch karty a kontakty snímacích zařízení.
Ani tato technologie však nezabrání usazování prachu, špíny a mastnoty na 
snímacích kontaktech. Na to reagují kontakty snímacích zařízení obzvláště 
citlivě, protože již zasunutím karty dochází k datovému spojení.

DISKO čisticí karty (patent č. EP0789313) s pohyblivou čisticí částí a svrchní 
vrstvou z mikrovlákna navařenou vysokofrekvenční metodou byly vyvinuty po 

dlouholetých pokusech a stále jsou vylepšovány. Po zasunutí čisticí karty se 
snímací kontakty automaticky přitisknou na kartu. Nyní je nutné tělo karty pevně 

podržet a pohyblivou čisticí částí několikrát pohnout sem a tam. Přitom se měkká 
vrstva z mikrovlákna pohybuje přes kontakty. Probíhá šetrné suché čištění bez 
použití chemie. Tak snadné to je.

Každá karta může být použita několikrát, což poskytuje uživateli výborný 
poměr ceny a kvality.

Souprava pro čištění snímacích 
kontaktů čteček čipových karet
3 čisticí karty s pohyblivou čisticí 
částí
výrobek č.: D-1533      pro 36 čištění

Souprava pro čištění snímacích 
kontaktů čteček čipových karet
6 čisticích karet s pohyblivou 
čisticí částí
výrobek č.: D-1535      pro 72 čištění
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Hybridní čtečky nabízejí možnost čtení karet s magnetickým proužkem i čipových 
karet. Pro čištění tohoto druhu čtecích zařízení jsou třeba oba typy DISKO čisticích 
karet, tzn. jak DISKO čisticí karty s pohyblivou čisticí částí, tak DISKO čisticí karty 
pro magnetické hlavy.

Souprava na čištění hybridních čteček
1 čisticí karta s pohyblivou čisticí částí
3  čisticí karty s svrchní vrstvou z mikrovlákna na čištění 

magnetických hlav
výrobek č.: D-1534       pro 12 čištění

Souprava na čištění pokladních terminálů
1 čisticí karta s pohyblivou čisticí částí
3  čisticí karty s svrchní vrstvou z mikrovlákna na čištění magnetických 

hlav
3 antistatické, navlhčené/suché čisticí ubrousky
3 čisticí tyčinky každá se dvěma pružnými pěnovými konci
výrobek č.: D-1539
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Čisticí karty pro čištění čteček ve všech 
druzích terminálů a automatů

Před několika lety DISKO vyvinulo vysokofrekvenční technologii spojování svrch-
ní vrstvy z mikrovlákna s plastovým nosičem. Tím vznikly čisticí karty s extrémně 
vysokou trvanlivostí, protože již není možné uvolnění textilie. Navíc okrajové sva-
řování umožňuje při používání tvorbu záhybů. Pohybuje-li se čisticí karta kolem 
magnetické hlavy, její tlak na čisticí kartu (všechny magnetické hlavy jsou uloženy 
pružně) způsobuje lehké posunování textilie z mikrovlákna po jádru karty. Záhyb, 
který se přitom vytvoří, čistí okraje magnetické hlavy, kde se shromažďuje veške-
rá nečistota (viz nákres).

Oboustranně potažené čisticí karty lze také oboustranně používat. Tudíž 
existují minimálně 4 různé čisticí zóny, z nichž každou lze použít minimálně 
jednou. Tím je čištění obzvlášť cenově výhodné.

Jsou použitelné pro všechny 
čtečky magnetických karet 
– tedy jsou vhodné pro pro-
tahovací čtečky, zasunova-
cí čtečky nebo i pro čtečky 
s mechanickým vtahováním (kromě bankomatů a tiskáren výpisů z účtů). 
Jsou rovněž použitelné pro všechny čtečky čipových karet s pevnými kon-
takty.

Čtečky magnetických karet jsou dnes umístěny v nejrůznějších přístrojích a 
automatech - i mimo bankovní sféru - např. pokladních terminálech, terminálech 
na platební karty, parkovacích automatech, prodejních automatech na cigarety, 
nápoje a sladkosti, automatech na vstupenky a jízdenky, herních automatech, 
čidlech na otevírání dveří a v jednoduchých bezpečnostních systémech.

Souprava pro čištění čteček karet 
s magnetickým proužkem
10 čisticích karet z mikrovlákna
výrobek č.: D-1555  pro 40 čištění

Souprava pro čištění čteček karet 
s magnetickým proužkem
30 čisticích karet z mikrovlákna
výrobek č.: D-1553  pro 120 čištění
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DISKO čisticí fólie
DISKO vyvinulo speciální čisticí fólie na čištění elektronických optických čidel ve čtecích 
zařízeních na bankovky. Čtečky bankovek můžeme nyní nalézt ve všech běžných typech 
automatů, jako jsou parkovací automaty, prodejní automaty na cigarety, nápoje a sladkosti, 
automaty na vstupenky a jízdenky, hrací automaty, všude kde se platí v hotovosti, ověřují 
čtečky pravost a hodnotu přijímaných bankovek. Samozřejmě jsou často kombinovány se 
čtečkami karet, pro něž se pak používají již popsané čisticí karty

Nosná fólie z polyesteru se stará o optimální trakci čisticích fólií, takže je zaručen optimální 
transport. Navařená vrstva z mikrovlákna se dostane až k nejhlouběji uloženým čidlům. 
Měkká textilie z mikrovlákna čistí šetrně a efektivně. Svary jsou navíc umístěny tak, aby 
se textilie mohla během čištění nařasit a poskládat, když narazí na odpor, aby se ještě 
lépe dostala k těžko přístupným místům. Při kontinuálním čištění lze fólie použít nasucho 
bez chemických rozpouštědel. V kombinaci se speciálním čisticím roztokem DISKO lze 
odstranit i staré nečistoty a transportní pásy budou opět měkké a přilnavé.

DISKO čisticí fólie pro Japan Cash, typ WBA a EBA
Poloha textilie z mikrovlákna je zvolena tak, aby dosáhla na všechna čidla. Vrstvu fólie 
z mikrovlákna navlhčete několika kapkami čisticího prostředku a zasuňte fólii do čtečky 
bankovek. Fólie bude vtažena, několikrát se v zařízení pohne sem a tam a jako neznámá 
bankovka znovu vysunuta. Postup vtažení a vysunutí zopakujte a hotovo. Všechny důležité 
součásti čtecího zařízení (čidla, referenční povrchy a magnetické cívky) jsou vyčištěny 
– snadno, efektivně, šetrně. Transportní válce jsou opět měkké a přilnavé.

DISKO čisticí souprava pro čtečky 
bankovek Japan Cash
12 čisticích fólií 148 x 76 mm
25 ml speciální čisticí roztok na čidla
výrobek č.: D-18001220   pro 24 použití

DISKO čisticí fólie pro Mars/Sodeco
Stavba těchto čisticích fólií je srovnatelná s čisticími fóliemi pro Japan Cash. Jen vrstva 
z mikrovlákna je posunuta trochu dozadu, aby zohlednila všechny technické zvláštnosti 
čteček Mars/Sodeco. Vyčistí všechny elektronické součástky s výjimkou čoček. K vyčištění 
čoček doporučujeme přístroj otevřít a prach odstranit DISKO čisticím plynem.

DISKO souprava pro Mars/Sodeco na čištění 
čtecích zařízení na bankovky
12 čisticích fólií 148 x 76 mm
25 ml speciální čisticí roztok na čidla
výrobek č.: D-18011220   pro 24 použití
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