СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ КАРТОК

ZT10

СИСТЕМА “ВСЕ В ОДНОМУ”
ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ОБСЯГУ ЕМІСІЇ КАРТОК

Ембосер ZT10 поєднує в собі всі технології персоналізації.
Можливості ZT10 - кодувальник смарт-карт, кодувальник
магнітної смуги, ембосування, індентний друк, друк логотипів
та фото.
Маючи швидкість роботи від 200 до 700 карток на годину,
ембосер ZT10 є досконалим рішенням для персоналізації
карт. Облаштування машини дозволяє приєднувати до неї
мейлер.
Застосування
Фінансові установи, виробники карток , сервіс-бюро,
торгівельні мережі , страхові компанії

СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ КАРТОК ZT10

КОДУВАННЯ МАГНІТНОЇ СМУГИ
ZT10 обладнаний кодувальником магнітної смуги ISO
7811 (HiCo/LoCo – 3 доріжки). Також доступний
кодувальник MiniCard® / MiniVisa® .
ОДИНОЧНА АБО МУЛЬТИЧИПОВА СТАНЦІЯ
ZT10 може бути обладнаний як звичайною контактною
смарт-станцією, так і системою паралельного чипкодування, яка може одночасно обробляти до 5 смарткарт.
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ КАРТОК EMV
Партнери компанії Matica разом за найбільшими
постачальниками чипів для платіжних карток розробили
та успішно впроваджують комплексні рішення для
персоналізації карток EMV.
БЕЗКОНТАКТНІ КАРТКИ RFID
ZT10 може бути обладнаний кодувальником RFID Mifare
для зчитування або персоналізації безконтактних
карток.
ТИПЕР
ZT10 обладнаний типером, який надає можливість
вибору кольорів типерної стрічки (чорний, золотий,
срібний, блакитний, та інш.).
ПЗ КЕРУВАННЯ MATICARD
ПЗ MatiCard® для Windows є простим та надійним
інтерфейсом між оператором та машиною.
СТІЛ-ПІДСТАВКА
Модель ZT10 постачається разом із мобільним столом,
обладнаним вбудованими шухлядами, які можна
використовувати для зберігання карток та витратних
матеріалів, а також тримачем монітора та клавіатури.
МЕЙЛЕР ЯК ОПЦІЯ
До ZT10 можна приєднувати мейлери MS10 або MS20
для створення повного комплексу персоналізації та
розсилки.
Офіційний імпортер в Україні:
ТОВ Техкард-Сервіс,
Київ, 03087, вул. Адама Міцкєвича, 8
+38 (044) 494-2658, sales@tcs.ua, www.tcs.ua

Швидкість (при 45 ембосованих символах на карту):
• до 700 карток на годину
• Кольоровий друк “від краю до краю”: до 120 карток на
годину
• Фото: до 180 карток на годину (напівпанельна стрічка)
Подача карток:
• Вхідний лоток: 250 карток
• Вихідний лоток: 250 карток (приблизно 200 ембосованих)
• Лоток для бракованих карток
• Картки: ISO стандарт CR80 - 0.76 мм
Персоналізація:
• Кодувальник магнітної смуги HiCo/LoCo: доріжки 1, 2 та 3,
ISO 7811
• Два мости для заміни на мультичипові станції
• Два перегортача карток (до і після друкуючого модуля)
• Термопринтер:
- Кольорові/монохромні зображення
- Роздільна здатність 300 dpi
- Друк “від краю до краю”
- Система очищення карток AdvanceClean®
• Барабан: 80, 100 символів
або 114 символів (53 ембос + 61 індент)
• Типер (стрічка 122 м)
Опції:
• Фронтальний індент
• Зворотній індент
• Одиночна чип-станція для смарт-карт
• Станція RFID Mifare
• Кодувальник MiniVisa®
• Мультичиповий модуль:
- 5 контактних станцій
- 5 інтерфейсів
- Конвертер USB-to-8COM
Шрифти:
• Std. Gothic ти OCR7B (ембосування)
• OCRB1 та OCRB4 (фронтальний індент)
• OCRA1 та CVV2 (зворотній індент)
• Visa Flying “V” , та кирилиця (ембос та індент)
Витратні матеріали:
• Чорна монохромна стрічка: 1000 або 5000 відбитків
• Монохромні стрічки (червона, блакитна, зелена, біла, золота
та срібна): 1000 відбитків
• Стрічка для нанесення скретч-панелі: 1000 відбитків
• 5-панельна стрічка YMCKO: 200 або 1000 відбитків
• Напівпанельна стрічка YMCKO (спеціально для фото): 400
відбитків
• 6-панельна стрічка YMCKOK: 200 відбитків
• 2-панельна стрічка KO (чорна з оверлеєм): 500 відбитків
Інтерфейс:
• 1 порт RS232 та 1 USB порт
• 1 порт USB для мультичипового модуля
Програмне забезпечення:
• MatiCard Design® Software для Windows® 2K/XP
• ПЗ діагностики та налаштування
Інші можливості:
• Механічні замки
• РК дисплей (40x2) + 3 функціональні клавіши
• Змінне Firmware через PC на Flash EPROM
• Стіл-підставка з тримачем монітора та клавіатури
Розміри (зі столом): 1725 x 551 x 1181 мм
Вага (зі столом): 205 кг
Живлення:
• Мережа: 100V~240V 50/60Hz
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ДВОСТОРОННІЙ МОНОХРОМНИЙ АБО
КОЛЬОРОВИЙ ДРУК
ZT10 обладнаний професійним термопринтером,
спеціально розробленим для швидкісного кольорового
та монохромного друку. Завдяки модулям перегортання
карток (один перед, інший після друкуючого модуля)
двосторонній друк не знижує продуктивність пристрою.
Система очищення карток AdvanceClean® забезпечує
надійний захист карток від пилу та бруду, що значно
подовжує “життя “ друкуючої головки та зберігає високу
якість друку.

Технічні характеристики

Data subject to change without notice

ЕМБОСУВАННЯ, ФРОНТАЛЬНИЙ ТА ІНДЕНТНИЙ
ДРУК ЗА ОДИН ПРОХІД
Система ZT10 може виконувати ембосування та
індентний друк з двох сторін картки за один прохід, що
робить її однією з найуніверсальніших у своєму класі.

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

