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Brother PT-E550WNIVP har utvecklats för att hjälpa dig att effektivisera märkningen av 
all din nätverksinfrastruktur. Den bärbara märkmaskinen har särskilda snabbknappar 
och funktioner så att du snabbt kan skapa etiketter för märkning av kopparkablar och 
fiberoptiska kablar, manöverpaneler, utrustning och mycket mer, direkt från tangent-
bordet på grafikskärmen med bakgrundsbelysning. 

Anslut till den integrerade Wi-Fi Direct-funktionen med mobilen och använd vår app 
Mobile Cable Label Tool för att snabbt skapa etiketter från fördefinierade mallar. Eller 
välj och skriv ut kabelmärkningar från dina projekt i Fluke Networks Linkware Live™ 
med den kostnadsfria appen Brother iLink&Label.

Ytterligare ett alternativ är den avancerade programvaran P-touch Editor för etikett-
redigering, som du kan använda på PC eller Mac för total designfrihet. Du kan även 
länka till data i Microsoft Excel för att skriva ut alla dina etiketter samtidigt. Halvklipps-
funktionen hjälper till att hålla dina etiketter i rätt ordning när du skriver ut dem i följd, 
och dessutom går det enkelt att dra loss dem.

Skapa hållbara och tåliga etiketter 
som hjälper dig att märka kablar och 
nätverk på rätt sätt

Etiketter för alla använd-
ningsområden 

Brother har över 30 års erfarenhet av att 
utveckla och tillverka hållbara etiketter för 
specialiserad användning. Våra självlami-
nerande etiketter sitter garanterat kvar på 
kabeln, medan våra etiketter med stark 
fästförmåga lämpar sig för såväl jämna 
som strukturerade ytor, vilket gör dem 
perfekta för märkning av manöverpaneler 
och utrustning.

Skriv ut etiketter som följer 
frivilliga nätverksstandarder 

Många företag har antagit märknings-
standarden ANSI TIA-606-C eller ISO/
IEC 14763-2. Utöver att de definierar det 
numreringssystem som ska användas för 
att märka upp manöverpaneler, portar, 
kablar, hyllor och rackskåp, banor med 
mera slår dessa standarder även fast att 
etiketterna ska vara lättlästa och hållbara. 
Brother PT-E550WNIVP skriver ut skarp, 
tydligt läsbar text på hållbara etiketter 
som säkerställer att du följer dessa stan-
darder, såväl nu som i framtiden.

Ett komplett system för eti-
kettutskrift 

Märkmaskinen levereras i en tålig förva-
ringsväska med uppladdningsbart batteri, 
två taper för märkning av kablar och 
utrustning, en adapter och en USB-kabel.
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Funktioner utformade 
för att effektivisera ditt 
märkningsarbete 

* Uppladdningsfunktionen är inte tillgänglig på macOS.

INTEGRATION
Med appen Brother 

iLink&Label

Inbyggd Wi-Fi för trådlös 
anslutning till din mobil och 
etikettutskrift i kostnadsfria 
appar

Skriv ut etiketter från 3,5 mm 
till 24 mm bredd.

Avancerad etikettkniv gör att 
etiketterna går lätt att lossa 
och kan skrivas ut i rätt ord-
ning i en lång följd.

Lättavläst LCD-skärm med 
bakgrundsbelysning.

Särskilda tangenter för att en-
kelt skapa etiketter för kablar, 
manöverpaneler, utrustning 
och frontpaneler.

Separat nummersats för 
snabb inmatning av siffror.

Spara etiketter som du an-
vänder ofta i minnet för snabb 
hämtning och utskrift

USB-port för att skriva ut eti-
ketter eller ladda upp material 
från din PC* med P-touch 
Editor.

Ladda upp företagslogotyper 
eller specialsymboler från 
din PC* och använd på dina 
etiketter när du vill.
Inkluderar vanliga industri-
symboler.

Inbyggd funktion för utskrift av 
streckkoder.

Seriefunktion för att skriva ut 
många etiketter automatiskt i 
rätt nummersekvens.

Ladda upp kabelmärkningar 
från din PC* med P-touch 
Editor, eller från mobilen med 
appen iLink&Label eller Mobile 
Transfer Express. Välj därefter 
serien med märkningar för 
etikettutskrift på plats.



PT-E550WNIVP kan anslutas direkt till mobilen via Wi-Fi Direct och användas med de 
kostnadsfria apparna nedan för att spara tid och arbete och minska risken för misstag 
när du skapar och skriver ut etiketter. Ta reda på mer genom att ladda ned apparna, 
antingen genom att skanna QR-koden till höger eller genom att söka i mobilens app-
butik.

Appar som ökar din produktivitet

Brother iLink&Label Brother Mobile Cable  
Label Tool

Designa och skriv ut etiket-
ter på din PC

* Uppladdningsfunktionen är inte tillgänglig på 
macOS.

Med den här kraftfulla appen kan du 
skriva ut flera olika kabelmärkningar 
från dina projekt i Fluke Networks 
Linkware Live™ på dina etiketter. Det 
minskar risken för fel och sparar tid 
jämfört med att behöva mata in varje 
enskild kabelmärkning manuellt med 
märkmaskinens tangenter.

•  Anslut till ditt Linkware Live-konto i 
appen.

•  Välj ditt projekt för att ladda ned 
dina kabelmärkningar och överföra 
dem till märkmaskinens inbyggda 
databas.

•  Slutligen väljer du önskad typ av eti-
kett via märkmaskinens tangentbord 
och hämtar serien med kabelmärk-
ningar från databasen för att skriva ut 
varje etikett automatiskt.

Skapa etiketter för kablar, manöverpa-
neler, frontpaneler och mycket mer med 
Brother Mobile Cable Label Tool. Appen 
är mallbaserad så att du snabbt kan välja 
önskad typ av etikett, redigera texten och 
skriva ut. 

•  Det finns mallar för CAT5- och 
CAT6-nätverkskablar samt manöverpa-
neler med olika antal portar.

•  Du kan även skapa en helt egen etikett 
och lägga in logotyp, streckkod, symbol 
och ram vid behov.

•  Spara de etiketter du använder ofta för 
att hämta och skriva ut senare, eller 
redigera vid behov.

•  Funktionen för medieavläsning kon-
trollerar automatiskt bredden på den 
installerade tapen och ställer in appen 
för rätt tape.

Brother P-touch Editor är ett komplett 
program för etikettdesign som ger 
dig frihet att utforma dina etiketter 
med pixelprecision och länka till data 
i Excel-ark eller .csv-filer för automa-
tisk massutskrift av alla dina etiketter 
samtidigt.

•  Anslut via USB eller Wi-Fi.
•  Använd guiden för att snabbt skapa 

en etikett anpassad efter just dina 
behov och krav.

•  Lägg in företagslogotyper, egna 
symboler, streckkoder, ramar och 
mycket mer.

•  Inkludera automatiskt datum och/el-
ler klockslag för utskriften vid behov.

•  Ladda upp din lista med ID-nummer 
för kablar och utrustning till märkma-
skinens databas* för att snabbt välja 
och skriva ut under installation.

•  Skapa egna mallar och ladda upp 
dem till märkmaskinens minne* för 
att kunna skriva ut dem utan tillgång 
till din PC.

https://www.brother.eu/E550Wapps



PT-E550WNIVP använder vår serie med specialutvecklad P-touch Pro Tape.  
Dessa taper är tillverkade av tåliga, hållbara och tillförlitliga material och lim 
av högsta kvalitet.

Tapen med stark fästförmåga har i genomsnitt tre gånger starkare fästför-
måga på strukturerade ytor än Brothers standardtape. Självlaminerande och 
flexible ID-tape är utformade för långsiktigt hållbar kabelmärkning.
När säkerhetstapen tas bort lämnas ett rutmönster kvar som säkerställer 
att tapen inte kan appliceras på nytt, och som tydligt visar att en etikett har 
tagits bort.

Brothers självlaminerande etiketter har dessutom ett hållbart laminat som 
appliceras över texten vid utskrift. På så sätt kan du använda en 24 mm 
bred etikett på de tjockare CAT6A -nätverkskablarna och säkerställa att din 
text är helt skyddad mot nötningsskador.

Etiketter för alla dina 
märkningsbehov
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Tape med stark fästförmåga
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Hyllor och rackskåp

2

Tape med stark fästförmåga

Manöverpaneler och portar

3

Tape med stark fästförmåga

Rackmonterad utrustning

4

Flexible ID-tape

Fiberoptiska kablar

5

Tape med stark fästförmåga

Allmän utrustning

6

Självlaminerande tape

CAT5e-/CAT6A-kablar

7

Flexible ID-tape

Elkablar

Tape med stark fästförmåga

Frontpaneler
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Kabellindning
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Rekommenderad Acceptabel

MÄRKNING AV 
SLADDAR OCH KABLAR

GENERELL 
MÄRKNING

För att dina etiketter ska sitta säkert på plats är det viktigt att använda rätt tape för varje märkningsarbete. 
Diagrammet nedan visar vilken tape som rekommenderas för olika användningsområden.

Välj rätt tape för jobbet

KRYMPSLANG

Tape Bredd
Rekommenderad  
kabeldiameter

HSe-211

HSe-221

HSe-231

HSe-241

HSe-251

5,8 mm

8,8 mm

11,7 mm

17,7 mm

23,6 mm

Ø 1,7 till 3,2 mm

Ø 2,6 till 5,1 mm

Ø 3,6 till 7,0 mm

Ø 5,4 till 10,6 mm

Ø 7,3 till 14,3 mm

Vår laminerade P-touch Pro Tape och krympslang finns i många olika bredder, färger och material. Broth-
ers logotyp på tapeförpackningen garanterar att du använder etiketter som har utvecklats för att fungera 
tillsammans med PT-E550WNIVP och som har genomgått oberoende tester för att säkerställa att de ger 
hållbara och tillförlitliga etiketter.

Brother Pro Tape

6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm

TZe STARK FÄSTFÖRMÅGA, LAMINERAD 
– 8 M

Svart på vitt

Svart på gult

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

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

TZe FLEXIBLE ID, LAMINERAD – 8 M

TZe-FX231Svart på vitt

Svart på gult

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251

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

TZe SÄKERHETSTAPE, LAMINERAD – 8 M

TZe-SE4Svart på vitt TZe-SE5

TZe SJÄLVLAMINERANDE – 8 M

Svart på vitt

Svart på gult

TZe-SL251

TZe-SL651

HSe KRYMPSLANG – 1,5 M

HSe-211Svart på vitt HSe-251HSe-221 HSe-231 HSe-241

5,8 mm 8,8 mm 11,7 mm 17,7 mm 23,6 mm

På https://www.brother.se/supplies/tapes-and-labels/pro-tapes hittar du mer information om vårt Pro Tape-sortiment och de tester 
som genomförts.

Svart på transparent



Detta ingår:

Specifikationer och egenskaper PT-E550WNIVP

Gränssnitt

Skärmtyp

Utskriftshastighet

Maximal tapebredd

Skrivarfunktioner

Maximal utskriftshöjd

Knivtyp

18 mm

24 mm

Automatisk (hel- och halvklippsfunktion)

16 tecken x 3 rader på LCD-grafikskärm med bakgrundsbelysning och förhandsgranskning

USB, Wi-Fi och trådlös direktutskrift

30 mm/sekund (med adapter) | 20 mm/sekund (med batteridrift)

Drivs av BA-E001 uppladdningsbart litium-jon-batteri (medföljer) 
6 x AA alkaliska/uppladdningsbara batterier (LR6/HR6 – medföljer ej)

Teckensnitt

Specifika märkningsfunktioner

Max. antal rader per etikett

Max. antal textblock

Etikettutskrift

Symboler

Ramar

384

99

7

Generella | Frontpaneler | Manöverpaneler | Plintar | Kabellindning | Kabelflaggor | Krympslang-
ar | Serialisering (automatisk nummerökning)

14 teckensnitt | 10 stilar | 6 till 48 punkters storlek

7 (vid 24 mm etikettbredd)

Automatisk numrering

Antal kopior 

Vertikal textutskrift

Roterad text (för kabelmärkning)

Ja

01–99

Rotera en gång | Rotera och upprepa

01–99

Guide för kabelmärkning

Operativsystem som stöds

Teckensnitt

Teckenstilar

Huvudsakliga PC-funktioner

Bildformat som stöds

Ramar

JPG, BMP, TIFF, PNG

12

153

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

Ja (endast Windows)

Alla installerade TrueType-teckensnitt

Streckkoder 21 protokoll, inklusive 1D/2D-streckkoder

Minnesplatser

Max. antal tecken per etikett

Minne
1 500

99

iOS och Android

Mobilappar
iLink&Label för utskrift av kabelmärkningar från Fluke Networks Linkware Live
Mobile Cable Label Tool | Mobile Transfer Express

Tapekassetter

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

Mått och vikt Märkmaskinens mått: 126 mm (b) x 250 mm (h) x 94 mm (d)
Märkmaskinens vikt: 1,05 kg

• PT-E550W märkmaskin
• Uppladdningsbart litium-jon-batteri
• Nätadapter
• Tapekassett med 24 mm självlaminerande tape, svart på vitt, för kabelmärkning
• Tapekassett med 9 mm tape med stark fästförmåga, svart på vitt, för märkning av manöver-

paneler och utrustning
• USB-kabel
• Dokumentation
• Förvaringsväska



Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

www.brother.se

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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