Sähköalan
vaatimukset
täyttävä
tarratulostus
Luo selkeitä ja kestäviä tarroja
paikan päällä
www.brother.fi

AMMATTIMAISTA
MERKINTÄÄ

Ammattimainen
merkintä
vakuuttaa

Brotherin sähköalan tarratulostimella luot
vaaditut merkinnät helposti ja
käyttöturvallisuus paranee.
Voit luoda selkeitä ja kestäviä tarroja paikan
päällä ja merkitä työsi ammattimaisesti.
Brotherin sähköalalle suunnattu tarratulostin on
erinomainen valinta. Erittäin nopea tulostus,
tehokas tarraleikkuri, langaton verkkoliitäntä*
sekä plussana sähköalan symbolit ja valmiit
mallit tekevät työstä sujuvaa.
Tarratulostimemme ja laminoidut
tarranauhamme kestävät kovaa käyttöä. Siksi
varoitusmerkinnät, ohjeet ja tunnisteet pysyvät
kiinni alustassaan juuri siellä mihin ne kiinnität.

*Vain PT-E550W.
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Paras tapa
täyttää
vaatimukset

Jokainen ammattilainen tietää, miten tärkeää on, että
johdotukselle asetettuja säännöksiä noudatetaan. Taulukosta
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näet, miten eri tarratulostimemme auttavat täyttämään
sähköalan merkinnöille asetetut vaatimukset.

514.1

Tunnistaminen ja
turvamerkinnät

514.2

Johdotuksen
tunnistettavuus

514.3

Johdot merkittävä kirjaimin
ja/tai numeroin

514.4

Suojalaitteiden
tunnistettavuus

514.1

Yhteenveto

P
PT
-E
55
0W
V

PT
-E
30
0V
P

PT
-E
10
0V
P
Säädökset

Tarranauhasuositus

Kytkimet, liittimet ja varoitusmerkinnät
helposti tunnistettavia.

Osa

Useat

Musta/valkoinen
12/18/24 mm
Musta/keltainen
12/18/24 mm

Johdotus helposti tunnistettavissa
tarkastusta, testausta, korjausta tai
muutosta varten.

Musta/valkoinen
9/12 mm

Kirjaimin ja arabialaisin numeroin merkityt
johtimet helposti tunnistettavissa. ‘6’ ja
‘9’ alleviivattavissa sekaannusten
välttämiseksi.

Musta/valkoinen
9/12 mm

Suojalaitteiden selkeä tunnistettavuus.

Musta/valkoinen
18/24 mm

514.2 / 514.3

514.4

Johdotukselle asetetut säädökset ja kuvat vain havainnollistamista varten. Lisätiedot: CENELEC HD 60364-5-51
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Esittelyssä
PT-E550WVP
Lippulaivamallimme PT-E550WVP on paras sähköalan tarratulostimemme ja täynnä
toimintoja, jotka tekevät työstäsi sujuvampaa. Tulostaa jopa 24 mm leveälle
tarranauhalle QWERTY-näppäimistöllä ja näppärillä pikavalinnoilla, joilla voit helposti ja
nopeasti luoda yleisimpiä sähköalan merkintöjä.
Voit räätälöidä omia käyttökohteesi mukaisia tarroja ilmaisella Mobile Cable Label Tool
-sovelluksella ja tulostaa tarroja mobiililaitteellasi. Laaja valikoima valmiita sähköalan
tarramalleja, joiden ansiosta luot helposti tarvitsemasi tarrat. Voit lisätä tarraasi myös
yrityksesi logon ja näin merkitä työsi ammattimaisesti.
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PT-E550WVP - Ominaisuudet
•

Tulostaa monille eri tarraleveyksille - 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm

•

Toimii älypuhelimella ja tabletilla Brotherin ilmaista mobiilisovellusta käyttäen

•

Yksinkertainen tiedonsiirto USB:lla tai langattomassa verkossa

•

Näppärät toimintopainikkeet – tarramallit alan yleisimpiin käyttökohteisiin, kuten
kaapeli-/lipputarrat, etulevyt, kytkentäpaneelit ja lohkotarrat

•

Tulostaa jopa 30 mm sekunnissa*

•

Automaattinen tarraleikkuri half-cut-ominaisuudella

•

Helppokäyttöinen QWERTY-näppäimistö ja taustavalaistu LCD-näyttö

•

Pitkään kestävä ladattava litiumioniakku

•

Käyttää kutistesukkaa, sekä taipuisaa että lujasti kiinnittyvää tarranauhaa

•

Mukana näppärä laukku, rannehihna, 24 mm lujasti kiinnittyvä tarranauha (musta/
keltainen) 8 m, 12 mm taipuisa tarranauha (musta/valkoinen) 8 m, verkkolaite ja
ladattava litiumioniakku

*Verkkolaitetta käytettäessä.

Mobile Cable
Label Tool -appsi
Ilmaisella Mobile Cable Label Tool appsilla voit luoda tarrasi Apple-/
Android-mobiililaitteilla ja tulostaa PTE550W-tarratulostimeen.
Appsi sisältää laajan valikoiman valmiita
tarrapohjia, kuten varoitustarroja. Voit nopeasti
ja näppärästi muokata tarrapohjia
älypuhelimella tai tabletilla ja tulostaa
langattomasti PT-E550W-tarratulostimeen.
Lataat vain appsin sovelluskaupastasi.
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PT-E300VP
Tarratulostin on täynnä sähköasentajille suunnattuja käteviä
toimintoja ja erinomaisia ominaisuuksia, kuten taustavalaistu
LCD-näyttö, QWERTY-näppäimistö ja viivakooditulostus.
Tarranauhavalikoimasta löydät käyttökohteesi mukaisen
tarranauhan (jopa 18 mm) sekä kutistesukkatarroja, joilla
merkkaat kaapelit helposti tunnistettavaksi.

AMMATTIMAISTA
MERKINTÄÄ
8

PT-E300VP - Ominaisuudet
•

Tulostaa monille eri tarraleveyksille - 3,5, 6, 9, 12 ja 18 mm

•

Näppärät toimintopainikkeet – tarramallit alan yleisimpiin käyttökohteisiin, kuten
kaapeli-/lipputarrat, etulevyt, kytkentäpaneelit ja lohkotarrat

•

Tulostaa jopa 20 mm sekunnissa

•

Kestävä manuaalinen tarraleikkuri

•

Helppokäyttöinen QWERTY-näppäimistö

•

Selkeä ja helposti luettava taustavalaistu LCD-näyttö

•

Pitkäkestoinen ladattava litiumioniakku

•

Mukana laukku, 18 mm lujasti kiinnittyvä tarranauha (musta/keltainen) 8 m, verkkolaite
ja ladattava litiumioniakku*

*Toimii myös kuudella alkaliparistolla (ei mukana).
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PT-E110VP*
Kannettava PT-E110VP on erinomainen valinta ensimmäiseksi
tarratulostimeksi. QWERTY-näppäimistö erillisin numeronäppäimin
tekee tarrojen (jopa 12 mm) luomisesta helppoa. Plussana kätevä
verkkolaite.
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PT-E110VP - Ominaisuudet
•

Tulostaa monille eri tarraleveyksille - 3,5, 6, 9 ja 12 mm

•

Tulostaa jopa 20 mm sekunnissa

•

Manuaalinen tarraleikkuri

•

Helppokäyttöinen QWERTY-näppäimistö

•

Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö

•

Mukana laukku, 9 mm taipuisa tarranauha (musta/valkoinen) ja verkkolaite
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Tarranauhat on
testattu
ääriolosuhteissa
Brotherin laminoidut P-touch-tarranauhat on luotu kestämään, käytät niitä sitten
missä tahansa. Tarrojemme laminointitekniikka suojaa tarratekstisi ja luo erittäin
kestävän tarran. Tarrojen veden-, hankauksen-, kemikaalien- ja äärilämpötilojen
kestävyys on erinomainen. Kun merkitset jotakin paikan päällä, voit olla varma, että
tarra pysyy lujan liiman ansiosta juuri siinä mihin sen kiinnitit.

Haalistusta
kestävä

Helposti
irtoava

Laminoitu

Vedenkestävä

Lämmönkestävä

Hankauksen
kestävä

Kemikaalien
kestävä

Tarravaihtoehdot:
•
•
•
•
•
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Laminoitu vakiotarra, joka kestää käyttöä ja haalistusta.
Lujasti kiinnittyvä tarra on ideaali vaativaan käyttöön ja epätasaisille pinnoille.
Kiinnittyy 50 % vakiotarraa lujemmin kiinnityspintaansa.
Taipuisa tarra kaapeleiden ja johtojen turvalliseen merkintään.
Kutistesukkatarra tarjoaa erinomaisen suojan kaapeleiden merkintään, koska sitä ei
ole helppo irrottaa.
Laminoitu turvatarra - jos tarra irrotetaan, jättää se alustaansa ruutukuvion, eikä sitä
voi kiinnittää uudelleen.
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Tarranauhat sähköalan moniin eri
merkintöihin:
Tarraväri

Tarratyyppi

Leveys

Tuotekoodi

Musta/keltainen

TZe - Laminoitu vakiotarra

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-621, TZe-631,
TZe-641, TZe-651

Musta/valkoinen

TZe - Laminoitu vakiotarra

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-221, TZe-231
TZe-241, TZe-251

Punainen/
valkoinen

TZe - Laminoitu vakiotarra

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-222, TZe-232
TZe-242, TZe-252

Musta/keltainen

TZe - Taipuisa tarranauha

6 mm, 9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-FX611, TZe-FX621
TZe-FX631, TZe-FX641
TZe-FX651

Musta/valkoinen

TZe - Taipuisa tarranauha

6 mm, 9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-FX211, TZe-FX221
TZe-FX231, TZe-FX241
TZe-FX251

Musta/keltainen

TZe - Lujasti kiinnittyvä
tarranauha

9 mm, 1 2mm,
18 mm, 24 mm

TZe-S621, TZe-S631,
TZe-S641, TZe-S651

Musta/valkoinen

TZe - Lujasti kiinnittyvä
tarranauha

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

TZe-S221, TZe-S231,
TZe-S241, TZe-S251

Musta/valkoinen

TZe - Laminoitu turvatarra

18 mm, 24 mm

TZe-SE4, TZe-SE5

Musta/valkoinen

Kutistesukka

5,8 mm, 8,8 mm,
11,7 mm, 17,7 mm,
23,6 mm

HSe-211, HSe-221,
HSe-231, HSe-241,
HSe-251

Yllä olevat ovat yleisimmät sähköalalla käytetyt tarranauhat.
Brotherin koko P-touch-tarranauhavalikoiman löydät sivuiltamme brother.fi
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TZe-tarravalikoima
tarjoaa useita eri
tarravärejä ja -leveyksiä

9 mm - 24 mm
6 mm - 24 mm
9 mm - 24 mm
12 mm - 24 mm
6 mm - 24 mm
6 mm - 24 mm
9 mm - 24 mm

6 mm
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9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

Vaatimukset
täyttävää
merkintää
Sähköalan tarratulostimet ja tarranauhat auttavat sinua täyttämään johdotukselle asetut
vaatimukset. Vakuuta asiakkaasi ja merkitse asennustyösi ammattimaisesti.

Ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään ja kysy lisää!
brother.fi
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Yhteystiedot:

www.brother.fi

Brother Finland
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Pavintie 2, 01260 Vantaa
Puh: 09 875 921
info@brother.fi

Tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Brother on rekisteröity tuotemerkki,
jonka käyttöoikeuden omistaa Brother Industries Ltd. Tuotteet ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten rekisteröimiä.

