Profesjonell
merkemaskin for
merking av kabler
og nettverksinfrastruktur
PT-E550WNIVP
www.brother.no

Lag holdbare og varige etiketter som
hjelper deg med å oppfylle krav til
nettverksidentifikasjon
Brother PT-E550WNIVP er utviklet for å hjelpe deg med å strømlinjeforme identifikasjonskravene for alle dine nettverksinfrastrukturer. Denne bærbare etikettskriveren har
dedikerte hurtigtaster og funksjoner som raskt lar deg lage etiketter for merking av
fiberoptiske og kobberkabler, koblingspaneler, utstyr og mye mer, direkte fra tastaturet
ved hjelp av det bakgrunnsbelyste grafiske displayet.
Trådløs tilkobling fra smarttelefonen din med integrert Wi-Fi Direct. Bruk Mobile Cable
Label Tool-appen for å lage etiketter fra forhåndsdefinerte maler. Du kan også velge
og skrive ut kabelidentifikasjoner som er lagret i dine Fluke Networks Linkware
Live™-prosjekter ved hjelp av den kostnadsfrie appen Brother iLink&Label.
Alternativt kan du bruke den avanserte P-touch Editor programvaren for etikettredigering på PC eller Mac, som gir deg full designfrihet. Koble til data i Microsoft
Excel regneark for å skrive ut alle etikettene dine på en gang. Halvklippsfunksjonen
sikrer at etikettene holdes i riktig rekkefølge ved utskrift av en lang remse, og det er
også svært lett å ta av etikettene.

Etiketter til alle bruksområder
Brother har mer enn 30 års erfaring fra
utvikling og produksjon av slitesterke
etiketter for spesialiserte bruksområder.
Du kan stole på at de selvlaminerende
etikettene våre sitter godt fast på kablene,
mens våre etiketter med sterk klebeevne
er utformet for jevne eller strukturerte
overflater, noe som gjør at de passer
perfekt for identifisering av koblingspaneler og utstyr.

Skriv ut etiketter som hjelper
deg med å følge frivillige
nettverksstandarder
Mange selskaper har innført ANSI TIA606-C eller ISO/IEC 14763-2
standardene. I tillegg til å definere
nummereringssystemet som brukes for
å identifisere koblingspaneler, porter,
kabler, rack og kabinetter, baner osv,
krever også standardene at etikettene skal
være enkle å lese og holdbare. Brother
PT-E550WNIVP skriver ut skarp, leselig
tekst på holdbare etiketter som sikrer at
du oppfyller disse standardene nå og i
fremtiden.

Det komplette etikettskriversettet
Etikettskriveren leveres i en slitesterk
koffert med oppladbare batterier, to taper
for kabel- og utstyrsidentifikasjon, en
AC-adapter og USB-kabel.

Funksjoner designet for
å strømlinjeforme dine
identifikasjonsbehov

INTEGRERING
Ved bruk av Brother
iLink&Label-app
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Integrert Wi-Fi for trådløs
tilkobling til smarttelefoner og
utskrift av etiketter ved hjelp
av kostnadsfrie apper
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Skriver ut etiketter med
3,5 mm til 24 mm bredde

Last opp* firmalogoer eller
spesielle symboler fra
datamaskinen din slik at du
kan bruke dem på etiketter
ved behov.
Inkluderer populære industrisymboler
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Avansert etikettkutter som lar
deg skrive ut en lang remse
med etiketter, samtidig som
de holdes i riktig rekkefølge
og er enkle å ta av.
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Integrert funksjon for strekkodeutskrift
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Bakgrunnsbelyst LCD-display
som er lett å lese
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Dedikerte taster for enkel
opprettelse av etiketter til
kabler, koblingspaneler, utstyr
og frontplater

Seriefunksjon som lar deg
skrive ut flere etiketter
automatisk og i riktig
nummerert rekkefølge
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Separat talltastatur for rask
inntasting av tall

Lagre ofte brukte etiketter i
minnet slik at du raskt kan
finne dem frem igjen og skrive
ut ved behov
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Last opp* kabelidentifikasjon fra datamaskinen ved å
bruke P-touch Editor eller fra
smarttelefonen ved å bruke
iLink&Label- eller Mobile
Transfer Express-appen.
Deretter velger du kabelidentifikasjon slik at du kan skrive ut
etiketter mens du er på stedet.
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* Opplastingsfunksjon er ikke tilgjengelig på macOS

Bruk USB-port for utskrift av
etiketter eller last opp* innhold
fra datamaskinen din ved bruk
av P-touch Editor

Apper som gir forbedret
produktivitet

PT-E550WNIVP kan kobles direkte til smarttelefon ved bruk av Wi-Fi Direct. Bruk en
av følgende kostnadsfrie apper for å spare tid og arbeid samt for å redusere risikoen for feil når du lager og skriver ut etiketter. For å finne ut mer kan du laste ned alle
appene med en gang ved å skanne QR-koden som du finner på høyre side eller søke
dem opp i app-butikken på telefonen din.

https://www.brother.eu/E550Wapps

Brother iLink&Label

Brother Mobile Cable
Label Tool

Lag og skriv ut etiketter
på datamaskinen din

Denne kraftige appen lar deg skrive
ut flere kabelidentifikasjoner som er
lagret i dine Fluke Networks Linkware
Live™-prosjekter, på etikettene dine.
Dette reduserer risikoen for feil og du
sparer tid sammenlignet med å manuelt skrive hver enkelt kabelidentifikasjon på etikettskriverens tastatur.

Lag etiketter for kabler, koblingspaneler,
frontplater osv. ved hjelp av Brother Mobile Cable Label Tool. Appen er mal-basert
slik at du raskt kan velge den etikettypen
du trenger, redigere tekst og skrive ut.

Brother P-touch Editor er et etikettdesignprogram med alle funksjoner, som
gir deg frihet til å designe dine etiketter
med pikselpresisjon og koble til data
i Excel regneark eller .csv-filer for å
automatisk skrive ut alle etikettene dine
på en gang.

• K
 oble til din Linkware Live-konto i
appen.
• Velg prosjekt for å laste ned kabel
identifikasjon og overfør til skriverens
integrerte database.
• Til slutt velger du etikettypen du
trenger ved hjelp av tastaturet på
skriveren, velg kabelidentifikasjon fra
databasen for å skrive ut hver etikett
automatisk.

• H
 ar maler for CAT5- og CAT6-kabler og
koblingspaneler med ulike antall porter.
• Alternativt kan du lage en etikett helt
fra begynnelsen og inkludere en logo,
strekkode, symbol og ramme ved
behov.
• Lagre etikettene du bruker oftest slik at
du kan hente dem frem igjen senere, og
skriv ut med en gang eller rediger ved
behov.
• Automatisk mediekonfigurasjon for å
kontrollere installert tapebredde og stille
inn appen på korrekt type tape.

• T
 ilkobling via USB eller Wi-Fi.
• Bruk veiviseren for kabelmerking slik
at du raskt kan konfigurere etiketten i
henhold til dine eksakte behov.
• Inkluder firmalogoer, spesialtilpassede symboler, strekkoder, rammer
osv.
• Ved behov kan dato og/eller klokkeslett for når etiketten ble skrevet ut
inkluderes automatisk.
• Last opp* din liste over kabel- og utstyrsidentifikasjon til etikettskriverens
database slik at du raskt kan velge
og skrive ut under installeringen.
• Designe skreddersydde maler og last
opp* til skriverens minne for å skrive
disse ut når du ikke er ved datamaskinen din.

* Opplastingsfunksjon er ikke tilgjengelig på
macOS

Etiketter som oppfyller
alle dine krav til
identifikasjon
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PT-E550WNIVP bruker vårt utvalg av P-touch Pro spesialtape.
Disse er laget av kraftige, slitesterke og pålitelige materialer og klebestoffer
av beste kvalitet.
Tape med sterk klebeevne er i snitt 3 ganger så sterk på strukturerte overflater som standard tape fra Brother. Selvlaminerende og Flexi-ID taper er
designet for langvarig kabelmerking.
Hvis etiketten fjernes etterlater sikkerhetstapen et rutemønster som viser
at noen har forsøkt å tukle med etiketten. Dette forhindrer at etiketten kan
påføres på nytt.
Brother selvlaminerende etiketter har også et slitesterkt tilleggslaminat som
påføres over teksten ved utskrift. Dette gjør at du kan bruke en 24 mm bred
etikett på de kraftigere CAT6A-kablene, samtidig som du sikrer at teksten er
fullstendig beskyttet mot slitasje.
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ID av rack og kabinetter

5

ID av div. utstyr

4

Tape med sterkt klebemiddel
2

Koblingspaneler og porter

Tape med sterkt klebemiddel
6

ID av CAT5e/CAT6A-kabler

5
6

Tape med sterkt klebemiddel
3

ID av rackmontert utstyr

Tape med sterkt klebemiddel
4

ID av fiberoptiske kabler

Selvlaminerende tape
7

ID av strømforsyningskabel

Fleksibel ID-tape
ID av frontplate
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Fleksibel ID-tape

Tape med sterkt klebemiddel

Velg riktig tape til jobben
For å sikre at etikettene sitter godt fast er det er viktig å bruke korrekt tape til de ulike bruksområdene for
merking. Diagrammet nedenfor viser anbefalt tape til bruk for hvert enkelt bruksområde.

GENERELL
IDENTIFISERING

KRYMPESTRØMPE

Sikkerhet

Sterk klebeevne

Krympestrømpe

Selvlaminerende

OVERFLATE

Flexi-ID

IDENTIFISERING AV
LEDNINGER OG KABLER

Tape

Bredde

Anbefalte
kabeldiametere

Strukturerte
overflater

HSe-211

5,8 mm

Ø 1,7 mm til 3,2 mm

HSe-221

8,8 mm

Ø 2,6 mm TIL 5,1 mm

Kabelstrips

HSe-231

11,7 mm

Ø 3,6 mm til 7,0 mm

HSe-241

17,7 mm

Ø 5,4 mm til 10,6 mm

HSe-251

23,6 mm

Ø 7,3 mm til 14,3 mm

Jevne
overflater

Kabelflagg
Anbefalt

Godkjent

Brother Pro tapeutvalg
Våre laminerte P-touch Pro taper og krympestrømpe fås i flere forskjellige bredder, farger og materialer.
Se etter Brother-logoen på tapeemballasjen så du kan være sikker på at du bruker etiketter som er uavhengig
testet for å sikre lang levetid og pålitelig merking, og som er utviklet for bruk sammen med PT-E550WNIVP.

TZe LAMINERTE MED STERKT KLEBEMIDDEL – 8 M

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

TZe-S211

TZe-S221

TZe-S231

TZe-S241

TZe-S251

Sort på transparent

TZe-S121

TZe-S131

TZe-S141

TZe-S151

Sort på gul

TZe-S621

TZe-S631

TZe-S641

TZe-S651

Sort på hvit

TZe FLEXI-ID, LAMINERTE – 8 M
Sort på hvit

TZe-FX211

TZe-FX221

TZe-FX231

TZe-FX241

TZe-FX251

Sort på gul

TZe-FX611

TZe-FX621

TZe-FX631

TZe-FX641

TZe-FX651

TZe SELVLAMINERENDE – 8 M
Sort på hvit

TZe-SL251

Sort på gul

TZe-SL651

TZe SIKKERHETSLAMINERT – 8 M
Sort på hvit
HSe KRYMPESTRØMPE – 1,5 M
Sort på hvit

TZe-SE4

TZe-SE5

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

Gå inn på brother.no/supplies/tapes-and-labels/pro-tapes for ytterligere informasjon om vårt Pro Tape-utvalg samt for å se komplett
testinformasjon.

Egenskaper og spesifikasjoner

PT-E550WNIVP

Skriveregenskaper
Display

16 tegn x 3 linjers bakgrunnsbelyst grafisk LCD-display med forhåndsvisning

Grensesnitt

USB, Wi-Fi og Wireless Direct

Utskriftshastighet

30 mm / sekund (med AC-adapter) | 20 mm / sekund (batteridrevet)

Maksimal tapebredde

24 mm

Maksimal utskriftshøyde

18 mm

Kuttertype

Automatisk (full- og halvklipp)

Strøm via

BA-E001 oppladbart li-ion batteri (medfølger)
6 x AA oppladbare alkaliske batterier (LR6/HR6 – medfølger ikke)

Opprettelse av etiketter
Dedikerte etikettfunksjoner

Generelt | Frontplate | Koblingspanel | Termineringsblokk | Kabelomvikling | Kabelflagg |
Krympestrømpe | Seriefunksjon (automatisk rekkefølge)

Skrifttyper

14 skrifttyper | 10 stiler | 6 til 48 punktstørrelse

Maksimalt antall linjer per etikett

7 (ved bruk av 24 mm bred etikett)

Maksimalt antall tekstblokker

99

Symboler

384

Rammer

7

Automatisk nummerering

01-99

Antall kopier

01-99

Vertikal utskrift

Ja

Rotert utskrift (for kabelmerking)

Roter én gang | Roter og gjenta

Programvare for PC – Hovedfunksjoner
Støttede operativsystemer

Windows® 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
MacOS 10.12.x - 10.15.x | Mac OS X 10.7.x - 10.11.x

Veiviser for kabelmerking

Ja (bare Windows)

Skrifttyper

Alle installerte TrueType-skrifttyper

Skriftstiler

12

Bildestøtte

JPG, BMP, TIFF, PNG

Rammer

153

Strekkoder

21 protokoller, inkludert 1D/2D strekkoder

Minne
Maksimalt antall tegn per etikett

1500

Etikettminneområder

99

Mobile bruksområder
iOS og Android

iLink&Label for utskrift av kabelidentifikasjon fra Fluke Networks Linkware Live
Mobile Cable Label Tool | Mobile Transfer Express

Rekvisita
Tapekassetter

Brother TZe tapekassetter (3,5 mm–24 mm)
Brother HSe krympestrømpe (5,8 mm–23,6 mm)

Vekt og dimensjoner

Dimensjoner: 126 mm (b) x 250 mm (h) x 94 mm (d)
Vekt: 1,05 kg

Artikler som følger med:
•
•
•
•
•

PT-E550W etikettskriver
Oppladbart li-ion-batteri
AC-adapter
24 mm sort på hvit, selvlaminerende tapekassett for merking av kabler
9 mm sort på hvit, tapekassett med tape med sterkt klebemiddel for merking av koblingspaneler og utstyr
• USB-kabel
• Dokumentasjon
• Koffert

Kontakt:

www.brother.no

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Karvesvingen 5, 0579 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00
www.brother.no

Alle spesifikasjoner er korrekte på utgivelsestidspunktet og kan endres. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries Ltd.
Produktmerkenavn er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive selskaper.

