
DRUKARKA OZNACZNIKÓW
TERMOTRANSFEROWA

PROMARK T-2000

PROMARK CREATOR GO

ROZBUDOWANE MENU

NOWE FUNKCJE
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OPIS SYSTEMU

PROMARK-T2000

PROMARK CREATOR

KOMUNIKACJA
to najnowsza wersja bardzo popularnej i niezawodnej 

drukarki termotransferowej do produkcji oznaczni-

ków. Opracowana na nowo konstrukcja, uzupełniona o 

nowe funkcje, sprawia, że teraz drukarka jest jeszcze 

bardziej kompaktowa, mobilna i uniwersalna. 

Jest to intuicyjny program do projektowania i produkcji 

oznaczników. Dzięki instalacji oprogramowania można 

teraz skorzystać z nowych funkcji T2000: połączenia 

bezprzewodowego Bluetooth® oraz drukowania roz-

proszonego. Dla użytkowników oprogramowania do-

stępna jest również aplikacja Promark Creator GO. 

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth 

pozwala na sterowanie drukarką z 

urządzeń mobilnych za pomocą aplika-

cji Promark Creator GO. Jest to niewąt-

pliwą zaletą w trudnych warunkach, w 

terenie, na placu budowy lub w sytuacji 

braku dostępu do komputera.
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NOWE FUNKCJE

ZASILANIE BATERYJNE

OPCJONALNY PODGRZEWACZ PROFILI

DRUKOWANIE 
ROZPROSZONE

Kolejna nowość w konstrukcji drukarki, która czyni ją jesz-

cze bardziej mobilną i uniezależnia proces znakowania od 

dostępnej infrastruktury, to zasilanie z użyciem 6 dedykowa-

nych akumulatorów AA o pojemności 1900mAh każdy. 

W tym modelu drukarki podgrzewacz profili został zaprojek-

towany tak, aby obsługiwać wszystkie rozmiary profili dru-

kowanych przez urządzenie. Podgrzewacz może pracować 

w dwóch trybach: ciągłym lub automatycznym, załączanym 

przy rozpoczęciu drukowania. Trzy stopnie regulacji tempe-

ratury pozwalają osiągnąć doskonały wydruk nawet pod-

czas pracy w niskiej temperaturze otoczenia (5-18 °C).

Nowy sterownik daje znacznie 

większe możliwości wykorzystania 

posiadanego sytemu znakowania 

oraz urządzeń typu PROMARK. Nowa 

funkcja umożliwia drukowanie na kil-

ku urządzeniach jednocześnie. Każ-

da z drukarek może drukować inną 

treść, na innym profilu, w tym samym 

czasie. 
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WŁAŚCIWOŚCI

ROZBUDOWANE MENU

ZAWARTOŚĆ 
ZESTAWU: 

Drukarka PROMARK-T2000 to większa wydajność, większe możliwości 

i wyższe parametry – wszystko to podnosi jej funkcjonalność oraz kom-

fort użytkowania. Do powyższych zalet należą m.in.:

- dodatkowe, pośrednie wysokości czcionek (2,6mm i 4mm),

- pamięć wewnętrzna rozbudowana z 60.000 do 250.000 znaków,

- maksymalne średnice profili do zadruku zwiększone do 8mm,

- długość taśmy barwiącej zwiększona o 50%, 

  (długość taśmy to 150 metrów).

Menu drukarki zostało wzbogacone o kolejne języki: 

włoski i czeski oraz znaki diakrytyczne języka cze-

skiego oraz tureckiego. Otwiera to nowe możliwości 

przy obsłudze zagranicznych kontrahentów czy inwe-

stycji. Do menu urządzenia zostały również wprowa-

dzone kolejne indeksy produktów.

Drukarka PROMARK-T2000, 

czarna taśma barwiąca, 

prowadnica profili, zasilacz, 

przewód zasilający, prze-

wód USB, oprogramowanie, 

torba. 



PROMARK CREATOR

INFORMACJE OGÓLNE

Promark Creator to program do projektowania, 

zarządzania oraz produkcji oznaczników na kable, 

przewody, złączki i komponenty elektryczne. Nie-

zbędny dla projektantów i niezwykle pomocny dla 

posiadaczy drukarek z rodziny PROMARK.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

CPU: Pentium 2GHz

RAM: 2GB

Oprogramowanie: NET Framework 4.6.2 lub nowszy

Rozdzielczość: rekomendowane 1366x768 lub większa

FUNKCJE

To intuicyjny program, który pozwala bezbłędnie dobrać oznaczniki o 

właściwych parametrach. Przede wszystkim jednak pozwala w prosty 

sposób zaprojektować nawet najbardziej złożony i skomplikowany opis, a 

służy temu zaawansowany edytor wyrażeń dla importowanych danych.

Wizualizacja na ekranie komputera, pozwoli upewnić się czy dobraliśmy 

odpowiedni oznacznik i czcionkę. Praktyczną zaletą programu jest jego 

wielozadaniowość. Po zamknięciu jednego projektu i w trakcie jego 

drukowania możemy zacząć już kolejny, nie czekając na zakończenie 

wydruku. Drukować możemy również na kilku urządzeniach jednocześnie 

różne opisy, na różnych materiałach, o różnych rozmiarach. 

Ukończony projekt może być wydrukowany lub wysłany w dowolne 

miejsce, do innych działów lub na plac budowy  – wszędzie tam, gdzie 

znajduje się dedykowana drukarka.





PROMARK CREATOR GO

INFORMACJE OGÓLNE

Promark Creator GO to aplikacja, która otwiera 

nowe możliwości przed użytkownikami 

posiadającymi aktywną licencję oprogramo-

wania Promark Creator. Umożliwia sterowanie 

drukarką oraz uruchomienie produkcji oznacz-

ników bez względu na czas i miejsce w jakim 

się znajdujemy.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Minimalne wersje systemów:  
Android 9.0 / iOS 13

FUNKCJE

Aplikacja posiada wiele praktycznych funkcji, które pomogą zoptymali-

zować proces drukowania opisów. PC GO jest zintegrowany z chmurą 

Partex, co pozwala na szybkie i proste pobranie plików stworzonych 

w programie Promark Creator. Łącząc się z drukarką otrzymamy infor-

macje o jej aktualnym statusie (aktywna, w stanie spoczynku, w trakcie 

nagrzewania), sprawdzimy kolor, długość oraz bieżące zużycie taśmy 

barwiącej znajdującej się aktualnie w urządzeniu, dowiemy się również 

o sposobie zasilania (sieciowe lub opcjonalne akumulatory).

Wizualizacja opisu na odpowiednio dobranym oznaczniku pozwoli 

nam podjąć decyzję o uruchomieniu produkcji. Wszystko to zrobimy 

z dowolnego miejsca przy użyciu urządzenia mobilnego i połączenia 

Bluetooth.





Profile do zadruku

• PO  profile o średnicach 1.3 – 8 mm

• POZ profile bezhalogenowe o średnicach 1.3 – 7 mm

• PHZ okrągłe bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed 
obkurczeniem

• PHZF spłaszczone bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm 
przed obkurczeniem

• PP+ profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i 
PS

• PP+ profil o wysokości 6.3 , 10.0 i 11.0 mm pasujący do złączek Phoenix Contact, Entrelec (TE 
Connectivity) i Wago (TopJobs)

• PPA+ o wysokości 9.0 mm ze sztywnego PVC

• PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH (PKZ20 w 
wersji bezhalogenowej) 

• PO-06Q i PO-068Q - perforowane profile z otworami co 10 mm

• T2000-PWL – etykieta samolaminująca na przewody i kable

• T2000-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci 
kaset umieszczanych w drukarce

OZNACZNIKI

T2000-RB-BLACK taśma barwiąca do T-2000 czarna 150 m

T2000-RB-BLACK-PP taśma barwiąca do T-2000 kompatybilna 
z PP+ czarna 40 m

T2000-RB-WHITE taśma barwiąca do T-2000 biała 85 m

T2000-TA-CLEAN
zestaw czyszczący prowadnicy profili do 
T-2000 (3 szt.)

T2000-PA-CLEAN zestaw czyszczący prowadnicy profili 
płaskich do T-2000 (3 szt.)

T2000-CU zestaw nóż + ogranicznik do T-2000

T2000-TA prowadnica profili do T-2000

T2000-PA prowadnica profili płaskich i płytek do 
T-2000

T2000-HC aluminiowa walizka do T-2000

T2000-TW podgrzewacz profili do T-2000

MK-STV stojak na duże rolki z profilami 

MK-RS3 stojak do dysków i małych rolek

AKCESORIA



Zakres temperatur
Temperatura pracy: 15°C- 32.5°C
z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C
Temperatura przechowywania: 5°C – 35°C
Zalecana temperatura profili: 20°C

Nadruk termotransferowy
Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku
18.5 mm/s – niski tryb pracy
25 mm/s - średni tryb pracy
40 mm/s – wysoki tryb pracy

Wysokość tekstu
1.3, 2, 2.6, 3, 4 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

Maksymalna ilość linii tekstu
3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Współpraca z komputerem
Tak, polska wersja oprogramowania 
Promark Creator + przewód USB
Bluetooth

Pamięć wewnętrzna
Max 250000 znaków

Ilość znaków do przesłania z PC
Bez ograniczenia w Promark Creator

Interfejsy
USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

Zasilanie
Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz), 0.74A ,Moc: 25 W
Certyfikowane znakiem CE. Opcjonalnie 6 dedykowanych  
akumulatorów AA o pojemności 1900mAh każdy.

Wymiary i waga
(L x W x H): 272 x 318 x 97 mm, Waga: 2,7 kg

SPECYFIKACJA



TYP TYP W WERSJI 
BEZHALOGENOWEJ

ŚREDNICA 
min/max mm PRZEKRÓJ mm2 OPAKOWANIE

PO-01 POZ01 1.3/1.8 0.25 250 m / 50 m

PO-02 POZ02 1.7/2.2 0.5 250 m / 50 m

PO-03 POZ03 2.0/2.5 0.75 250 m / 50 m

PO-04 POZ04 2.2/2.8 1.0 200 m / 50 m

PO-05 POZ05 2.7/3.5 1.5 200 m / 40 m

PO-06 PKZ06 3.2/4.0 2.5 200 m / 40 m

PO-068* PKZ20* 6.8/7.0 - 4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m

PO-07 POZ07 3.8/4.7 4.0 100 m / 25 m

PO-08 POZ08 4.6/5.5 6.0 100 m / 25 m

PO-09 POZ09 5.6/7.0 10 50 m

PO-10 --- 6.5/8.0 16 50 m

PO - PŁASKIE PROFILE

PHZ - KOSZULKI TERMOKURCZLIWE 

PO - PROFILE PERFOROWANE 

TYP ŚREDNICA PRZED
OBKURCZENIEM mm

ŚREDNICA PO
OBKURCZENIU mm OPAKOWANIE

PHZ20024 2.4 1.2 150 m

PHZ20032 3.2 1.6 150 m

PHZ20048 4.8  2.4 150 m

PHZ20064 6.4 3.2 150 m

TYP SZEROKOŚĆ mm OPAKOWANIE

PO-068Q 11.4 50 m / 100 m

PO-06Q 7.9 40 m / 100 m

 * montaż na uchwycie POH lub PKH STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

OZNACZNIKI DRUKOWANE PRZEZ PROMARK T-2000



PHZF - PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE

TYP ŚREDNICA PRZED
OBKURCZENIEM mm

ŚREDNICA PO
OBKURCZENIU mm OPAKOWANIE

PHZF20024 2.4 1.2 100 m / 25 m

PHZF20032 3.2 1.6 100 m / 25 m

PHZF20048 4.8  2.4 100 m / 25 m

PHZF20064 6.4 3.2 100 m / 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały, inne na życzenie. 

PP+ / PPA+ - PROFILE WSUWANE I SAMOPRZYLEPNE

PL / PWL - ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP WYSOKOŚĆ mm OPAKOWANIE DO OZNACZNIKÓW

PP+046 4.6 dysk 17 m PT+, PTC, PTZ, PM-10

PP+063 6.3 dysk 17 m do złączek Phoenix Contact *

PP+09 9.0 dysk 17 m PM-20, PS

PP+10 10.2 dysk 17 m do złączek Entrelec (TE Connectivity)

PP+110 11.0 dysk 17 m do złączek Wago (TopJobs)

PPA+09 9.0 dysk 10 m / 25 m samoprzylepny na aparaty

TYP WYSOKOŚĆ mm KOLOR DŁUGOŚĆ m OPAKOWANIE

T2000-PL060 6
żółty, biały

srebrny

30
1 kaseta

27

T2000-PL090 9
żółty, biały

srebrny

30
1 kaseta

27

T2000-PL120 12
żółty, biały

srebrny

30
1 kaseta

27

T2000-PWL 33
(pole do opisu 10) biały 8 1 kaseta

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały.* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PRZYKŁADY APLIKACJI

PO

PP+

PHZ

PP+

PHZF

PWL

PŁASKI 
PROFIL

W OZNACZNIKU 
PT+

KOSZULKI  
TERMOKURCZLIWE 

W OZNACZNIKU 
PTC

PŁASKIE KOSZULKI  
TERMOKURCZLIWE BEZHALOGENOWE

SAMOLAMINUJĄCA ETYKIETA 
T2000-PWL



PP+

PWL

W OZNACZNIKU PTC

SAMOLAMINUJĄCA ETYKIETA 
T2000-PWL



PRZYKŁADY APLIKACJI

PO-068 PP+ PP+NA UCHWYCIE  
POH lub PKH

W OZNACZNIKU  
PTM

W OZNACZNIKU  
PM

PP+ PP+ PLPPA+W OZNACZNIKU 
PS

NA  
ZŁĄCZKACH

ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA 
T2000-PL

SAMOPRZYLEPNY  
PROFIL

PO-068Q PROFIL  
PERFOROWANY



PP+

PO-068Q
W OZNACZNIKU PM

 PROFIL PERFOROWANY

PP+
W OZNACZNIKU PS



Aluminiowa walizka chroni drukarkę przed uszko-
dzeniem. Jej specjalny kształt umożliwia drukowanie 
oznaczników bez konieczności wyjmowania z niej 
urządzenia.

Indeksy wszystkich oznaczników, na których druku-
je T-2000 są wprowadzone do menu urządzenia, co 
ułatwia wybór materiału oraz rozmiaru.

Podświetlany ekran, wygodna klawiatura QWERTY 
oraz przyjazne użytkownikowi menu bardzo uspraw-
niają pracę. 

OPIS SYSTEMU PROMARK T2000



Zadrukowane oznaczniki są nacinane na długość 
ustawioną przez operatora lub automatycznie dopa-
sowaną do ilości znaków.

Podgrzewacz profili podnosi jakość wydruków, 
zwłaszcza podczas drukowania przy w temperatu-
rze otoczenia (5 – 18 °C). 

Szybki interfejs USB 2.0 oraz dedykowane oprogra-
mowanie pozwalają na przesyłanie większej ilości 
danych do urządzenia, przygotowanych np. w arku-
szu Excel.



ELEMENTY SYSTEMU

PO/POZ PP+ T2000-PLPROFILE PO, POZ I KOSZULKI TERMOKURCZLIWE 
PHZ I PHZF NA DUŻYCH ROLKACH

PROFILE PP+, PPA+ I PO-068 
NA MAŁYCH DYSKACH

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE T2000-PL
I SAMOLAMINUJĄCE T2000-PWL W KASETACH

T2000-RB T2000-TW T2000-SCKASETY Z TAŚMĄ BARWIĄCĄ 
BIAŁĄ LUB CZARNĄ

PODGRZEWACZ 
PROFILI

MIĘKKA  
TORBA



T2000-TA-CLEAN T2000-PA-CLEAN T2000-CUELEMENT CZYSZCZĄCY 
PROWADNICY PROFILI

ELEMENT CZYSZCZĄCY 
PROWADNICY PROFILI 
PŁASKICH I PŁYTEK

NÓŻ I  
OGRANICZNIK

T2000-HC MK-STV MK-RS3ALUMINIOWA  
WALIZKA

STOJAK NA 
DUŻE ROLKI

MIĘKKA  
TORBA

STOJAK NA 
MAŁE DYSKI



PROMARK T-2000
drukarka PROMARK T2000 z zasilaczem, przewodem zasilającym, przewodem USB, startową taśmą barwiącą 

czarną 40 m, prowadnicą profili, nożem, oprogramowaniem Promark Creator (subskrypcja roczna), torbą
1

T2000-RB-BLACK-BOX taśma barwiąca do T-2000 czarna 150 m 5 szt.

T2000-RB-BLACK-PP taśma barwiąca do T-2000 kompatybilna z PP+ czarna 40 m 5 szt.

T2000-RB-WHITE-BOX  taśma barwiąca do T-2000 biała 85 m 5 szt.

T2000-TA-CLEAN zestaw czyszczący prowadnicy profili do T-2000 3 szt.

T2000-PA-CLEAN zestaw czyszczący prowadnicy profili płaskich do T-2000 3 szt.

T2000-CU zestaw nóż + ogranicznik do T-2000 1 szt.

T2000-TA prowadnica profili do T-2000 1 szt.

T2000-PA  prowadnica profili płaskich i płytek do T-2000 1 szt.

T2000-HC aluminiowa walizka do T-2000 1 szt.

T2000-TW podgrzewacz profili do T-2000 1 szt.

MK-STV stojak na duże rolki z profilami 1 szt.

MK-RS3 stojak do dysków i małych rolek 1 szt.

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ BEZHALOGENOWE
PHZ20024BN* koszulka termokurczliwa 2.4 mm / 1.2 mm 150 m

PHZ20032BN* koszulka termokurczliwa 3.2 mm / 1.6 mm 150 m

PHZ20048BN* koszulka termokurczliwa 4.8 mm / 2.4 mm 150 m

PHZ20064BN* koszulka termokurczliwa 6.4 mm / 3.2 mm 150 m

PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF BEZHALOGENOWE
PHZF20024^N* płaska koszulka termokurczliwa 2.4 mm / 1.2 mm 25 m lub 100 m

PHZF20032^N* płaska koszulka termokurczliwa 3.2 mm / 1.6 mm 25 m lub 100 m

PHZF20048^N* płaska koszulka termokurczliwa 4.8 mm / 2.4 mm 25 m lub 100 m

PHZF20064^N* płaska koszulka termokurczliwa 6.4 mm / 3.2 mm 25 m lub 100 m

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU

DRUKARKA

AKCESORIA

OZNACZNIKI NA PRZEWODY



PROFIL PO
PO-01000^N* profil na przewód 0.25 mm2 50 m lub 250 m

PO-02000^N* profil na przewód 0.5 mm2 50 m lub 250 m

PO-03000^N* profil na przewód 0.75 mm2 50 m lub 250 m

PO-04000^N* profil na przewód 1.0 mm2 50 m lub 200 m

PO-05000^N* profil na przewód 1.5 mm2 40 m lub 200 m

PO-06000^N* profil na przewód 2.5 mm2 40 m lub 200 m

PO-07000^N* profil na przewód 4.0 mm2 25 m lub 100 m

PO-08000^N* profil na przewód 6.0 mm2 25 m lub 100 m

PO-09000BN* profil na przewód 10.0 mm2 50 m

PO-10000BN* profil na przewód 16.0 mm2 50 m

PROFILE BEZHALOGENOWE POZ
POZ01000^N* profil bezhalogenowy na przewód 0.25 mm2 50 m lub 250 m

POZ02000^N* profil bezhalogenowy na przewód 0.5 mm2 50 m lub 250 m

POZ03000^N* profil bezhalogenowy na przewód 0.75 mm2 50 m lub 250 m

POZ04000^N* profil bezhalogenowy na przewód 1.0 mm2 50 m lub 200 m

POZ05000^N* profil bezhalogenowy na przewód 1.5 mm2 40 m lub 200 m

POZ06000^N* profil bezhalogenowy na przewód 2.5 mm2 40 m lub 200 m

POZ07000^N* profil bezhalogenowy na przewód 4.0 mm2 25 m lub 100 m

POZ08000^N* profil bezhalogenowy na przewód 6.0 mm2 25 m lub 100 m

POZ09000KN* profil bezhalogenowy na przewód 10.0 mm2 50 m

PROFILE PP+
PP+04600SN* profil PP+ o wysokości 4.6 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ, PM-10 i PTM10 17 m

PP+09000SN* profil PP+ o wysokości 9.0 mm wsuwany do oznaczników PM-20, PTM20 i PS-20 17 m

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU

^ - opakowanie (D - mała rolka, B - duża rolka); * - kolor (4-żółty , 9-biały)



OZNACZNIKI PT+
PT+02015A oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm2 długość 15 mm 200 szt.

PT+02021A oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm2 długość 21 mm 200 szt.

PT+02030K oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm2 długość 30 mm 500 szt.

PT+10015A oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm2 długość 15 mm 200 szt.

PT+10021A oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm2 długość 21 mm 200 szt.

PT+10030A oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm2 długość 30 mm 500 szt.

PT+20015A oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm2 długość 15 mm 100 szt.

PT+20021A oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm2 długość 21 mm 100 szt.

PT+20030K oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm2 długość 30 mm 200 szt.

PT+30015A oznacznik na przewody 16.0–75.0 mm2 długość 15 mm 50 szt.

PT+30021A oznacznik na przewody 16.0–75.0 mm2 długość 21 mm 50 szt.

PT+30030K oznacznik na przewody 16.0–75.0 mm2 długość 30 mm 200 szt.

OZNACZNIKI PTC
PTC10015AN* oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 15 mm 200 szt.

PTC10021AN* oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 21 mm 200 szt.

PTC10030AN* oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 30 mm 200 szt.

PTC20015AN* oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 15 mm 200 szt.

PTC20021AN* oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 21 mm 200 szt.

PTC20030AN* oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 30 mm 200 szt.

PTC30015AN* oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 15 mm 200 szt.

PTC30021AN* oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 21 mm 200 szt.

PTC30030AN* oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 30 mm 200 szt.

PTC40015AN* oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 15 mm 100 szt.

PTC40021AN* oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 21 mm 100 szt.

PTC40030AN* oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 30 mm 100 szt.

* - kolor (4-żółty , 9-biały)

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU



OZNACZNIK PM
PM-10033AN oznacznik kablowy o długości 33 mm i wys. 5 mm 100 szt.

PM-20033AN oznacznik kablowy o długości 33 mm i wys. 10 mm 100 szt.

PM-20066AN oznacznik kablowy o długości 66 mm i wys. 10 mm 50 szt.

PM-24066AN oznacznik kablowy o długości 66 mm i wys. 12.5 mm 50 szt.

PM-24QKNT profil PM-24 z otworami co 10 mm 20 m

^ - opakowanie (S – dysk, D - mała rolka, B - duża rolka); * - kolor (4-żółty , 9-biały)

SAMOLAMINUJĄCA ETYKIETA T2000-PWL
T2000-PWL33CN9 etykieta samolaminująca 33 mm x 8 m biała 3 szt.

PTC50015AN* oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 15 mm 100 szt.

PTC50021AN* oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 21 mm 100 szt.

PTC50030AN* oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 30 mm 100 szt.

PROFIL PO-068TW
PO-068TW^N* profil PO-068 do nakładania na uchwyty POH lub PKH 4,5 m / 50 m / 100 m

PROFIL PERFOROWANY
PO-068Q10^N* profil PO-068 z otworami co 10 mm  50 m lub 100 m

PO-06Q10^N* profil PO-06 z otworami co 10 mm  40 m  lub 100 m

PROFIL BEZHALOGENOWY PKZ
PKZ20DN* profil bezhalogenowy PKZ20 do nakładania na uchwyt PKH 20 m

OZNACZNIKI NA KABLE

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU



UCHWYTY PKH
PKH070 uchwyt o długości 70 mm pod opaski PKB lub wkręt 100 szt.

PKH110 uchwyt o długości 110 mm pod opaski PKB lub wkręt 100 szt.

OPASKI ZACISKOWE PKB
PKB-10025-0 opaska zaciskowa 100 x 2.5 mm czarna 100 szt.

PKB-14036-0 opaska zaciskowa 140 x 3.6 mm czarna 100 szt.

PKB-20025-0 opaska zaciskowa 200 x 2.5 mm czarna 100 szt.

PKB-20036-0 opaska zaciskowa 200 x 3.6 mm czarna 100 szt.

PKB-30028-0 opaska zaciskowa 300 x 2.8 mm czarna 100 szt.

PKB-30036-0 opaska zaciskowa 300 x 3.6 mm czarna 100 szt.

PKB-30048-0 opaska zaciskowa 300 x 4.8 mm czarna 100 szt.

UCHWYTY POH
POH07060AA0 uchwyt o długości 60 mm pod opaski PKB 100 szt.

POH12082AA0 uchwyt o długości 82 mm pod opaski PKB 100 szt.

POH18110AA0 uchwyt o długości 110 mm pod opaski PKB 100 szt.

POH30152AA0 uchwyt o długości 152mm pod opaski PKB 50 szt.

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU

Dostępne są również inne rozmiary i kolory opasek zaciskowych.

OZNACZNIK PTM
PTM10023K oznacznik kablowy o długości 23 mm i wys. 6 mm 500 szt.

PTM10030K oznacznik kablowy o długości 30 mm i wys. 6 mm 500 szt.

PTM20020K oznacznik kablowy o długości 20 mm i wys. 11 mm 500 szt.



TAŚMY SAMOPRZYLEPNE
T2000-PL060CN* taśma samoprzylepna 6 mm x 30 m 3 szt.

T2000-PL090CN* taśma samoprzylepna 9 mm x 30 m 3 szt.

T2000-PL120CN* taśma samoprzylepna 12 mm x 30 m 3 szt.

T2000-PL060CN8 taśma samoprzylepna 6 mm x 27 m srebrna 3 szt.

T2000-PL090CN8 taśma samoprzylepna 9 mm x 27 m srebrna 3 szt.

T2000-PL120CN8 taśma samoprzylepna 12 mm x 27 m srebrna 3 szt.

PROFIL PP+
PP+06300SN9 ** profil o wysokości 6.3 mm na złączki Phoenix Contact biały 17 m

PP+10000SN9 profil o wysokości 10.2 mm na złączki Entrelec (TE Connectivity) biały 17 m

PP+11000SN9 profil o wysokości 11.0 mm na złączki Wago (Topjobs) biały 17 m

SAMOPRZYLEPNY PROFIL PPA+
PPA+09000^N*  samoprzylepny oznacznik o wysokości 9 mm  10 lub 25 m

OZNACZNIKI PS
PS-20018AT przezroczysty oznacznik na aparaty długość 17.5 mm 20 szt.

PS-20035AT przezroczysty oznacznik na aparaty długość 35.0 mm 20 szt.

PS-20053AT przezroczysty oznacznik na aparaty długość 52.5 mm 20 szt.

PS-20BPV samoprzylepny profil bazowy biały 10 m

OZNACZNIKI NA KOMPONENTY

* - kolor (4-żółty , 9-biały);  
** - PHOENIX CONTACT: UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5
^ - opakowanie (S – dysk, D - mała rolka)

INDEKS OPIS ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU
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