ЕМБОСЕР ПЛАСТИКОВИХ КАРТ

Z1

Matica Z1 – найпростіше рішення для емісії невеликих
об’ємів карток пацієнтів, імпринтерних карток, клубних
та лоялті-карт, а також будь-яких інших простих карток.
Matica Z1 – найкомпактніший, найпростіший та
найдешевший автоматичний ембосер пластикових
карток на ринку.

Застосування
Лікарні, спортклуби, торгівля, мале виробництво

КОМПАКТНИЙ ЕМБОСЕР MATICA Z1

• До 120 карт на годину

Подача карток:
• Автоматична подача
• Вхідний лоток: 100 карток
• Вихідний лоток: 5-10 карток
• Формат: ISO Std. CR80 – 0.50 - 0.76 mm
або опційний CR50

Персоналізація:
• Смарт-станція (опція)
• Барабан: 60 символів
• Стандартні шрифти: Std. Gothic+OCR7B

АВТОМАТИЧНА ПОДАЧА

Пам’ять та дані:
• Шаблони ембосування: 10

Z1 обладнаний автоматичним лотком для
карток, вбудованим пристроєм діагностики з
РК-монітором, що звільняє оператора від
необхідності частого втручання в механізм.

• Шаблони лейблів: 10
• Формати даних: 15 полів з 32 символами

Інтерфейс:
• 2 інтерфейси RS232
• Протоколиs: Xon Xoff, Euro, Chip, Pound Pound, Open

Програмне забезпечення:

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ СМАРТ-КАРТ

• MatiCard Design® Software для Windows® 2K/XP
• ПЗ діагностики

Інші можливості:

Прямуючи слід за розвитком карткової
індустрії, Z1 може бути обладнаний смартстанцією, що дозволяє використовувати його
в програмах емісії електронних карток –
карток пацієнтів, паливних карт, дисконтних та
лоялті.

• Механічний замок
• РК-дисплей (40x2) + 3 функційні клавіши
• Змінне внутрішнє ПЗ: Flash EPROM

Розміри:
• Висота:185.5 mm
• Ширина: 460 mm
• Глиина: 455 mm
Вага: 17 Kg

PLUG & PLAY

Живлення:
• Мережа: 100V~240V 50/60Hz

Дані для персоналізації можуть вводитись як
зі “штатної” клавіатури, так і з ПК через
інтерфейс RS232, в автоматичному режимі.

All trademarks stated are the property of their respective owners.

Швидкість (45 символів на картку):

Data subject to change without notice

Технічні параметри

Приємна на погляд та тиха в роботі, модель
Z1 була спеціально розроблена для роботи в
лікарнях, готелях та клубах, крамницях та
офісах, де традиційно мало місця та є
особливі вимоги дотримуватись тиші. Малі
розміри та безшумний ембосуючий механізм
дозволяє розмістити Z1 поряд зі звичайним
офісним обладнанням, не турбуючи клієнтів
та персонал вашого закладу.

V .2.1

ТИХИЙ ТА КОМПАКТНИЙ

Другий порт RS232 Serial дозволяе приєднати
допоміжний прилад – наприклад, репортпринтер або лейбл-принтер.
Z1 використовує найпоширеніші протоколи
доступу, такі, як Xon Xoff, Euro, Chip, Pound
Pound, US Open.

Офіційний імпортер в Україні:
ТОВ Техкард-Сервіс, Київ, 03087, вул. Адама Міцкєвича, 8
+38 (044) 494-2658, sales@tcs.ua, www.tcs.ua

Sales Office

Manufacturing Plant

Via 2 Agosto 1980, 19 - 40056 Crespellano - Bologna (Italy)
phone: +39 051 671331 - fax: +39 051 969723

Via G. Rossa, 4/6 - 20037 Paderno Dugnano - Milano (Italy)
phone: +39 02 92272501 - fax: +39 02 91084372

sales@maticacs.com – www.maticacs.com

