
     
ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА КАРТАТА
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ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ
• 
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ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
• 

• 

ИДЕАЛНАТА СИСТЕМА ЗА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ И ЛАМИНИРАНЕ
НА ВАШИТЕ КАРТИ

PRIMACY
С ЛАМИНАТОР

COMITEX 10/16

Primacy с ламинатор е система, която съчетава „всичко-в-едно“– с нея можете да кодирате, печатате и 
ламинирате Вашите карти с или без холограми. Благодарение на възможностите за поставяне
на ламинат и холограми, Вашите карти ще бъдат максимално износоустойчиви и защитени
от фалшификация.

Принтерът Primacy с ламинатор може да печата и ламинира до 215 карти в час при едностранен печат.

След като картата е кодирана и 
отпечатана, ламинаторът запечатва 
топлинно филм (цялостен или под 
формата на „кръпка“ с различна дебелина) 
върху цялата повърхност на картата.

Ламинатът прави картите 
по-износоустойчиви и повишава жизнения 
им цикъл до 10 години, в зависимост от 
условията, в които се използва.

Evolis разполага с широка гама от 
ламинати, с или без холограми. За още 
по-голяма сигурност, може да се изготви и 
персонализиран ламинат по задание на 
клиента. 

Primacy Lamination може да бъде 
оборудван с различни кодиращи модули: 
за магнитна лента, контактни или 
безконтактни смарт карти. Тези кодиращи 
модули могат да бъдат комбинирани в 
един принтер.

Когато инсталирате системата, Вие 
свързвате ламиниращия модул към 
принтера в една единствена лесна стъпка - 
чрез инфраред комуникация. Системата е 
готова за работа в рамките на минути.

Лентите за печат и ламиниращите фолиа се 
инсталират интуитивно и се разпознават 
автоматично от системата.



БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЧРЕЗ
ИНФРАРЕД КОМУНИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Картов фидерИнформационен LED панел

Контейнер
за отхвърлени карти

Ламиниращ модулВградена преса
за изправяне на картата
след ламиниране

Контейнер за готови карти

Кодиращ модул и печатащ модул

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЕЧАТ И ЛАМИНИРАНЕ1

КАРТОВ МЕНИДЖМЪНТ
И СПЕЦИФИКАЦИИ

Цветен сублимационен и монохромен термотрансферен
печат
Едностранен/двустранен печатащ модул,
печат от ръб до ръб
Стандартна резолюция 300 x 300 dpi
Възможност за настройване на резолюция 300 x 600 dpi
(цветен и монохромен печат) или 300 x 1200 dpi (само при
монохромен печат)
Стандартна 32 MB памет (RAM) (64 MB (опция))1

Едностранен или двустранен ламинатор
Вградена преса за изправяне на картата след ламиниране
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Едностранен: до 215 карти/час
Двустранен (YMCKO-K): до 110 карти/час

•
•

Капацитет на фидера: 100 карти (0.76 мм – 30 mil)
Капацитет на контейнера за готови карти:
100 карти (0.76 мм – 30 mil)
Капацитет на контейнера за отхвърлени карти:
100 карти (0.76 мм – 30 mil)
Дебелина на картите: 0.76 мм (30 mil)
Видове карти: PVC, композитни PVC, PET,
поликарбонатни карти1 и карти със специфичен лак1

Формат на картата:
ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 мм x 85.60 мм)
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ИНТЕРФЕЙС

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), (включен кабел)
Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
802.11b/g wireless connection on the Wireless range

•
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ОПЦИИ

Картов ламиниращ модул, който се продава отделно и може
да се добави към всеки картов принтер модел Primacy,
закупен след март 2013 г.
Втори модул за двустранно ламиниране на картата
с два различни филма.

•

•

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОДИРАЩИ МОДУЛИ 

Налични модули:
 -  Енкодер за магнитна лента ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2;
 -  Контактна смарт станция ISO 7816-2;
 -  Смарт-картов енкодер - PC/SC, EMV 2000-1;
 -  Енкодер за безконтактни карти - ISO 14443A, B, ISO15693,
    MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (стандартно съответствие:
    EPC C1 Gen2/ISO18000-6C ETSI EN 302 208 или
    FCC part 15.247);
 -  Други енкодери при запитване.
Вграден USB порт или IP порт
Различните опции могат да се комбинират
Фабрична инсталация или инсталация на място при клиента
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СЕРТИФИКАТИ И СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
RoHS

•
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РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размери: 269 x 205 x 753 мм 
Тегло: 10 кг

•
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ГАРАНЦИЯ

3 години4•

1 При определени условия / 2 В зависимост от версията на Windows® / 3 Изисква .net 4.0 client profile version / 4 Гаранцията е валидна при определени условия и употреба на Evolis High Trust® консумативи

ДИСПЛЕЙ

LEDs
Графични съобщения от принтера2: „почистване“,
„изчерпана лента“ и т.н.
LCD екран (фабрична опция)
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СИГУРНОСТ

Възможност за поставяне на ключалка тип Kensington®

security lock
Криптиране на данни при запис в магнитна лента
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СОФТУЕР

Снабден с Evolis Premium Suite® за Windows®:
 -  Драйвър;
 -  Evolis Print Center за управление на принтера и настройки; 
 -  Evolis Printer Manager за графично известяване3;
 -  Поддържа Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10;
Снабден с cardPresso XXS за дизайн и редакция на ID карти
(вътрешна база данни с неограничен брой записи)
Evolis Premium SDK
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ЛЕНТИ EVOLIS HIGH TRUST® 

Автоматично разпознаване и настройка
Функция за икономично използване на лентата при
монохромен печат 
Ламинати:
 -  Прозрачен или холограмен ламинат тип „patch“
    (0.5, 0.6 или 1 mil): 600 отпечатъка/ролка;
 -  Прозрачен или холограмен ламинат:
    1200 отпечатъка/ролка;
 -  Други ламинати по заявка;
 -  Ламинат за карти с магнитна лента или смарт карти.
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За максимално високо качество и дълготрайност
на отпечатаните карти, удължен живот на печатащата
глава и изправност на принтера и ламиниращия модул,
използвайте консумативи Evolis High Trust®. 


