
Systém tlače Brady IP™
Inteligencia daná dizajom

Výkony nad očakávania
Termotransferové tlačiarne Brady



Rozdiel je v technológii

Založiť. Klik. Tlač. Nič viac – presne tak jednoduché.

Brady IP™ systém tlače: Inteligentné a ľahké riešenie pre vysoký výkon pri tlači etikiet na zakázku.

Založiť Klik Tlač

Nikto nikdy ani len netušil, 
že tlač môže byť taká
jednoduchá.
Tlačiareň triedy Brady IP™ je súčasťou
komlexného riešenia tlače. Ide o vôbec
prvé THT zariadenie, ktoré využíva smart
cell technológiu pre vzájomnú komunikáciu
s materiálom, páskou a softvérom.

Nenahraditeľnými časťami tlačiarenského systému 
Brady IP™ sú:

� Tlačiareň Brady IP™

� Software BradySoft™ alebo LabelMark™

� Materiály označené ako Brady IP™ Enabled alebo
Brady IP™ Compatible 

� Pásky určené pre systém Brady IP™

“Som presvedčený, že používanie
tohoto systému na každodennú tlač

povedie k zvýšenej výkonnosti. A to hlavne
znížením prestojov počas výmeny

jednotlivých spotrebných materiálov. „
Tim Mendez, spoločnosť PSC

Vedúci technik, Oddelenie kontroly kvality



Viac užívateľov – viac materiálov

Brady IP™ systém tlače ponúka neviditeľnú interaktivitu a bezproblémový chod. Systém
zabezpečuje vysoký stupeň trvanlivosti potlače, nízke náklady na inštaláciu a správu
spotrebných materiálov. 

Materiály, ktoré sú určené pre systém tlače Brady IP™, predstavujú výkonné a napriek tomu jednoduché riešenie pre
všetky vaše identifikačné potreby. S týmto inovatívnym systémom sa aj riešenie tlačových zadaní s vysokou variabilitou 
a nízkym objemom tlače stáva skutočne nenáročnou úlohou. Smart cell technológia automaticky prenáša informáciu 
o používanom materiále, čím dochádza k zásadnej redukcii času nastavovania a kalibrácie. 

� Nová obsluha alebo nové materiály? Žiadny problém.

� Menej nevyužitého materiálu a menej stresu pre obsluhu.

� Výrazná redukcia času nastavenia pri výmenách materiálov

� Už žiadna kalibrácia alebo formátovanie materiálov… 
je to práve tak jednoduché

Uplatnenie v oblastiach:
� Elektroinštalácie / Dátové rozvody

� Označovanie káblov

� Identifikácia patch panelov

� Údržba a konštruktáž

� Výroba elektrických zariadení

� Letecký priemysel, prostriedky 
hromadnej dopravy, 
stavba lodí, vlaky a trate, 
automobilový priemysel 

� Riadiace panely pre automatizáciu

� Výroba káblových zväzkov 

Návleky pre označovanie
vodičov

Značenie svorkovnícOznačenie tlačidiel Identifikácia káblov Patch Panel

www.bradyeurope.com



Na správnom mieste – v správny čas 

Systém tlače Brady IP™ pomáha výrobcom zaviesť proces výroby štítkov v súlade 
s princípmi riadenia Lean Management a metódou just-in-time. Systém redukuje čas
nastavovania, umožňuje jednoduché zakladanie materiálov, pričom je podporený
intuitívnym softvérom pre tvorbu etikiet a štítkov.

Vzájomná komunikácia medzi tlačiarňou, softvérom a materiálmi poskytuje inteligentné a bezproblémové riešenie pre
výrobcov. Personál získava ďalšiu zručnosť a je schopný používať systém po minimálnom zaškolení. Zvýšte produktivitu
pracovníkov a využívajte výhody tvorby štítkov a etikiet v správnom čase, na správnom mieste a v správnom množstve!

� Zobrazuje správnu kombináciu materiálu a pásky – kvalitná tlač hneď od začiatku.

� Softvér automaticky nastaví parametre ako rozmer, rýchlosť tlače a teplota, čo vám ušetrí veľa času.

� Rovnako je skrátený čas samotnej tlače – stačí otvoriť automaticky nastavenú šablónu etikety a to aj v prípade, 
ak tvoríte vlastný dizajn etikiet.

� Bezproblémová tlač – čo sa zobrazuje je presne to, čo vytlačíte.

Piemyselné uplatnenie:
� Priemyselná výroba

� OEM – výroba produktov pre koncových
užívateľov

� Automatizácia / Montáž riadiacich panelov

� Identifikačné štítky a etikety 
s regulačnými nariadeniami

� Elektronické zariadenia vyrábané 
s vysokou variabilitou v nízkych objemoch

� Štátna správa / Armáda

� Zdravotníctvo / Laboratóriá

� Automobilový priemysel

� Výroba produktov, kde je nutné označiť vodiče

Značenie inventáru Záručné štítky Výstražné štítky Firemné značky

Výkonové štítky Označenie regálov 
a priehradok

Štítky pre zasielanie Identifikačné etikety pre
laboratoriá a medicínu



Predstavujeme...

Inteligencia zrodená 
z dizajnu
� Žiadna dodatočná kalibrácia

či už ide o materiál v nekonečnej dĺžke,
vopred vyseknuté tvary etikiet, alebo
návin s rozoznávacími zárezmi.

� Posuvné zvodidlá materiálu sú
automaticky zarovnané na stred,
zaisťujúc tak konzistentnosť tlače.

� Ľahké založenie materiálu je navyše
podporené priamou dráhou navádzania
cez tlačovú hlavu.

� Dizajn THT pások triedy Brady IP je
zárukou bezchybnej potlače.

Intuitívny LCD displej
� Zobrazuje správnu kombináciu materiálu

a pásky.

� Vizualizuje pozíciu senzoru.

� Monitoruje spotrebu materiálu
a pásky.

� Inteligentné upozornenie na problém
spolu s nápravným opatrením.

Tlačiareň je pripravená 
� THT tlač, šírka pásky 105 mm, rozlíšenie 

300 dpi alebo 600 dpi.

� Nízka hmotnosť, vrchné otváranie, kompaktná
konštrukcia.

� Vstupy pre USB, sériovú linku a 10/100 Ethernet 
sú samozrejmosťou.

Smart Cell technológia
� Tlačiareň komunikuje so softvérom,

materiálom a páskou, čím výrazne uľahčuje celý
proces tlače. Technológia Smart Cell (Inteligentný
čip) predstavuje vzájomnú komunikáciu medzi
jednotlivými inteligentnými jednotkami systému

� Vložte do tlačiarne materiál triedy Brady IP™ 
a software ho automaticky rozozná.

� Pomocou stavového okna na monitore vášho PC
skontrolujte informácie o tlačiarni a vloženom
spotrebnom materiáli.



Inteligentný – jednoduchý

Nová trieda metalických
nekovových štítkov od Brady
Nová rada metalických nekovových štítkov od Brady
umožňuje užívateľom systému Brady IP bezproblémovú
tlač a ľahké použitie. Metalický vzhľad materiálu je
ideálny pre tvorbu výkonových a typových štítkov, ako aj
pre dalšie priemyselné aplikácie. S uvedenými materiálmi
môžete pracovat režime IP Enabled, ktorý umožňuje
naplno využiť všetky vlastnosti systému.

� Materiál Brady B-413 s permanentným adhezívom 
je určený pre štandardné priemyselné aplikácie.

� Materiál Brady B-480 s extrémne silným adhezívom
MONDO BONDO™.

Tlačiareň Brady IP™ –
objednávkové informácie

Objednávkové číslo Popis
BP-THT-IP300 Brady IP štandardná tlačiareň s rozlíšením 300 dpi
BP-THT-IP300-P Brady IP tlačiareň s odlepovacím modulom 

s rozlíšením 300 dpi
BP-THT-IP600 Brady IP štandardná tlačiareň s rozlíšením 600 dpi 
BP-THT-IP600-P Brady IP tlačiareň s odlepovacím modulom 

s rozlíšením 600 dpi

Brady IP™ – informácie 
o materiáloch

Brady materiál, ktorý je označený týmto
logom je zárukou využitia všetkých výhod
systému Brady IP, a teda umožňuje ťažiť
zo vzájomnej komunikácie medzi
materiálom, tlačiarňou a softvérom.

Materiály, ktoré sú označené logom
Compatible (ako napríklad metalizované
štítky) v rámci systému komunikujú
prostredníctvom užívateľského
nastavenia v softvéri.

Šírka materiálu: 6.35 – 105.66 mm
Šířka nosiča: 25.40 – 106.68 mm
Maximálna šírka tlače: 105.66 mm
Hrúbka materiálu: 0.05 mm – 0.74 mm
Páska: Brady IP Enabled pásky
Rozmer (300 dpi): 3.18 – 1016 mm
Rozmer (600 dpi): 3.18 – 508 mm

Informáce o Brady softvéri

Softvér BradySoft™ 8.1 – BradySoft™ 8 Label Design Software je výkonný program, ktorý pomôže Vašej
spoločnosti pri správe majetku a zdrojov, pomáha riadiť distribučné kanály a stavy zásob v sklade, sledovať dokumenty
alebo kontrolovať záznamy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRADY vo svete
Australia 612-8717-6300
Brazil 55-11-3686-4720
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japan 81-45-461-3600
Canada 1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Latin America 1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexico 525-399-6963
New Zealand 61-2-8717-2200
Philippines 63-2-658-2077
Singapore 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791 ©
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