СИСТЕМА УПАКОВКИ КАРТОК

MS10 - MS20

РОЗУМНЕ ТА НАДІЙНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ РОЗСИЛАННЯ КАРТОК
Системи MS10 та MS20 розроблені для сортування та
пакування карток в конверти, та подальшої розсилки
клієнтам.
Система може використовуватися як окремо, так і як
складова частина повного комплексу персоналізації.
Застосування
Фінансові установи, виробники карток, сервіс-бюро,
телекомунікація, урядові установи, торгівельні мережі, страхові
компанії, пряма розсилка, пакування, постачальники послуг

MS10 - MS 20 СИСТЕМА ДЛЯ РОЗСИЛКИ КАРТОК

All trademarks stated are the property of their respective owners.

Швидкість роботи:
MS10: до 1100 карток в годину
MS20: до 2000 карток в годину
Подача карток:
• Вхідний лоток (картки 0.76 мм): 250 карток
• Формат: ISO Std. CR80 – 0.50-0.76 мм
• Лоток для карток, інформація з яких не зчитується
• Модуль наклеювання
• Кількість карток на листі: 6 ( 4 на згорнутому)
Обробка паперу:
• Формат: A4 або US letter (по замовленню)
• Рекомендована товщина паперу: 80-120 гр
• Лоток для браку
• Система охолодження
• Система буферизації:
MS10: 2 аркуші
MS20: 4 аркуші
• Лазерний принтер Hewlett Packard (44 арк./хвилину) - опція
• Модуль складання та пакування (компонування карток та
листів)
УПРАВЛІННЯ СУМІЩЕННЯМ:
• Зчитувач магнітної смуги
• Смарт-станція (опція)
• Сканер штрих-коду з фронтальної або зворотньої сторони
(опція)
• Сканер штрих-коду 2D PDF (опція)
• Сканер шрифтів OCR (опція)
Інші можливості:
• Механічний замок
• Підставка для принтера (опція)
• Підставка для монітора та клавіатури
• Внутрішнє ПЗ з можливістю поновлення
Інтерфейс:
• Порт RS232; паралельний для принтера; мережа.
Програмне забезпечення:
• MatiCard® Card для Windows® 2K/XP
• Змінне Firmware: через ПК на Flash EPROM
• ПЗ діагностики та налаштування
Розмірі та вага( with folder support units):
• Висота: 1181 мм
• Ширина: 1207 мм
• Глибина: MS10 1550 мм
MS20 2010 мм
• Вага: MS10 281 кг
MS20 310 кг
Живлення: 110~240 Volts AC, 50~60 Hertz
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Контроль сортування за даними з ПК: забезпечує
100% точне сортування карток та листів, навіть, коли
карти розміщені в лотку не в послідовному порядку.
Робота самостійна чи в комплексі: MS10 та MS20
можуть бути приєднані до повного комплексу
обладнання для персоналізації Matica, що забезпечує
повний та надійний сервіс.
Модуль
верифікації
штрих-коду:
забезпечує
перевірку співпадіння картки та листа перед
комбінуванням та подаванням в модуль склеювання
та пакування.
Мейлер використовує для порівняння інформацію
з магнітної смуги, чипа смарт-карти, штрих-кода на
лицьовій або зворотній стороні, а також шрифтів
OCR.
Датчик клейової смуги: забезпечує кращий контроль
за надійністю та правильністю нанесення клейкої
смуги для розміщення картки на аркуші.
Система буферизації: створює плавне, безперервне
високошвидкісне подавання карток та листів – навіть,
якщо щось випадає з черги.
Управління потоками: подача карток та листів
відбувається за допомогою великої кількості роликів та
сенсорів, що дозволяють в будь-який момент
контролювати розміщення кожного листа та кожної
картки в потоці.
Cистема охолодження листів:
обидві моделі
надають можливість наклеювати до 6 карток на лист
(до 4, якщо лист треба скласти). Розміщення кожної
картки на листі можна контролювати.
Лоток для бракованих карток: картки, з яких
неможливо зчитати інформацію, складаються в
окремий лоток без переривання процесу.
Лоток для бракованих листів: у разі неспівпадіння
листа та карти по змісту, оператору не треба виймати
лист, він автоматично відправляється в спеціальний
лоток без призупинення процесу.
Управління лазерним принтером через драйвер
Windows: ви можете використовувати практично
будь-який лазерний принтер.
Модуль складання:
Мaximailer: приєднується напряму до систем MS10MS20, складає листи (методом Z, C або V) та закладає
їх в конверти з картками, а також різними додатками,
відповідно до вимог. Maximailer може також бути
обладнаний додатковими модулями подачі для
подавання додаткових документів (від одноаркушевих
додатків формату A4 до буклетів товщиною 4 мм).

Складання та пакування в конверти

MS20 в комплексі з ZT20

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

Maximailer:
• Формат конверту: DL або C5
• Тип складання листів: Z, C або V
• Опції: - до 6 лотків для додаткових документів або для
аркушів формату A4
- конвеєр для конвертів
• Загальна товщина до 6 мм

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

