
Itselaminoituva

TurvatarraTaipuisa

Lujasti kiinnittyvä

Tarranauhat ammattikäyttöön

Kestävät tarranauhat vastaavat monien eri alojen merkintävaatimuksiin.  
Ne tarjoavat ammattilaisille pitkäkestoisia ja luotettavia merkintöjä, jotka 
takaavat tunnistettavuuden ja kestävät käyttöä vaativissa olosuhteissa. 

Tutustu P-touch Pro -tarranauhavalikoimaan
sivuillamme brother.fi

AMMATTIMAISTA

MERKINTÄÄ
Lue lisää: https://www.brother.fi/supplies/tapes-and-labels

Uutuus

P-touch Pro  
-tarranauhat



Tarranauhat vastaavat
sähkö- ja verkkoasentajien 
sekä muiden ammattilaisten 
tunnistusmerkinnälle 
asettamiin vaatimuksiin.

• Sileille ja epätasaisille pinnoille

Sileille ja epätasaisille pinnoille

Riippumattomat laboratoriotestit osoittavat, että 
Brotherin lujasti kiinnittyvät tarranauhat tarttuvat  
epätasaisille pinnnoille kolme kertaa vakiotarranauhaa 
lujemmin. Siksi ne sopivat vaativiin käyttöolosuhteisiin ja 
epätasaisille pinnoille.

• Käytä 24 mm tarranauhaa kaapeille, joiden läpimitta 
 on 3,0-6,6 mm

• Käytä 36 mm tarranauhaa kaapeleille, joiden läpimitta  
 on 3,0-10,4 mm

Itselaminoituva tarranauha suojaa tulostettua tekstiä, ja
soveltuu siten kaapelimerkintään. 24 mm tarranauha sopii
CAT5E-kaapeleiden ja jopa paksumpien CAT6A-
verkkokaapelien merkintään.

• Käytä johto- ja kaapelimerkintöihin, kun läpimitta  
 on 3,0 mm tai suurempi

• Käytä johtojen ja kaapelien lippumerkintöihin,  
 kun läpimitta on 3,0 mm tai suurempi

Taipuisat tarranauhat on suunniteltu sähkö- ja
verkkoasentajille sekä aloille, joilla tarvitaan kestäviä ja 
helposti tunnistettavia merkintöjä johtoihin ja kaapeleihin. 
Taipuisat tarranauhat sopivat putkien ja muiden pienten 
sylinterimäisten esineiden kestävään merkitsemiseen.

Lujasti kiinnittyvä

Verkkokaapelien merkintään

Itselaminoituva

Johtojen ja kaapelien merkintään

Taipuisat tarranauha

P-touch Pro -tarra-  
-nauhavalikoima

AMMATTIMAISTA

MERKINTÄÄ



• Käytä johtoihin ja kaapeleihin, joiden läpimitta  
 on 2,0-8,0 mm

Kaapelimerkintään

Lipputarrat sopivat käytettäväksi läpimitaltaan pieniin
johtoihin tai kaapeleihin, esimerkiksi valokuitukaapeleiden
merkintään. Lipputarrat ovat valmiiksi muotoiltuja ja niiden
kiinnittäminen käyttökohteeseen on vaivatonta.

• Käytä arvokkaan esineistön merkintään

• Käytä paneelien tai kansien reunoihin paljastamaan, 
 mikäli niitä on luvattomasti avattu

Tulostettu ja kiinnitettu turvatarra näyttää tavalliselta 
mustavalkoiselta tarralta. Jos tarra irrotetaan, jättää se 
alustaansa ruutukuvion, eikä sitä voi enää kiinnittää 
uudelleen.

• Käytetään kaapelien ja liittimien merkintään

Erikoisvalmisteinen, liimaton kutistesukka muistuttaa
pakkauksessaan litteää putkea. Kutistesukkaan tulostetaan
ensin tarvittava tunnistemerkintä. Sitten johto tai kaapeli 
työnnetään kutistesukan putken läpi ja kuumennetaan 
kuumailmapuhaltimella, jolloin se kutistuu ja kiinnittyy 
pysyvsti.

Lipputarra

Turvallisuutta lisäävään merkintään

Turvatarra

Johtojen ja kaapelien merkintään

Kutistesukka

• Vaatii etsauslaitteen (ei saatavilla Brotherilta )

Liimatonta stensiilinauhaa käytetään kemiallisessa
etsauksessa. Lämpösiirtotulostus mahdollistaa
nesteiden, kuten musteen tai erikoiskemikaalien,
kulun etsausprosessissa stensiilinauhan läpi metalli- ja
lasipintoihin. Metallin pintaan jää tällöin pysyvä merkintä,
esimerkiksi sarjanumero tai muu tarvittava tieto.

Elektrokemialliseen etsaukseen

Stensiilinauha



Musta/valkoinen

Musta/keltainen

Ammattimainen
pakkaus

Pro-tarranauhavalikoima:

Valikoimasta löytyy myös 
läpinäkyvällä pohjalla olevia 
TZe-tarranauhoja, sekä 
TZeSE-turvatarroja, joiden 
pakkaukset on kuvattu alla. 

Pakkauksissamme käytettyjen Brother-, P-touch- ja 
TZe-logojen ansiosta on helppo tunnistaa, että 
tarranauhat sopivat Brotherin P-touch-tarratulostimiin.

• Selkeä ja havainnollinen kuva suositellusta 
käyttökohteesta.

• Selkeä tieto tarranauhasta helpottaa oikean 
tarranauhan valintaa. 

• Tarranauhojen värit ovat pakkauksissa 
mahdollisimman todenmukaisia.

6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe | TAIPUISA, LAMINOITU - 8 M

TZe-FX231Musta/valkoinen

Musta/keltainen

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX631 TZe-FX641TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX651 TZe-FX661

TZe | LUJASTI KIINNITTYVÄ, LAMINOITU - 8 M

Musta/valkoinen

Musta/kirkas

Musta/keltainen

TZe-S231 TZe-S241TZe-S211 TZe-S221 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

TZe | TURVATARRA, LAMINOITU - 8 M

TZe-SE4Musta/valkoinen TZe-SE5

HSe 3:1 | KUTISTESUKKA - 1,5 M

HSe-211E HSe-261EHSe-221E HSe-231E HSe-251E

TZe | ITSELAMINOITUVA - 8 M

Musta/valkoinen

Musta/keltainen

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

FLe | LIPPUTARRA - 72 TARRAA

Musta/valkoinen

Musta/vihreä

FLe-2511*

FLe-6511*

FLe-7511*

Musta/keltainen

STe | STENSIILINAUHA - 3 M

Musta/valkoinen STe-161STe-141 STe-151

* Tarrojen koko on tulostettuna 45 x 21 mm. 45 x 10,5 mm kiinnitettynä.

5,2 mm 9,0 mm 11,2 mm 21,0 mm 31,0 mm

Näet selkeästi suositellun 
käyttökohteen ja tarkemmat  
tiedot tarranauhasta.

HSe-611E HSe-661EHSe-621E HSe-631E HSe-651E 



KUTISTESUKKA Kutistesukka Leveys Suositeltava kaapeliläpimitta

HSe-211E 5,2 mm Ø 0,8-3,1 mm

HSe-221E 9,0 mm Ø 1,6-5,4 mm

HSe-231E 11,2 mm Ø 2,1-7,0 mm

HSe-251E 21,0 mm Ø 4,2-13,5 mm

HSe-261E 31,0 mm Ø 6,3-20 mm

HSe-611E 5,2 mm Ø 0,8-3,1 mm

HSe-621E 9,0 mm Ø 1,6-5,4 mm

HSe-631E 11,2 mm Ø 2,1-7,0 mm

HSe-651E 21,0 mm Ø 4,2-13,5 mm

HSe-661E 31,0 mm Ø 6,3-20 mm
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Sileä pinta

Epätasainen pinta

Kaapelimerkintä

Kaapelien 
lippumerkintä

Suositus Voidaan käyttää

JOHTO- JA KAAPELIMERKINNÄT MUU MERKINTÄ

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon.
Teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia ilman eri
ilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd.
rekisteröimä tavaramerkki ja muut tuotenimet 
ovat vastaavien yritysten rekisteröimiä 
tavaramerkkejä.

Malli

PT-E550W 24 mm
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12 mmPT-E110

PT-E300 18 mm

PT-P900W 
PT-P950NW

36 mm

PT-D800W 36 mm

Yhteensopivat 
P-touch-tarratulostimet

Valitse tarranauha 
käyttötarkoituksesi 
mukaan

Tulosta tarrasi 
merkintäkohteesi 
mukaiselle tarranauhalle 
ja takaat parhaan 
kestävyyden. 

Sileät ja epätasaiset
pinnat:
Lujasti kiinnittyvä
tarranauha

Kaapelimerkintä:
Itselaminoituva tarra
Taipuisa tarranauha
Kutistesukka
Lipputarra

Turvallisuutta lisääviin
tarramerkintöihin:
Turvatarra

Etsaukseen:
Stensiilinauha
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