Címkéző szalagok ipari környezetbe
Szalagok széles választékát terveztük
kifejezetten villanyszerelői környezetbe,
adatkommunikációs és ipari
alkalmazásokhoz. A Brother
professzionális szalagjai szigorú
tesztelésen mentek keresztül és extrém
körülmények között is kiállják a próbát.

- Széleskörű szín- és méretválaszték
- Speciális címkézési környezethez
tervezett speciális szalagok
- Könnyedén cserélhető szalagkazetták

Címkéző szalagok ipari környezetbe
A Brother ipari címkéző szalagokat úgy terveztük, hogy tökéletes kompatibilitással működjenek a
Brother P-touch címkéző készülékekkel, s mindemellett speciális funkciók teszik lehetővé, hogy
gyorsan és könnyedén készíthessen címkéket kábelek azonosításhoz, előlapok, hálózati, adatátviteli
és távközlési installációk jelöléseihez, valamint csövek és vezetékek megkülönböztetéséhez.
Egyes szalagtípusok speciális környezetben, speciális jelölésekhez használhatóak.

Hőre zsugorodó szalagok
(HSe szalagok)

Csőszalagok
kábelekhez

Zászló címke

Csúsztassa át a kábelt a nyomtatott
csőszalagon, és hőlégfúvóval
zsugorítsa a kábelre.
(100-140°C között)
Ideális megoldás kábelek
azonosításához,
mivel nehezen eltávolítható.

Erős tapadású szalagok
(TZe-S szalagok)

Flexibilis-ID szalagok
(TZe-FX szalagok)

Körbetekerés

Speciális ragasztót tartalmaz, amellyel
a zászlós címke készítésekor
önmagához, körbetekerés
alkalmával a kábelhez tapad.
Ideális megoldás hengeres
felületekhez, kábelek, csövek és
vezetékek jelöléseihez.

Egyenetlen felületekhez
Speciális fejlesztésű, erős tapadású címke,
amely kétszer olyan
erősen tapad, mint a standard szalagok,
ezért egyenetlen és érdes felületekhez
is kiválóan fennmarad.
Ideális porszórt acél panelekhez,
előlapokhoz és csövekhez egyaránt.

Biztonsági szalagok
(TZe-SE szalagok)
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Ahol a biztonság a legfontosabb, ott az
élénk narancs és sárga színű
fluoreszkáló szalagok bizonyulnak
ideális megoldásnak. Fontos
utasítások és kritikus információk, mint
figyelmeztető jelek és biztonsági
előírások kiemeléséhez ajánljuk.

Biztonsági
jelzések

Teljesen úgy néz ki, mint egy normál
címke, egészen addig a pillanatig, amíg
el nem távolítják a felületről amelyre
felragasztották. Ekkor a címke alatti
rész megsérül és nem lehetséges az
észrevétel nélküli visszaragasztás.
Ideális bárhol, ahol az eszköz/szalag
érintetlensége elsődleges fontosságú.
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Fluoreszkáló szalagok
(TZe-B és TZe-C szalagok)

Ellenőrző
szalag

P-touch laminált szalagok – ellenállóságra tervezve
A Brother P-touch TZe laminált szalagok sokféle színben és méretben elérhetőek. A karaktereket egy hőre aktiválódó festékréteg hozza
létre, amely két PET (poliészter film) védőréteg között jelenik meg, ezzel is védve a feliratot a folyadékok, dörzsölés, extrém hőmérséklet ,
kémiai anyagok és a napfény okozta károsodásoktól. Mivel a szalagokat extrém körülmények között tesztelték, így biztos lehet benne,
hogy hosszan tartó és professzionális minőségű feliratokat készíthet velük.

Laminált

Hőálló

Vízálló

Fényálló

Kopásálló

Vegyszerálló

Könnyen
eltávolítható

Erős
tapadású

