
Teste de tarja magnética rápido, preciso e confiável para
todas as mídias magnéticas – independentemente da
forma, do tamanho ou da espessura
A gama Mag-Tester oferece uma poderosa
análise de controle de qualidade da tarja
magnética de mídia magnética codificada e não
codificada - HiCo, LoCo e 650 Oersted. 

Estes analisadores são usados pelos fabricantes
e burôs de cartões e tickets com tarja
magnética para testes, controle de qualidade,
manutenção e desenvolvimento de
equipamentos de codificação.

Gama de Mag-Tester

ESPECIFICAÇÕES
SUPORTADAS

ISO/IEC 7811-2
ISO/IEC 7811-6
ISO/IEC 7811-8 
ISO/IEC 10373-2
ISO/IEC 8484
JIS X 6302-2
JIS X 6302-6
Mastercard CQM
IATA 722e

Tarjas magnéticas
codificadas e não
codificadas, de Alta
(HiCo) e Baixa (LoCo)
coercividade
relacionadas com: 

Os limites de teste
personalizados podem
ser definidos pelo
usuário.
Outros padrões
disponíveis como
variantes.

Fornecendo testes rápidos, precisos e
confiáveis, a gama Mag-Tester é o padrão
da indústria para o controle de qualidade
da produção a as análises laboratoriais
em todo o mundo.

Mag-Tester REVO

Combina todos os benefícios dos
modelos Mag-Tester.

Teste todas as diferentes formas e espessuras
de cartões, bilhetes, livros bancários, fitas
magnéticas e fitas em folhas de laminação.

Maior precisão disponível (~1%).

A escolha preferida dos fabricantes de cartões
e fitas.

Analisadores de Banda Magnética



Controle de qualidade de leitores de cartões com tarja magnética,
ATMs e dispositivos de aceitação de cartão durante a fabricação.

Metal
Cards

Barnes International Limited
The Loft, St. Clair's Farm, Wickam Road,
Droxford, Hampshire, SO32 3PW, UK

QUAL MAG-TESTER É MELHOR PARA VOCÊ?

Email sales@barnestest.com
+44 (0)1730 231313
www.barnestest.comWeb

Tel

CARTÕES DE LIMITE DE TESTE DE TARJA MAGNÉTICA

MT3000 VERIFY

MT3000E

MT3000

MT3000SL

MT3000SH

MT REVO

Encoded
HiCo LoCo

650 Oe Cards &
Tickets

Unencoded
HiCo LoCo

ID-1 Cards
ONLY

All Cards
Format

Benefícios e Funções
Verifique se os leitores atendem e podem ir além
dos padrões ISO, quando necessário.

WEAR TESTER 3000
Examine a fraqueza na resistência ao desgaste da
tarja magnética de todos os cartões.

Benefícios e Funções
Configurações de teste de variável
Cartões de formato ID-1
Cabeças de teste de substituição 

Cartões curvos, minicards, cartões transparentes,
cartões-presente e cartões alimentados.

Todos os tamanhos e formas diferentes

AS VANTAGENS DA BARNES

AGILIDADE EMPRESARIAL
As ferramentas de teste da
Barnes são fáceis de usar
pelos usuários técnicos e não
técnicos, e aceleram o
desenvolvimento do cartão e a
certificação pelo esquema de
pagamento.

ELIMINAÇÃO DE CUSTOS
Os gastos elevados da
empresa e o desperdício dos
recursos de produção e de
entrega de cartões inválidos
são eliminados.

REDUÇÃO DE RISCO
O risco reputacional de
emissão de cartões EMV
inválidos para clientes finais é
reduzido.

À PROVA DE FUTURO
A Barnes trabalha em parceria
com todos os principais
esquemas de pagamento. À
medida que as regras do
esquema evoluem, a Barnes
disponibiliza rapidamente
scripts de teste atualizados por
meio do site da Barnes. 

SERVIÇO DE EXCELÊNCIA
Nossos clientes têm toda a
confiança de que, seja qual for
sua exigência de teste, a
Barnes está sempre à
disposição para fornecer
aconselhamento e suporte.

Barnes é a ferramenta de
teste selecionada pelos
Bancos, Emissores,
Fabricantes de Cartão, Burôs
de Personalização e
Laboratórios de Teste do
mundo inteiro.

mailto:sales@barnestest.com
https://www.barnestest.com/
https://www.linkedin.com/company/barnes-international-ltd
https://twitter.com/barnes_test
https://www.youtube.com/channel/UC5_Lit5ykPemqDHnHda0bvw

