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Primacy Lamination 

(เคร่ืองพมิพ์บัตรEVOLIS รุ่น Primacy พร้อมชุดเคลอืบ) 

 

ระบบท่ีเยีย่มยอดเพื่อลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นส่วนตวัในการเคลือบบตัรของคุณ 

Primacy Lamination มีทุกอย่างครบถว้นในการเขา้รหัสการพิมพแ์บบต่าง ๆ และการเคลือบบตัรซ่ึง
เคลือบได้ทั้ งแบบไม่มี Hologram หรือแบบมี Hologram ท าให้บัตรมีความหยืดหยุ่นสูงสุดและเพื่อความ
ปลอดภยั ดงันั้นจึงลดจ านวนการถูกฉอ้โกงไดอ้ยา่งมาก 

Primacy Lamination มีความเร็วในการพิมพแ์ละเคลือบบตัรไดสู้งสุดถึง 215 ใบต่อชัว่โมง 

ความหยดืหยุ่น 

หลงับตัรถูกพิมพแ์ละเขา้รหัสแลว้ การเคลือบจะเร่ิมข้ึนโดยใชค้วามร้อนท าใหฟิ้ลม์เคลือบติดบนผิว
ของ บตัร ส าหรับฟิลม์เคลือบมี 2 แบบ คือแบบ Varnish ท่ีฟิลม์เคลือบมีความหนา 0.5 mm. และแบบ Patch ท่ี
ฟิลม์เคลือบหนามากกวา่ 0.5 mm. ถึง 1 mm. 

การเคลือบจะท าใหห้ยดือายบุตัร ท าใหบ้ตัรอยูไ่ดน้านถึง 10 ปี 

เพิม่ความปลอดภยั 

Evolis มีการเคลือบท่ีหลากหลายทั้งแบบมี Hologram และแบบไม่มี Hologram นอกจากน้ีทีมงาน
พฒันา ของ Evolis สามารถพฒันาใหก้ารเคลือบเพิ่มความปลอดภยัมากข้ึน และมีลกัษณะเฉพาะตวัไดด้ว้ย 

ง่ายต่อการใช้งาน 

การเช่ือมต่อชุดเคลือบบตัรเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์Primacy นั้น ท าไดใ้นขั้นตอนเดียว โดยการเช่ือมต่อ
แบบ อินฟาเรด ระบบการท างานกพ็ร้อมใชง้านภายในนาทีเดียว 

 

นอกจากน้ีทั้ง Ribbon และฟิลม์เคลือบกติ็ดตั้งง่ายดว้ย 
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คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ์ “Evolis Primacy Lamination” 
 

คุณสมบัติทัว่ไป 
• เป็นการพิมพแ์บบหวัพิมพส์ัมผสักบับตัรโดยตรง 

• พิมพไ์ดท้ั้งดา้นเดียว และสองดา้น สามารถพิมพไ์ดเ้ตม็พื้นท่ีบตัร จากขอบบตัรดา้นหน่ึงไปถึงขอบบตัรอีกดา้นหน่ึง 

• มีความละเอียดในการพิมพคื์อ 300 x 300 จุดต่อตารางน้ิว 
• สามารถปรับเพิ่มความละเอียดเป็น 300 x 600 จุดต่อตารางน้ิวในการพิมพสี์ และ 300 x 1200 จุดต่อตารางน้ิวในการพิมพ์

สีด า 
• หน่วยความจ าของเคร่ืองพิมพมี์มากถึง 32 MB และเพิ่มไดถึ้ง 64 MB 
• เคลือบไดท้ั้งแบบเคลือบดา้นเดียวและ เคลือบสองดา้น 
• มีชุดท าใหบ้ตัรเรียบ 

สมรรถนะในการพมิพ์และเคลอืบ 

• ความเร็วในการพิมพแ์ละเคลือบบตัรดา้นเดียว 215 ใบต่อชัว่โมง 
• ความเร็วในการพิมพแ์ละเคลือบบตัรสองดา้น 110 ใบต่อชัว่โมง 

ความสามารถในการจัดการบัตร 

• ความหนาของบตัรท่ีใชใ้นการพิมพมี์ขนาดตั้งแต่ 0.25 mm. ถึง 1.25 mm. 
• กล่องใส่บตัร กล่องรับบตัร และ กล่องรับบตัรเสีย สามารถรับบตัรท่ีมีความหนา 0.76 mm. ได ้100 ใบ 
• ชนิดของบตัรท่ีใชพ้ิมพมี์ทั้ง PVC, PVC ผสม (Composite PVC), PET, Polycarbonate และบตัรเคลือบพิเศษ 
• มาตรฐานของบตัรท่ีใชพ้ิมพคื์อ ISO, CR80, ISO 7810 มีความกวา้ง 53.98 mm. และยาว 85.60 mm. 

การเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 

• เช่ือมต่อแบบ USB ตั้งแต่ 1.0, 1.1, 2.0 และ 3.0 

• แบบ Ethernet TCP-IP 10 BaseT และ 100 BaseT 
จอแสดงผล 

• จอแสดงผลแบบ LED 
• จอแสดงผลแบบ LCD Touch Screen พร้อมการแจง้เตือนบนหน้าจอ เช่น การท าความสะอาด, Ribbon เหลือน้อยหรือ

ใกลห้มด, บตัรต ่ากวา่เซ็นเซอร์ หรือบตัรหมด เป็นตน้ 
ความปลอดภัย 

• มีระบบความปลอดภยั Kensington Security Lock 

• การเขา้รหสัขอ้มูลส าหรับการเขา้รหสัแถบแม่เหล็ก 
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คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ์ “Evolis Primacy Lamination” 
 

โปรแกรมการใช้งาน 

• ตวัเคร่ืองพิมพม์าพร้อมกบัโปรแกรม Evolis Premium Suite ส าหรับการใชง้านบน Windows ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
❖ Printer Driver 
❖ Evolis Print Center เพื่อใชบ้ริหารจดัการ และก าหนดค่าการพิมพ ์
❖ ใชง้านร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10 
❖ มีโปรแกรม cardPresso รุ่น XXS ส าหรับออกแบบบตัร และพิมพบ์ตัร 

Ribbon และฟิล์มเคลอืบส าหรับใช้กบัเคร่ืองพมิพ์ 

• Ribbon ของ Evolis เป็น Ribbon แบบ HIGH TRUST เพื่อให้ไดก้ารพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงสุด หยืดอายุหัวพิมพ ์และอายุ
ของชุดเคลือบบตัร ควรใช ้Ribbon และฟิลม์เคลือบของ Evolis HIGH TRUST ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 
❖ ตรวจสอบอตัโนมติัโดยเคร่ืองพิมพ ์
❖ ใชง้านสะดวกสบาย 
❖ พิมพไ์ดอ้ยา่งประหยดัในการพิมพสี์ด า 
❖ ฟิล์มท่ีใช้เคลือบเป็นแบบใสชนิด Patch ทั้งแบบมี Hologram และไม่มี Hologram ท่ีมีความหนา 0.5 mm., 0.6 mm. 

หรือ 1 mm. สามารถเคลือบบตัรได ้600 ดา้นต่อมว้น 
❖ ฟิลม์ท่ีใชเ้คลือบเป็นแบบใสชนิด Varnish ทั้งแบบมี Hologram และไม่มี Hologram ท่ีมีความหนาน 0.5 mm.. สามารถ

เคลือบบตัรได ้1,200 ดา้นต่อมว้น 
❖ สามารถระบุฟิลม์เคลือบไดต้ามตอ้งการ เช่น เคลือบบตัรท่ีมีแถบแม่เหล็ก หรือเคลือบบตัรสมาร์ทการ์ด 

ทางเลอืกในการใช้งาน 

• ชุดเคลือบบตัร (Card Lamination Module) สามารถสั่งซ้ือแยกกบัตวัเคร่ืองพิมพ ์Primacy ได ้
• การติดตั้งชุดเคลือบบตัรชุดท่ีสองเพิ่มเขา้มาเพื่อเคลือบบตัรอีกดา้นส าหรับบตัรท่ีตอ้งการเคลือบฟิล์มชนิดท่ีต่างกนัของ

บตัรแต่ละดา้น 
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คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ์ “Evolis Primacy Lamination” 
 

ชุดเข้ารหัสเพิม่เติม 

• ชุดเขา้รหสัแถบแม่เหล็กท่ีใชม้าตรฐาน ISO 7810 HiCo/LoCo และ JIS 2 

• ชุด Smart Contact มาตรฐาน ISO 7816-2 

• ชุดเขา้รหสั Smart Card แบบสัมผสั มาตรฐาน PC/SC และ EMV 2000-1 

• ชุดเขา้รหสั Smart Card แบบไม่มีสัมผสั มาตรฐาน ISO 14443A และ B, ISO 15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, 
UHF (มาตรฐานท่ีเทียบเทียมกบั EPC C1 Gen 2, ISO 18000-6C ETSI EN 302 208 หรือ FCC part 15.247) 

• ขอ้ก าหนดการเขา้รหสัแบบอ่ืน ๆ ท่ีระบุมา 
• มีช่องเสียบภายในแบบ USB หรือ IP 
• ทางเลือกต่าง ๆ สามารถน ามาใชง้านร่วมกนัได ้
• สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ท่ีเลือกไวม้าจากโรงงานเลย หรือ มาติดตั้งท่ีหนา้งานก็ได ้

มาตรฐานทีไ่ด้รับ 

• CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC และ BIS 

• RoHS 
ขนาดและน า้หนัก 

• กวา้ง x ยาว x สูง : 205 x 753 x 269 mm. หรือ 8.07 x 29.64 x 10.59 Inch 

• หนกั 10 กิโลกรัม หรือ 22.04 ปอนด์ 
การรับประกนั 

• การรับประกนัตวัเคร่ืองพร้อมอะไหล่ 3 ปี (มีบริการ On-Site Service ปีแรก ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 


