Profesjonell
merking for
elektrikere
Lag klare, holdbare etiketter
på stedet.

www.brother.no

PROFESJONELT
MERKET

Etterlat deg
smart
profesjonell
merking

Når det gjelder forskrifter for merking,
ikke la det bli en tilfeldighet. Bruk en
Brother merkemaskin for elektrikere.
Du vil umiddelbart kunne produsere tydelige
og holdbare etiketter på stedet, slik at de får et
profesjonelt uttrykk.
Og når du velger en Brother merkemaskin for
elektrikere, velger du det beste. Med super-rask
utskrift, effektiv kutting, trådløs tilkobling* pluss
industrisymboler og maler lett tilgjengelig, er du
garantert bedre produktivitet på stedet.
Våre markedsledende merkemaskiner er bygget
for å vare og lage holdbare etiketter. Så dine
sikkerhetsvarsler og etiketter for identifisering vil
forbli pålimt.

*Kun PT-E550W

Den beste måten
å overholde
forskrifter på
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Enhver profesjonell vet hvor viktig det er å følge de gjeldende
forskriftene. Tabellen på motsatt side viser hvordan våre
produkter kan hjelpe deg med å oppfylle hvert av de spesifikke
kravene til forskriftsmessig merking.

514.1

Identifisering av formålet med
bryterutstyr, betjeningsutstyr og varsler
når det er aktuelt

Generelt
- ID og merknader

514.2

Systemer for kabler
og ledninger

514.3

ID av ledere med bokstaver
og / eller nummerering

514.4

ID av sikringspanel

514.1

Noe

0W
VP

0V
P
30

PT
-E
55

Oppsummering

PT
-E

0V
P
10
PT
-E
Forskrift

Anbefalt tape

De fleste

Sort på hvit
12/18/24 mm
Sort på gul
12/18/24 mm

Identifisering av ledninger for inspeksjon,
testing, reparasjon eller endring

Sort på hvit
9/12 mm

Lesbar og holdbar identifisering av
ledere i bokstaver og arabiske tall.
Understreking av ‘6’ og ‘9’ når på
separate etiketter, for å unngå forvirring.

Sort på hvit
9/12 mm

Tydelig identifisering av sikringspanel

Sort på hvit
18/24 mm

514.2 / 514.3

514.4

Forskriftsmessig merking og bilder som vises er kun til illustrasjonsformål. Vennligst se CENELEC HD 60364-5-51

Introduksjon
av serien
PT-E550WVP
Vår flaggskipmodell PT-E550WVP, er vår aller beste merkemaskin for elektrikere og
el-installatører. Den er fullpakket med funksjoner som hjelper deg med å jobbe smartere.
Skriv ut etiketter i opptil 24 mm bredde ved hjelp av QWERTY-tastaturet og smarte
taster som gjør at du raskt kan få tilgang til relevante maler og ikoner for el-industrien.
Tilpass etikettene ytterligere ved hjelp av vår kostnadsfrie app “Mobile Cable Label Tool”.
Med et bredt spekter av innebygde etikettmaler som samsvarer med forskriftene, er det
enkelt å produsere alle etikettene du trenger. Du kan til og med legge til firmalogoen din.

PROFESJONELT
MERKET

6

PT-E550WVP egenskaper
•

Skriv ut i et stort utvalg av tapebredder - 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm

•

Smarttelefon/nettbrett tilkobling via kostnadsfrie Brother apper

•

Enkel dataoverføring via USB eller trådløs tilkobling

•

Taster for smart merking - rask tilgang til industrirelevante maler som for eksempel
kabelmerking, kabel flaggmerking, frontplate med mer

•

Rask utskriftshastighet på opptil 30 mm/sekund*

•

Avansert automatisk kutter (valg for hel- og halvkutt)

•

Lettbetjent QWERTY tastatur og en stor bakgrunnsbelyst LCD skjerm

•

Holdbar oppladbar Li-ion batteripakke

•

Spesialtape tilgjengelig, inkludert krympestrømpe og Flexi-ID tape

•

Leveres med praktisk koffert, inkludert justerbar håndleddsrem, 1 stk. 24 mm bred
sort på gul tape med ekstra limstyrke på 8 m lengde, 1 stk. 12 mm bred sort på hvit
Flexi-ID tape på 8 m lengde, AC adapter og oppladbart Li-ion batteri**

*Når brukt med AC adapter
**Kan også brukes med 6 stk. AA batterier. Medfølger ikke.

Mobile Cable
Label Tool app
PT-E550W støtter vår kostnadsfrie
Mobile Cable Label Tool app for mobile
enheter for Apple og Android.
Med sitt store utvalg av maler, for eksempel
til fare- og varselskilt, kan du raskt og
enkelt designe forskriftsmessige etiketter på
smarttelefonen eller nettbrettet og skrive de ut
på PT-E550W. Alt du trenger å gjøre er å laste
ned appen og deretter søke etter den støttede
enheten.
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PT-E300VP
Vår mellomste merkemaskin i serien er fullpakket med nyttige
funksjoner, inkludert bakgrunnsbelyst LCD-skjerm, QWERTYtastatur og strekkodeutskrift.
Det er tape tilgjengelig for enhver jobb, inkludert
krympestrømpe, som gjør det enkelt å identifisere kabler.
Modellen bruker tape opptil 18 mm bredde.
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PT-E300VP egenskaper
•

Skriv ut i et stort utvalg av tapebredder - 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm

•

Taster for smart merking - rask tilgang til industrirelevante maler som for eksempel
kabelmerking, kabel flaggmerking, frontplate med mer

•

Rask utskriftshastighet på opptil 20 mm/sekund

•

Innebygget industrustandard kutter, med kutt/pause for redusert svinn

•

Lettbetjent QWERTY tastatur

•

Stor bakgrunnsbelyst LCD skjerm - enkelt å lese

•

Holdbar oppladbar Li-ion batteripakke

•

Leveres med praktisk koffert inklusive 1 stk. 18 mm bred sort på gul tape med ekstra
limstyrke på 8 m lengde, AC adapter og oppladbart Li-ion batteri*

*Kan også brukes med 6 stk. AA batterier. Medfølger ikke.
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PT-E110VP
Det perfekte første steget for å produsere dine egne etiketter.
PT-E110VP er lettbetjent og med et QWERTY-tastatur og intuitive
betjeningstaster er den perfekt for enklere merking. Med det
medfølgende AC adapteret er du klar til å merke med en gang.
Modellen bruker tape opptil 18 mm bredde.
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PT-E110VP egenskaper
•

Skriv ut i et stort utvalg av tapebredder - 3.5, 6, 9 og 12 mm

•

Rask utskriftshastighet på opptil 20 mm/sekund

•

Praktisk innebygd manuell kutter

•

Lettbetjent QWERTY tastatur

•

Enkelt å lese på LCD skjerm

•

Leveres med praktisk koffert inklusive 1 stk. 9 mm bred sort på hvit Flexi-ID tape
på 8 m lengde og AC adapter
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Tape som er
testet til det
ekstreme
Brother P-touch laminert merketape er designet for å vare, uansett hvor du bruker
dem. Vår laminerte tapeteknologi betyr at vår merketape er utformet for å holde seg
pålimt og sikre at teksten er beskyttet. Med utmerket motstand mot vann, slitasje,
kjemikalier, bleking og ekstreme temperaturer vil de holde mål. Og med sterk
limstyrke vil det som er merket - forbli merket.

Lysekte

Enkel å
fjerne

Laminert

Vannbestandig

Temperatur
bestandig

Slitesterk

Kjemikalie
bestandig

Velg mellom:
•
•
•
•
•
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Standard laminert tape med slitesterk og lysekte laminert teknologi.
Tape med sterkt lim som er ideelle for krevende overflater, med 50 % mer limstyrke
for de mest krevende omgivelsene.
Flexi-ID tape laget spesielt for sikker vikling rundt ledninger og kabler
Krympestrømpe for robust identifisering av kabler
Laminert sikkerhetstape - Når en etikett tas av, etterlater den et “sjakkbrett” mønster
som indikerer at etiketten er fjernet.
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Populære merketape for
elektrikere:
Tapefarge

Tapetype

Størrelse

Varenummer

Sort på gul

TZe - Standard laminert

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

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

Sort på hvit

TZe - Standard laminert

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

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

Rød på hvit

TZe - Standard laminert

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

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

Sort på gul

TZe - Flexi-ID

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

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

Sort på hvit

TZe - Flexi-ID

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

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

Sort på gul

TZe - Ekstra sterkt lim

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

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

Sort på hvit

TZe - Ekstra sterkt lim

9 mm, 12 mm,
18 mm, 24 mm

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

Sort på hvit

TZe - Sikkerhet laminert

18 mm, 24 mm

TZe-SE4, TZe,SE5

Sort på hvit

Krympestrømpe

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

Tabellen over viser de mest brukte tapene i bransjen.
For hele utvalget av Brother P-touch tape, besøk www.brother.no
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P-touch tape
finnes i et stort
utvalg av farger,
størrelser
og typer

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

Overhold
forskriftene
med profesjonell
merking
Å velge Brother sine merkemaskiner for elektrikere og vår tape vil hjelpe deg med å følge
gjeldende forskrifter, levere en profesjonell jobb og overgå kundens forventninger.

Besøk din lokale forhandler, eller les mer på vår hjemmeside
www.brother.no
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Kontakt:

www.brother.no

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei11, 0680 Oslo
Tel: +47 22 57 75 00

Alle spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykk, og kan endres. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries Ltd.
Produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive selskaper.

