PCT – NACVAKÁVACÍ NÁVLEČKY PRO TERMOTRANSFEROVÝ POTISK
NOVINKA

INFORMACE
+

PCT – Nacvakávací návlečky pro termotransferový potisk

+ Jedná se o CELOSVĚTOVOU NOVINKU značení s otevřeným nacvakávacím profilem, které je k dispozici v kontinuální formě pro tisk termotransferovými
tiskárnami!
+ Kontinuální balení umožňuje velmi rychlé popisování návleček, rychlostí až 400 kusů za minutu!
+ Značení PCT je k dispozici ve čtyřech velikostech, které pokrývají širokou škálu průměrů nejčastěji používaných kabelů (1,2 - 4,0 mm).
+ Návlečka je speciálně navržena s ohledem na šířku svorkovnic! Návlečky instalované na kabelech vstupujících do svorkovnic nepřekračují jejich
rozměry.
+ Jedinečný tvar návleček umožňuje mimořádnou pružnost a zajišťuje pevné přichycení i na ohnutých kabelech
+ Celé balení lze umístit dovnitř tiskárny.

VLASTNOSTI
Provozní teplota
-40°C až +90°C

Potisk
Termotransferový potisk na vybraných tiskárnách a s barvící páskou Partex.

Montážní teplota
+5°C až +40°C

Standardní barvy
Žlutá - bílá základna, popisné pole a projektové pole ve žluté barvě
Bílá - bílá základna, popisné pole a projektové pole v bílé barvě

Materiál
Návlečky jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu halogenů,
kadmia a silikonu.
Základna označení: ABS
Projektové a popisné pole: ZEREX

V souladu s
Hořlavost: samozhášecí podle UL 94 V2
Splňuje železniční normu EN 45545 HL2
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ROZMĚRY
TYP

VÝŠKA H [mm]

PCT 10

3,6

PCT 20
PCT 30
PCT 40

W2 [mm]

W3 [mm]

3,5

3,9

3,8

4,0

4,5

3,9

4,8

4,9

5,0

3,9

5,3

5,0

5,5

3,9

5,7

MK10-EOS5

W3

H

W1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MK10-EOS2

W2

ŠÍŘKA
W1 [mm]

VODÍCÍ VÁLEČEK

VELIKOSTI A BALENÍ

PCT 10

PCT 20

1.8 – 2.5

2.5 – 3.3

3.3 – 4.0

0.25 – 0.5

0.75 – 1.5

1.5 – 2.5

2.5 – 4.0

DÉLKA [mm]

BALENÍ

KOMPATIBILNÍ TISKÁRNY

12

1400 ks

18

900 ks

24

700 ks

12

1400 ks

18

900 ks

24

700 ks

12

1400 ks

18

900 ks

24

700 ks

12

1200 ks

18

800 ks

24

600 ks

MK10-EOS2

PCT 40

1.2 – 1.8

PRŮŘEZ [mm²]

MK10-EOS5

PCT 30

PRŮMĚR [mm] [min/max]
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TYP

PCT – NACVAKÁVACÍ NÁVLČEKY PRO TERMOTRANSFEROVÝ POTISK
HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI
Měkký materiál popisného pole

Drážky pro senzor

+ umožňuje potisk

+ zajišťují stabilní proces tisku

termotransferovou tiskárnou
+ vynikající kvalita a čitelnost tisku
+ vysoká odolnost proti otěru

Díky tuhému materiálu základny

+ je značení pevně uchyceno ke kabelu
+ umožňuje rychlou montáž na již zapojených kabelech

Projektové pole

+ dodatečný prostor pro zobrazení dalších informací,
například montážních údajů

+ zjednodušuje a urychluje proces montáže značení
+ lehce odstranitelné jedním pohybem

Speciální boční průřezy

+ dodávají značení pružnost
+ zajišťují pevné uchopení i na zahnutých
kabelech

DALŠÍ FUNKCE PROJEKTOVÉHO POLE
Značení PCT má kromě hlavního popisného pole další projektové pole s pravidelnými otvory.
Otvory jsou nezbytné pro správné fungování snímače termotransferové tiskárny. Projektové pole
lze kdykoli snadno odtrhnout od značení.

Projektové pole může sloužit jako organizátor. Po vytištění řady popisů lze libovolnou návlečku
vyjmout ze sledu značení, aniž by došlo ke ztrátě pořadí. Díky mnoha funkcím programu Promark
Creator umožňuje tiskárna automaticky umístit do projektového pole:
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- stejný text jako v hlavním popisném poli
- název projektu / skupiny značení / číslo značení
- datum / čas / číslo týdne
- libovolný text
Pokud je text, který chcete vytisknout, dlouhý a nevejde se do zvolené délky značení, můžete
použít projektové pole pro umístění části údajů. Rozdělený text můžete zadat ručně nebo jej vložit
pomocí mnoha funkcí pro import dat v programu Promark Creator (např. import z programu Excel,
Access, Poznámkového bloku apod.)

Projektové pole může také plnit kontrolní funkci.
Pokud je třeba po připojení zkontrolovat Vaše kabely, můžete pomocí softwaru Promark Creator
automaticky umístit kontrolní text (např. OK, CHECKED) do projektového pole.
Po připojení a kontrole kabelů lze projektové pole snadno odstranit odtrhnutím.
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