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PCT – OZNACZNIK O PROFILU OTWARTYM DO DRUKU TERMOTRANSFEROWEGO

INFORMACJE

WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY

PRODUKTY POWIĄZANE
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 + Oznacznik PCT to absolutna nowość na rynku!
 + To PIERWSZY NA ŚWIECIE oznacznik o profilu otwartym, dostępny w ciągłej formie do zadruku drukarkami termotransferowymi! 

 + Ciągła forma umożliwia bardzo szybkie opisywanie oznaczników, dochodzące do 400 sztuk na minutę!

 + Oznacznik PCT dostępny jest w czterech rozmiarach, które pokrywają szeroki zakres średnic najczęściej używanych przewodów (1.2 – 4.0 mm). 

 + Oznaczniki zostały specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem szerokości listew zaciskowych! Oznacznik zamontowany na przewodach 
wchodzących do listew zaciskowych nie wychodzi poza ich granice. 

 + Unikalne wytłoczenia oznacznika nadają mu niezwykłej elastyczności i zapewniają mocny chwyt, nawet na przewodach prowadzonych po łuku.

 + Pełne opakowanie, tj. rolka z oznacznikami, mieści się wewnątrz dedykowanej drukarki Partex.

Temperatura pracy
-40°C do +90°C

Temperatura montażu
+5°C do +40°C

Materiał
Oznacznik wykonany z materiałów bezhalogenowych, wolnych od kadmu i
silikonu.
Podstawa oznacznika: ABS
Pole projektowe i pole opisowe: ZEREX

Nadruk
Termotransferowy dedykowaną drukarką oraz taśmą barwiącą Partex.

Standardowe kolory
Żółty - biała podstawa, pole opisowe i pole projektowe w kolorze żółtym
Biały - biała podstawa, pole opisowe i pole projektowe w kolorze białym

Zgodność z:
Palność: samogasnący zgodnie z UL 94 V2 
Zgodny z normą kolejową EN 45545 HL2

TYP WYSOKOŚĆ H 
[mm]

SZEROKOŚĆ
W1 [mm] W2 [mm] W3 [mm]

PCT 10 3,6 3,5 3,9 3,8

PCT 20 4,0 4,5 3,9 4,8

PCT 30 4,9 5,0 3,9 5,3

PCT 40 4,8 5,7 3,8 5,9



TYP ŚREDNICA [mm] [min/max] PRZEKRÓJ [mm²] DŁUGOŚĆ [mm] OPAKOWANIE KOMPATYBILNE DRUKARKI

PCT 10 1.2 – 1.8 0.25 – 0.5

12 1400 szt.

18 900 szt.

24 700 szt.

PCT 20 1.8 – 2.5 0.75 – 1.5

12 1400 szt.

18 900 szt.

24 700 szt.

PCT 30 2.5 – 3.3 1.5 – 2.5

12 1400 szt.

18 900 szt.

24 700 szt.

PCT 40 3.3 – 4.0 2.5 – 4.0

12 1200 szt.

18 800 szt.

24 600 szt.
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MK10-EOS5

MK10-EOS2
ROZMIARY I OPAKOWANIA



Oznacznik PCT posiada, poza głównym polem opisowym, dodatkowe pole projektowe z 
regularnymi otworami. Otwory są niezbędne do prawidłowej pracy czujnika drukarki termo-
transferowej. Pole projektowe w dowolnym momencie można łatwo oderwać od oznacznika.

Sztywny materiał nóg
 + sprawia, że oznacznik mocno trzyma się przewodu
 + umożliwia szybki montaż na podłączonych przewodach

Specjalne boczne przetłoczenia
 + dodają oznacznikowi elastyczności
 + zapewniają mocny chwyt, nawet na 
przewodach prowadzonych po łuku

Przetłoczenie dla czujnika
 + zapewnia stabilny proces drukowania

Miękki materiał pola opisowego
 + umożliwia zadruk drukarką termo-
transferową

 + doskonała jakość i czytelność 
wydruku

 + wysoka wytrzymałość na 
ścieranie

Pole projektowe
 + dodatkowa powierzchnia do umieszczenia większej 
ilości informacji, np. danych montażowych

 + ułatwia i przyspiesza proces montażu oznaczników
 + łatwe do usunięcia jednym ruchem

Pole projektowe może pełnić rolę uchwytu. Po wydrukowaniu serii opisów, dowolny marker 
wyciągniesz z ciągu oznaczników bez utraty ich kolejności. Dzięki licznym funkcjom programu 
Promark Creator drukarka pozwala automatycznie umieszczać na polu projektowym: 

- ten sam tekst co na głównym polu opisowym 
- nazwę projektu / grupy oznaczników / nr oznacznika 
- datę / godzinę / nr tygodnia 
- dowolny tekst

Jeżeli tekst, który chcesz wydrukować jest długi i nie mieści się na wybranej długości oznacznika, 
możesz wykorzystać pole projektowe do umieszczenia części danych. Rozdzielony tekst 
wpiszesz ręcznie lub wkleisz przy użyciu licznych funkcji importu danych dostępnych w 
programie Promark Creator (np. import z programu Excel, Access, Notatnik itp.)

Pole projektowe może także pełnić funkcję kontrolną.

Jeżeli Twoje przewody wymagają sprawdzenia po podłączeniu, dzięki oprogramowaniu Promark 
Creator możesz automatycznie umieścić tekst kontrolny (np. OK, CHECKED) na polu projektowym.

Po podłączeniu oraz sprawdzeniu przewodów pole projektowe łatwo usuniesz, odrywając je.

OZ
NA

CZ
NI

KI
 N

A 
PR

ZE
W

OD
Y

PCT – OZNACZNIK O PROFILU OTWARTYM DO DRUKU TERMOTRANSFEROWEGO

DODATKOWE FUNKCJE POLA PROJEKTOWEGO

GŁÓWNE CECHY FUNKCJONALNE
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