
Brady IP™ 
Nyomtató Rendszer
Tervezett intelligencia

Az elvártnál is magasabb teljesítményszint 
Brady hőtranszfer nyomtatók



Technológia – ami megkülönböztet

Betöltés. Kattintás. Nyomtatás. Ilyen egyszerű.

A Brady IP™ Nyomtató Rendszer: Intelligens és egyszerű megoldás az igényes nyomtatás terén való nagy teljesítmény
eléréséhez.

Betöltés Kattintás Nyomtatás

Ki hitte volna, hogy a
nyomtatás ennyire egyszerű 
is lehet.
A Brady IP™ sorozatú nyomtató egy
tökéletes nyomtatási megoldás részét
képezi. Ez az első olyan ipari hőtranszfer
nyomtató, amelynél a Smart Cell
technológiát alkalmazzák a címkeanyag, 
a festékszalag és a szoftver közötti
kommunikációhoz. 

A Brady IP™ Nyomtató Rendszer fontos összetevői 
a következők:

� Brady IP™ Nyomtató

� BradySoft™ szoftver vagy LabelMark™ szoftver

� Brady IP™ specifikus vagy kompatibilis címkeanyagok

� Brady IP™ specifikus festékszalagok

“A mindennapi nyomtatási 
munkánk során határozottan javítaná 

a hatékonyságot. Különösen 
a címkék cseréjekor fennálló 

állásidő csökkentése terén. „
Tim Mendez, PSC

Vezető Technikus / Minőségellenőrzési Osztály



Változatos felhasználás – változatos címkeanyagok

A Brady IP™ nyomtató rendszere zökkenőmentes együttműködést és nyugodt nyomtatást
kínál. A rendszer egyenletesen jó színvonalat, kis felszerelési költséget és jó 
készlet gaz dálkodást biztosít.

A Brady IP™ specifikus címkeanyagok és a Brady IP™ nyomtató rendszer együttes használata erőteljes és mégis
egyszerű megoldást jelent minden azonosítási feladathoz. Ennek az újszerű nyomtatási rendszernek a segítségével 
a sokféle típusú, ám kis mennyiséget jelentő nyomtatási munkák játszi könnyedséggel hajthatók végre. A Smart Cell
technológia automatikusan adja át az anyagra vonatkozó információkat, így a különböző címkeanyagok által kívánt
beállítási idő nagymértékben csökken.

� Új operátor, új címkeanyagok… nem jelent problémát.

� Kevesebb a hulladék és kisebb a felhasználói stressz

� A címkeanyagok cseréjekor kevesebb a szükséges beállítási idő

� Nincs többé szükség a címkeanyagok 
kalibrálására vagy formázására… 
ennyire egyszerű 

Kiszolgált 
szakterületek 
és iparágak:
� Elektromos-, és adatkommunikáció

� Huzalok és kábelek jelölése

� Patch Panel jelölések

� Karbantartás és építőipar

� Elektromos berendezések gyártói

� Repülés, vasút, tömegszállítás, 
hajózás, gépjárművek

� Automatizálási vezérlő panelek

� Huzal és kábel üzlet

Zsugorhüvelyek KapocslécNyomógombok Huzalok és kábelek
azonosítása

Patch Panel

www.bradyeurope.com



A kellő helyen kellő időben

A Brady IP™ nyomtató rendszer lehetővé teszi a gyártók számára egy olyan  rövid
időtartamú és pontosan a kellő időben végrehajtandó címkézési folyamat kidolgozását,
amely kevesebb beállítási időt igényel, egyszerű anyagbetöltést jelent, és egy intelligens
címketervező szoftver segítségével történik.

A nyomtató, a szoftver és a címkeanyagok közötti kommunikáció intelligens és egyszerű megoldást jelent a gyártók
számára. A kezelők többféle készséget sajátíthatnak el, és képessé válnak arra, hogy a rendszert minimális oktatás
alapján használják. Növelje meg a dolgozók termelékenységét, és használja ki annak előnyét, hogy a kívánt feladatot 
a kellő időben, a kellő helyen és a kellő mennyiségben hajthatja végre.

� Jelzi a helyes anyag és nyomtatószalag párosítást… Nyomtasson hibátlanul már első alkalommal is.

� Takarítson meg időt a szoftver által végzett olyan automatikus beállítások révén, mint a méret, sebesség vagy
hőmérséklet beállítása.

� Rövidebb nyomtatási idő – csak nyissa meg a címke sablont, még egyedi címkéket is készíthet.

� Gondtalan nyomtatás… a képernyőn pontosan a kész formát láthatja.

Kiszolgált szakterületek 
és iparágak:
� Ipari gyártás

� OEM

� Automatizálási és vezérlő panelek 
összeszerelése

� Tétel azonosítás és törvényi követelmények

� Kis mennyiségű/széles termékskálát igénylő
elektronikai alkalmazások

� Állami szervek/honvédelem

� Egészségügy/Laboratóriumok

� Gépjárműipar

� Huzalok, vezetékek azonosítását igénylő iparágak

Tételek azonosítása Garancia Figyelmeztető címkék Vállalati azonosító
címkék

Műszaki adatokat
tartalmazó jelölések

Tartályjelölő címkék Követelményeket
kielégítő szállítást
igazoló címkék

Laboratóriumi és
egészségügyi azonosító
címkék



Hadd mutatkozzam be...

Tervezett intelligencia
� Nincs többé szükség

kalibrálásra a perforált, a metszett
vagy a folytonos anyag esetében. 

� A középre igazított anyagvezetők
állandó nyomtatási képet tesznek
lehetővé.

� Könnyű betöltés egyenes adagolási
útvonallal

� A Brady IP festékszalag felépítése éles,
tiszta nyomtatást biztosít.

Intuitív 
LCD Kijelző 
� A megfelelő anyag/festék -

szalag párosítás kijelzése.

� Az érzékelő helyzetének
vizuális jelzése.

� A készülék figyelemmel
kíséri az anyag és
festékszalag felhasználást.

� Intelligens hibakeresés
helyreállítási művelettel.

A nyomtató munkára kész 
� Hőátvitel, 105 mm szélesség, 300 dpi vagy 600 dpi 

� Kis súly, érintésre nyiló tető, kompakt konstrukció

� Széria az USB, soros és 10/100 Ethernet csatlakozás.

Smart Cell technológia
� A nyomtató kommunikál a szoftverrel, 

a címkeanyagokkal és a festékszalagokkal,
egyszerűsítve ezzel a nyomtatást. 

� Helyezze be a Brady IP™ specifikus anyagot, 
és a szoftver felismeri azt.

� Szemrevételezéssel ellenőrizze a nyomtatót 
és az anyagra vonatkozó információkat 
a számítógép állapotjelző monitorán.



Intelligens – egyszerű

A Brady új, fémhatású, 
nem-fém címkeanyaga 
A Brady új, fémhatású, nem fémből készült címkéje
zökkenőmentes nyomtatást és egyszerű felhasználást
biztosít a Brady IP nyomtatók tulajdonosai számára. 
A fémhatású címke ideálisan használható adattáblák
anyagaként és egyéb más ipari alkalmazásokhoz. Ezekkel
a címkeanyagokkal IP üzemmódban lehet dolgozni.

� A Brady B-413 tartós ragasztóval ellátott jelölő, 
normál ipari alkalmazásokhoz.

� Brady B-480 MONDO BONDO™ ultra erős
ragasztóanyaggal.

Brady IP™ Nyomtató
információ

Termékkód Megnevezés
BP-THT-IP300 Brady IP 300 dpi alapnyomtató 
BP-THT-IP300-P Brady IP 300 dpi nyomtató címke leválasztó szerkezettel
BP-THT-IP600 Brady IP 600 dpi alapnyomtató
BP-THT-IP600-P Brady IP 600 dpi nyomtató címke leválasztó szerkezettel

Brady IP™ nyomtató
információ

Keresse ezt az emblémát a Brady
címkeanyagokon, hogy teljes mértékben
kihasználhassa a nyomtatóval és
szoftverrel kommunikáló Brady IP
Rendszer előnyét.

A kompatibilitást jelző emblémával 
(ilyen például a fémhatású címke)
megjelölt címkeanyagok kommunikációra
alkalmasak, amennyiben a felhasználó 
a szoftverben ezt a lehetőséget kiválasztja.

Anyagszélesség: 6.35 – 105.66 mm
Hordozóréteg szélesség: 25.40 – 106.68 mm
Maximális nyomtatási szélesség: 105.66 mm
Anyagvastagság: 0.05 mm – 0.74 mm
Nyomtatószalag: Brady IP specifikus festékszalagok
Címke magassága (300dpi): 3.18 – 1016 mm
Címke magassága (600dpi): 3.18 – 508 mm

Brady szoftver információ
A BradySoft™ 8.1 Szoftver – BradySoft™ 8 Címketervező Szoftver hatásos program, amely segíti vállalatát az
eszközök és erőforrások kezelésében, irányításában, az elosztócsatornák és a készletszintek ellenőrzésében, 
a dokumentációk követésében vagy az adatállományok kezelésében.

BRADY Belgium
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Fax: +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dánia
Islandsgade 12
5000 Odense C
Tel.: +45 66 14 44 00
Fax: +45 66 14 44 50

BRADY Franciaország
Parc EUROCIT
45, avenue de l’Europe
59436 Roncq Cedex
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax: +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY Németország
Otto-Hahn-Str. 5-7
632 25 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Fax: +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Magyarország
Puskas Tivadar u. 4.
H-2040 Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Fax: +36 23 500 276

BRADY Olaszország
Via Lazzaroni 7
21047 Saronno (VA)
Tel.: +39 02 9628 6014
Fax: +39 02 9670 0882

BRADY Norvégia
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel.: +47 70 19 10 30
Fax: +47 70 19 05 67

BRADY Szlovákia
Na Pántoch 18
83106 Bratislava
Tel.: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801

BRADY Spanyolország
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
083 02 Mataro
Tel.: +34 900 902 993
Fax: +34 900 902 994

BRADY Svédország
Karins Väg 5
194 54 Upplands Väsby
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Fax: +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Törökország
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent, Istanbul 34330
Tel.: +90 212 264 02 20
Fax: +90 212 270 83 19

BRADY Egyesült Királyság
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon OX16 3JU
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Fax: +44 (0) 1295 228 100

BRADY Worldwide 
Ausztrália 612-8717-6300
Brazilia 55-11-3686-4720
Kína (Beijing) 86-10-6788-7799
Kína (Shanghai) 86-21-6886-3666
Kína (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japán 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Latin-Amerika 1-414-540-5560
Malajzia 60-4-646-2700
Mexikó 525-399-6963
Új-Zéland 61-2-8717-2200
Fülöp-szigetek 63-2-658-2077
Szingapúr 65-6477-7261
Tajvan 886-3-327-7788
Thaiföld 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791 ©
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Az Ön BRADY képviselője
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Amennyiben bármilyen kérdése van vagy szeretne 
egy ingyenes termékbemutatót, kérjük írjon a következő címre: central_europe@bradycorp.com


