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PREDSTAVITEV

Panduit + Egal: skupaj povezujemo

Tiskanje nalepk za označevanje
.. Katere nalepke uporabiti in s katerim tiskalnikom tiskati v zahtevnih okoljih, kjer je prisotno veliko vlage, prahu, kjer so ekstremne
temperature in podobno? Nekaj nasvetov, da boste vedno pripravljeni ..
Kaj je pomembno pri tiskanju v zahtevnih
okoljih?
Pravijo, da pametni pišejo. S tem se strinjamo.
Če v zahtevnih pogojih ne morete pisati, da bi
označili določen kabel, ne izpadete neumni. Tako da, mi pravimo, pametni pišejo, iznajdljivi pa
tiskajo. Zakaj bi z eno roko držali kabel pod stropom, kjer je več kot 30 stopinj Celzija in z drugo
roko pisali na nalepko, če lahko na ročnem tiskalniku pritisnete samo en gumb in nalepka je
že v nekaj sekundah ovita okoli kabla. Panduitov
ročni tiskalnik LS8EQ je namenjen prav temu.
Hitro in enostavno natisnete nalepke, ki so
odporne na ekstremne temperature, maščobe,
vodo in še kaj. S pomočjo termičnega nanosa
črnila na nalepko zagotovimo, da se besedilo
»zapeče« na nalepko in tam tudi ostane.

stavice za označevanje optičnih kablov, pa vse do
čisto navadnih pravokotnih nalepk. Zahvaljujoč
patentiranim nalepkam »Turn-Tell« vam nikoli ne
bo potrebno obračati kablov in preverjati, kateri
kabel kam pelje, temveč samo obrnete nalepko,
ne da bi zvijali kabel.

Pripravljeni na vse
Če ste eden izmed tistih, ki želijo priti pripravljeni
na sam kraj, kjer je potrebno označevati, potem
je za vas Panduitov namizni tiskalnik TDP43ME. V
pisarni se usedete za računalnik, pregledate načrte ožičenja in oznake, pritisnete gumb »PRINT«
in že imate pred seboj nalepke, pripravljene na
akcijo. Vse kar vam še ostane je, da na kraju uporabe prilepite pravilno nalepko in si s tem prihranite ogromno dragocenega časa.

Kakšne nalepke izbrati?

Kdo vam lahko pomaga in svetuje?

Panduit proizvaja nalepke vseh dimenzij, ki jih
potrebujete za označevanje ne le kablov, pač pa
tudi različnih komponent. Če se želite prepričati,
da nalepka ni bila predhodno odstranjena, se lahko odločite za nalepke, ki za seboj puščajo sledi.
Panduit proizvaja tudi toplotne skrčke, na katere
lahko neposredno natisnete željeno besedilo.
Panduit v svoji ponudbi nudi nalepke v obliki za-

Če tudi v vašem podjetju ali organizaciji iščete
način, kako izboljšati označevanje bodisi
kablov, bodisi česarkoli drugega, se lahko obrnete na družinsko podjetje EGAL, ki je v regiji
Adriatik ekskluzivno zastopstvo za PANDUIT.
Znali vam bodo tehnično in strokovno svetovati in vas seznaniti z vsemi zgoraj omenjenimi
rešitvami.				 (P. R.)
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