
Stand−Alone  duplikátory

TERRA CopyJetTERRA CopyJet
T 4050, T 4100, T 4100A, T 4200, T 4200A

Průmyslové duplikátory pro formátování, duplikaci a komparaci 3.5” disket. Profesionální
kvalita magnetického záznamu. Formát v souladu se standardem ISO/ECMA/ANSI. Lze
využít i jako automatický podavač disket.

• Produkce až 195 disket za hodinu
• Formát + zápis + komparace
• T 4200 2rev technologie, Window Margin
• T 4100 3rev technologie
• T 4050 kancelářská verze 
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T 4050 − je určen zejména pro využití v
kancelářích kde zajistí profesionální kvalitu
záznamu na disketě. Umožňuje duplikovat až
90 disket za hodinu. Vstupní a výstupní
zásobník je pro 100 disket. 

Rozšířitelný na T 4100.

Jednoduchá obsluha
Velmi jednoduché a příjemné ovládání, intuitivní systém menu pro ovládání
kontroleru MINI−line, pomocí jednoduché klávesnice a 2 řádkového/20
znakového a podsvíceného LCD displeje.

Rychlost
Stand−alone duplikátor může provádět všechny operace − formátování,
kopírování, verifykaci nebo komparaci maximální rychlostí. Přitom však zajistí
profesionální kvalitu magnetického záznamu.

Kvalita
Profesionální kvalita je zajištěna použitím stand−alone kontroleru TERRA se
speciálním floppy diskem požadovaného typu. Kvalita duplikačního procesu je
řízena obvody Window Margin, M.P.C. analogvou nebo M.P.C. plus analo−
gově/digitální kartou, pokud jsou instalovány. Nevyhovující nebo vadné diskety
jsou vyhozeny do samostatného zásobníku. Čitelnost takto duplikovaných disket
je zajištěna pro široké spektrum počítačů kompatibilních s IBM PC.

Všestrannost
Stand−alone duplikátory řízené kontrolery TERRA podporují široký rozsah for−
mátů 3.5” disket podle standardu ISO/ECMA/ANSI vhodného pro IBM−PC
XT/AT/PC/2, DEC, AT&T, MAC 1.44, NEC, Japonské a Asijské formáty, DMF
format.

Výhody
Stand−alone duplikátor nabízí několik výhod:

− vysokou rychlost pro všechny operace
− profesionální  kvalitu
− flexibilitu
− široké spektrum použití

Flexibilita
Stand−alone duplikátor s kontrolerem TERRA je schopný provozu s 2xSDS
simultáními floppy disky. Každý stand−alone duplikátor může být spojen s In−
Line Labeler LA 30−II nebo LA 30−II & LP 30 In−Line label printer a vytvořit tak
produkční linku.  

Elektrické vlastnosti
Napájení 110 / 220 V + 15 %

50 / 60 Hz − 10 %
35 VA

Mechanické vlastnosti
Rozměry: W  x   H   x  D

253 x 200 x 380 mm
bez vstup./výstup. zásobníku

Váha: 12,5 kg  / 16 kg zabalený

Kapacita zásobníků
Vstupní zásobník: 100 disket 
Výstupní zásobník:  100 disket
Výstupní zásobník:    25 disket, pro špatné diskety

Specifikace médií
ANSI standard 3.5”  DD nebo HD / 48, 96 a 135 tpi
Teplota: 21 − 27 oC
Relativní vlhkost: 40 − 60 %  non−condensing

Floppy disky a výkon
operace: F+W+Compare
pro T 4200: FD3HD/S/DS−2 a −2A 195 d/hod

FD3HD/S/DS−3 a −3A 135 d/hod
a všechny nižší typy

operace: F+W+Verify
pro T 4100: FD3HD/S/DS−3 a −3A 135 d/hod

a všechny nižší typy
pro T 4050: FD3HD/N/DS−3  90 disket/hod
pro T 4000: FD3HD/N/NS     55 disket/hod

Základem duplikátoru je automatický podavač disket CopyJet. Je postaven pouze pro 3.5” formát
disket. Výměna diskety v podavači trvá do 2 sec. Kapacita vstupního a výstupního zásobníku disket je
podle typu duplikátoru − pro 20 nebo 100 disket. Stand−alone duplikátor umožňuje produkci od 74 do
198 disket za hodinu. V duplikátoru je vestavěn stand−alone kontroler TERRA − MINI−line/2rev nebo
MINI−line/3rev. Ovládací panel s tlačítky a LCD displejem je umístěn nahoře na čelním panelu.

T 4200 − je postaven na kontroleru MINI−
line/2rev pro duplikaci velkého množství disket.
Je osazen speciálním floppy diskem
FD3HD/S/DS−2 (2xSDS−2) pro dosažení reál−
ného výkonu 195 disket za hod. při operaci
Format+Write+Compare. Obsahuje obvody dig−
itální kontroly kvality záznamu − Window Margin. 

T 4100 − je postaven na kontroleru MINI−
line/3rev. Je určen k duplikaci sředního
množství disket. Je osazen standardně floppy
diskem FD3HD/S/DS−3 (2 x SDS) pro dosažení
reálného výkonu 135 disket za hodinu při
operaci Format + Write + Verify.

T 4100A, T 4200A  − duplikátory jsou
doplněny o prostředek analogové kontroly − karta
M.P.C., nebo o prostředek analogově/digitální
kontroly − karta M.P.C. plus.
U takto vybaveného duplikátoru je snížen výskyt
disket vlivem nečitelnosti až na 6 0/00
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TERRA computer systems
Olomoucká 81, 627 00 Brno
tel.: 548 423 811, fax: 548 423 810
www.terra.cz info@terra.cz

CopyJet LA−30II LP−30

Produkční linka s duplikátorem disket


