
 
ŁATWA W UŻYCIU

•  Laminarkę CLM można podłączyć do drukarek
Primacy poprzez podczerwień, by pracowały 
jako jedno urządzenie. Co za tym idzie, 
wymiana drukarki nie jest konieczna. 
Można ją wyposażyć w stację laminującą. 
CLM można również podłączyć bezpośrednio 
z komputerem poprzez port USB 
(bez konieczności posiadania drukarki).

• 
 

a wszystkie laminaty są rozpoznawane
automatycznie.  

GWARANCJA PRODUKTYWNOŚCI

•  CLM i Primacy kodują karty 
(pasek magnetyczny, karty stykowe, 
karty zbliżeniowe), wykonują nadruk 
w technologii D2T2 (termosublimacja) 
i laminują je z jednej bądź z obu stron 
podczas jednej sesji.

• 
 
Drukarka i laminarka pracujące w parze 
są w stanie wykonać nadruk oraz jednocześnie 
zalaminować do 215 kart jednostronnie 
lub do 110 kart dwustronnie w ciągu godziny.

SZEROKI WYBÓR LAMINATÓW

•  Evolis ma bogatą ofertę laminatów oraz taśm 
(z hologramami bądź bez), które oferują wydajność 
i autonomię na wysokim poziomie.

• 

 

Nasz zespół jest w stanie opracować 
specjalne laminaty na żądanie 
w ramach konkretnego projektu.

 
 

 

CLM

IDEALNY MODUŁ DO LAMINOWANIA
I OCHRONA TWOICH KART
Laminarka CLM opracowana przez Evolis jest urządzeniem wielofunkcyjnym przeznaczonym do współpracy
z drukarkami Evolis Primacy. Pozwala na drukowanie, kodowanie oraz laminowanie kart, co co znacząco podnosi ich
bezpieczeństwo oraz wytrzymałość. CLM może również pracować jako samodzielna jednostka, w trybie pojedynczego 
umieszczania kart (card-to-card). Dzięki CLM, Twoje karty przetrwają nawet 10 lat i będą trudne do podrobienia.
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Instalacja �lmów jest intuicyjna,



   
  

GŁÓWNE CECHY  /  

CECHY OGÓLNE 
•   Laminowanie jedno - oraz dwustronne
•   Wbudowany moduł wygłądzania powierzchni w standardzie
•    Pracuje po połączeniu z drukarkami Primacy oraz samodzielnie   

WYDAJNOŚĆ LAMINOWANIA 1

•   Laminowanie jednostronne: do 215 kart na godzinę
•   Laminowanie dwustronne: do 110 kart na godzinę 

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI   
•   Pojemność podajnika (drukarka Primacy): 100 kart (0.76 mm) 
•

  
Pojemność odbiornika wyjściowego 
(drukarka Primacy): 100 kart (0.76 mm - 30 mil)

•   Umieszczanie kart jedna po drugiej w przypadku 
     pracy samodzielnej  (bez drukarki Primacy)

   •

 

Pojemność odbiornika wyjściowego (drukarka Primacy): 
100 kart (0.76 mm - 30 mil)

•

  

Odbiornik z tyłu dla kart z defektami (drukarka Primacy): 
50 kart, 0,76 mm - 30 mil 

INTERFEJS
•   Podczerwień (bezprzewodowo): zestaw połączeniowy 

dostarczany wraz z drukarką Primacy
•   USB w przypadku pracy samodzielnej 

(brak kabla w zestawie – model referencyjny A5017)
 

BEZPIECZEŃSTWO
•  Wsparcie dla blokady Kensington®

WYŚWIETLACZ
•   Diody LED
•  

niski poziom taśmy (lub brak) itp.
•   Ekran LCD jako opcja 3

FILMY EVOLIS HIGH TRUST®   
W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości 
drukowanych kart, żywotności głowicy oraz modułu laminującego 

•   Automatyczne rozpoznawanie oraz ustawianie
•   Dopasowanie kolorów w celu łatwej instalacji

 -  Film zwykły (0.5 ou 1.0 mil): 600 stron na rolkę
 -  
 -   Film z miejscami na chip (0.5 ou 1.0 mil): 600 stron na rolkę 

 
-

  
Film zwykły alternatywny (full / mag cut - 1,0 mil): 600 stron na rolkę

 

-   Film zwykły alternatywny (smart cut / mag out): 600 stron na rolkę

 

-   Film „lakierowany”: 1200 stron na rolkę

 

-  

-  

 

-  

 
 

OPCJONALNIE
•    Instalacja dodatkowej laminarki CLM w celu laminowania  
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OPROGRAMOWANIE
•   Dostarczany wraz z Evolis Premium Suite®

CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI    

•   CE, FCC, ICES, VCCI
 •   RoHS

ROZMIAR I WAGA  
•   Laminarka CLM:
 -   Rozmiar (wys x sz x gł): 269 x 205 x 370 mm         

   -   Waga: 6 kg   

•   Z drukarką Primacy: 
 -   Rozmiar (wys x sz x gł): 269 x 205 x 753 mm  

-   Waga: 10 kg  

GWARANCJA 4

•   3 lata gwarancji  
•   Wydłużona gwarancja dostępna jako opcja   

                                                                       Laminarka CLM
w połączeniu z drukarką Primacy

•   Grubość kart: 0.76 mm - 30 mil
•   Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, 
     poliwęglan, karty ze specjalną powłoką (lakierowane)

•   Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) 

Alternatywna przezroczysta łatka (smart cut / full): 600 stron na rolkę-

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od modelu drukarki),
która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką i udzielą wszelkiej pomocy 
w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2021 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa do ich prawowitych właścicieli. 

UNICARD SA
 +48 12 39 89 900

www.unicard.pl

 

zapytania@unicard.pl

ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.
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Dostępne �lmy:•

Film hologra�czny (0,6 ou 1,0 mil): 600 stron na rolkę   

Film ciągły hologra�czny „lakierowany”: 1200 stron na rolkę 

Film hologra�czny „lakierowany”: 1200 stron na rolkę 

Inne �lmy dostępne na żądanie

należy używać �lmów Evolis High Trust®

Gra�czne powiadomienia: alerty odnośnie czyszczenia, 

Lista Filmów laminujących dostępna pod adresem www.evolis.com

1 W określonych warunkach
2 Wszystkie drukarki Primacy o numerze seryjnym większym niż 10000295187 mogą zostać wyposażone w moduł CLM
3 Niedostępne w trybie autonomicznym 
4 Gwarancja pod warunkiem przestrzegania określonych warunków i użytkowania folii Evolis High Trust® 

karta z obu stron za pomocą różnych �lmów


