
ÁTLÁTHATÓ 
RENDSZERT AKAR?
Jelölési 
MEGOLDÁSOK 
hatékony 
szakemberek részére.

BRADY RAPIDO™

A Brady legújabb fejlesztése a hatékony 
és megbízható kábel- és huzal-
jelölésekért! Csak megnyomtatjuk 
az üres címke anyagot, majd a kábelt
az előre kivágott lyukakba helyezve
eltávolítjuk a kész címkét a hordozóról.

HEATEX KÁBELJELÖLŐ 

Kiváló megoldás bármilyen kábel jelölésére 
– a kábel átmérőjétől függetlenül. 
A halogénmentes jelölő könnyen elválasztható
a hordozófelülettől, és egyszerűen 
rögzíthető a kábelre.

EPREP

Az innovatív EPREP – címkéket
speciálisan a gravírozott és nyomtatott
típustáblák kiváltására fejlesztették 
ki, amelyek az igény megjelenésekor
egyszerűen legyárthatók. 

DURASLEEVE™ 

A DURASLEEVE™ – címkék gyors 
és rugalmas megoldást jelentenek. 
A felhasznált nyomtatott címkék 
bármikor újra kicserélhetők.

LAMINATE HORDOZÓRÉTEG 

Ez a halogénmentes hordozóanyag kiválóan
alkalmas olyan kábelek jelölésére, ahol nagyon
fontos a felirat tartóssága. Az öntapadó
poliészter laminátum tartós védelmet biztosít.

ÖNLAMINÁLÓ CÍMKÉK 

Egyszerűen felhelyezhetők, és teljesen
védettek. A feliratot mindig egy átlátszó
fóliaréteg fedi.  

ZSUGORCSŐ JELÖLŐ

Ezek a jelölők lehetővé teszik 
a szerelési utasítás kinyomtatását
közvetlenül a jelölő fölött. A Brady által
kínált halogénmentes BRADYSLEEVE
zsugorcső jelölő zsugorodási aránya
2:1, a PERMASLEEVE zsugorcső jelölő
zsugorodási aránya 3:1.

HUZAL- ÉS KÁBELJELÖLÉSEK 
– ZÁSZLÓK

2 nyomtatható zónával, mindkét oldalán
üresen hagyott felülettel készül, amely
lehetővé teszi, hogy a kábel köré tekerve
egy kétoldalán nyomtatott jelölőt (zászlót)
kapjunk. Előrenyomtatott vonal segít
abban, hogy a címkét a kábel közepére
pozícionálhassuk.

SORKAPOCS JELÖLÉSEK

A speciálisan tervezett keskeny jelölőcsíkok
automatikusan igazodnak a jelölések közötti
fix távközhöz és elválasztáshoz. A szöveg
elfordítható fentről lefelé haladó irányba, 
a sorkapcson való tökéletes beigazításhoz. 
A nyomtató automatikus sorszámozásra 
is képes, amelynek révén még több idő
takarítható meg.



KÉZI HORDOZHATÓ NYOMTATÓK

IDPAL™

Ezt a megfizethető, könnyen használható, hordozható hőtranszferes nyomtatót kifejezetten helyszíni
használatra terveztük. A strapabíró gépet kíméletlen környezetre teszteltük, amelyet akár 120 cm-ről 
leejthet a betonra. Az IDPAL a Brady csúcsminőségű anyagait használja. Ne hasonlítsa össze mással! 

IDXPERT™

Itt a legújabb 300 dpi minőségű hőtranszferes kézi jelölő rendszer, amely mindennel rendelkezik, hogy
elkezdjen vele dolgozni. Panel jelölők, kültéri feliratok és kábeljelölések. Kapcsolószekrények, fiókok, 
digitális rekeszek, soroló-keretek, közcélú hálózatok és telemechanikai adatközpontok; jelöljön akár 
mindent ugyanezzel a sokoldalú eszközzel. Az IDXPERT az első kézi kazettás jelölőrendszer, amely
képes nyomtatni előre perforált és kivágott jelölőket, önlamináló jelölőket, zsugorcsöveket, ugyanolyan jól,
mint a folyamatos matricákat. A speciális karakterekkel rendelkező billentyűzet, a magyar menü, a PC
kapcsolat, az erős és ütésálló kivitel jelentik az előnyöket, amelyek segítik Önt abban, hogy a jelölés
mestere legyen.

TLS2200®

A TLS2200 könnyűsúlyú (1,25 kg) hordozható nyomtató olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mellyel
elkezdheti akár a strukturált kábelhálózatokat is jelölni. Ez a hőtranszferes nyomtató mindig tiszta, pontos
címkéket ad és az intelligens technológiája garantálja a könnyű használatot. Csak illessze a jelölőt 
a gépbe és nyomtasson! A TLS2200 automatikusan sorozatban gyárt és a hordozó felületen akár ellenőrző
szöveget is elhelyezhet. Tulajdonságai közé tartozik még a memória a jelölések tárolására, a jelölő zászló
nyomtatás és PC csatlakozás. Több mint 500 különböző jelölő áll rendelkezésére jelölési igényeihez.

ASZTALI NYOMTATÓK

BP Precision Plus

A Brady csúcsminőségű hőtranszferes nyomtatója a villamosipari cégeknek szükséges. Ideálisan 
alkalmas különböző anyagú matricák (tervjelek és gyári táblák), hőre zsugorodó jelölőcsövek, érjelölők 
és kábeltikettek nyomtatására, ahol az anyagokkal szemben elvárás a hosszú élettartam. Ez a masszív
ipari nyomtató egy ideális megoldás, ahol találkozik a termékjelölés szakmai igénye és a maradandó
alkalmazás az ipari piacon. A BP-PR Plus nyomtatóban akár gyakran cserélheti a jelölőanyagokat, 
amelyeket különböző kábelér-átmérőhöz használ, anélkül, hogy a gépet karbantartania kellene.

TLS PC LINK™

TLS PC Link a TLS220 billentyűzet nélküli változata, melyet számítógéphez csatlakoztatva tud használni.

SZOFTVEREK

Alkalmazástól függően három szoftver áll rendelkezésre. 

LABELMARK™, BradySoft és Codesoft™

Közös jellemzőjük:

• A nyomtatandó felület szabadon szerkeszthető.
• Betűk, ábrák, jelek és logók ugyanolyan könnyen előállíthatók, akár a WINDOWS -ban.
• Csak a fantáziája és a felület nagysága szab határokat elképzelésének.
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