
Drukarka do kart Evolis Securion

Firma Evolis została założona w 1999 roku we Francji. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii oraz doskonałej 
znajomości rynku, jest obecnie jednym z najważniejszych producentów drukarek do kart na świecie. Drukarki Evolis 
wyróżniają się wysoką jakością, prostą obsługą i nowoczesnym wyglądem.
UNICARD SA jest wyłącznym przedstawicielem Evolis w Polsce. Nasza �rma dostarcza drukarki, materiały eksploata-
cyjne oraz prowadzi autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. UNICARD SA zapewnia wsparcie techniczne 
w dostosowywaniu drukarek Evolis do indywidualnych potrzeb klienta.
Securion łączy w sobie laminator oraz niezawodną drukarkę. Jest to idealne rozwiązanie przy tworzeniu bezpiecznych 
kart przy jednoczesnej, wysokiej wydajności (do 120 kart na godzinę) i dokładności.
Przy laminacji stosowana jest technologia gorących rolek, które nakładają na karty warstwę transparentną bądź holo-
gra�czną. Dzięki temu pokrywa się całą powierzchnię karty. Proces laminacji ogromnie zwiększa żywotność kart oraz 
uniemożliwia mody�kację uprzednio nadrukowanych danych.

Drukarka Securion zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezbędny przy druku identy�katorów, blankietów 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), kart zdrowia, legitymacji nauczycieli itp. Securion może być stosowany 
w �rmach i jednostkach wysokiego bezpieczeństwa takich, jak: porty morskie, lotniska, szpitale oraz uniwersytety.
Przy tworzeniu drukarki Securion wykorzystano technologiczne innowacje dotyczące drukowania i kodowania. 
Zapewniły one wysoką jakość wykonania oraz niezawodność urządzenia. Securion wyznacza nowe standardy druku 
dzięki bardzo konkurencyjnej cenie za druk pojedynczej karty.
Aby zapobiec fałszerstwom, Securion posiada dwa poziomy zabezpieczeń:
- kod dostępu - niezbędny do aktywowania drukarki
- mechaniczne zamknięcie - uniemożliwiające dostęp do folii laminujących i drukujących oraz podajnika kart.

Securion jest zoptymalizowany do pracy w sieci i cechuje go znakomita jakość druku. Drukarka może być dodatkowo 
wyposażona w koder paska magnetycznego, koder kart stykowych, koder kart zbliżeniowych (zgodnych z normami 
ISO 14443 A i ISO B oraz standardami Mifare®, DESFire, HID® iCLASS).
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

- DRUK KOLOROWY LUB MONOCHROMATYCZNY
- NADRUK DWUSTRONNY LUB JEDNOSTRONNY
- LAMINACJA KART
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
- PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA 
- BEZAWARYJNOŚĆ
- OPCJE: KODER KART MAGNETYCZNYCH, KODER KART STYKOWYCH, KODER KART ZBLIŻENIOWYCH 

Drukarka do kart Evolis Securion

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj drukarki:                   kolorowa z modułem �ip-over i laminator
Rodzaj nadruku:                                   jednostronny lub dwustronny
Charakterystyka:                  biurowo-przemysłowa do wydruku
                                                                            średnich i wysokich nakładów kart 
Prędkość dr. YMCK z laminacją*:   95-120 kart/godz.
Prędkość dr. YMCK-K z laminacją*:85-105 kart/godz.
Kolor pokrywy:                                          szaro-czarna
Podajnik i odbiornik kart: ręczny lub automatyczny na 100 kart
                    o grubości 0,76 mm
Odbiornik na k. wadliwie zadr.: na 15 kart o grubości 0,76 mm
Grubość kart:                                   od 0,25 mm do 1,00 mm
Sterowniki:                                 WindowsTM XP, 2003 & Vista, 32 & 64 bits
Gwarancja:                                              2 lata z limitem 100 000 kart**
Koder kart magnetycznych:            opcja
Stacja kart elektr.styk.(chip):          opcja
Stacja kart elektr.zbliżeniowych:  opcja
Folie do drukarek:
- monochromatyczne:                        dwupanelowa (KO)
                                                                    czarna 500 kart/rolka
                    czarna, czerwona, zielona, niebieska,
                                                                    biała,złota, srebrna 1000 kart/rolka
- kolorowe:                                             pięciopanelowe (YMCKO)
                                                                    200 kart/rolka
                                                                    sześciopanelowe (YMCKO-K)
                                                                    200 kart/rolka
                                                                    półpanelowe (YMCKO) 400 kart/rolka
Folie do laminacji:                  zabezp. hologra�czna 400 kart/rolka
                                                                    przezrocz. 0,025 mm 200 kart/rolka
                                                                    przezrocz. 0,015 mm 200 kart/rolka 
Wymiary bez odbiornika kart:        563 x 262 x 275 mm
Wymiary z odbiornikiem kart:        658 x 262 x 275 mm
Waga:                                                       15,4 kg

* Prędkość druku zależy od projektu gra�cznego karty oraz od ustawień laminatora.
   Podane prędkości druku dotyczą jednostronnej laminacji o grubości 0,025 mm
** Pod warunkiem używania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Evolis. 


