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Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Europa Centrală şi de Est +421 2 3300 4800
Danemarca +45 66 14 44 00
Franţa +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania +49 (0) 6103 7598 660
Ungaria +36 23 500 275
Italia +39 02 26 00 00 22

Orientul Mijlociu +971 4881 2524
Norvegia +47 70 13 40 00
România +40 21 202 3032
Rusia +7 495 225 93 62
Spania şi Portugalia +34 900 902 993
Suedia +46 (0) 8 590 057 30
Turcia +90 212 264 02 20
Regatul Unit şi Irlanda +44 (0) 1295 228 288

Sedii Brady EMEA

Distribuitorul dvs. Brady
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Etichete cu înfăşurare şi 
autolaminare pentru fire şi cabluri

■■ Terminație transparentă, cu înfăşurare 
protejează prin supralaminare porţiunea 
albă de imprimat şi textul

■■ Foarte utile pentru cabluri de date sau fire 
care sunt manevrate şi deplasate frecvent

Rezistenţă la exterior.
Inteligentă în interior.

Cod de 
comandă Culoare

Lăţime 
(mm)

Lungime 
(m)

Suprafaţă 
imprimabilă
Lăţime (mm)

Diametru 
max. cablu 
(mm)

B-427: Vinil autolaminat
M21-750-427 Negru pe alb / 

Transparent
19,05 4,30 9,53 4,00

M21-1000-427 Negru pe alb / 
Transparent

25,40 4,30 9,53 5,00

M21-1250-427 Negru pe alb / 
Transparent

30,48 4,30 12,70 7,00

M21-1500-427 Negru pe alb / 
Transparent

38,10 4,30 12,70 8,00

Marcaje termocontractibile 
PermaSleeve™ pentru fire şi cabluri

Cod de comandă Culoare
Lăţime 
(mm)

Lungime 
(m)

Diametru 
min. cablu 
(mm)

Diametru 
max. cablu 
(mm)

B-342: Etichetă circulară termocontractibilă din poliolefină
M21-125-C-342 Negru pe alb 6,00 2,10 1,20 2,80 
M21-125-C-342-YL Negru pe galben 6,00 2,10 1,20 2,80 
M21-187-C-342 Negru pe alb 8,50 2,10 1,60 3,80 
M21-187-C-342-YL Negru pe galben 8,50 2,10 1,60 3,80 
M21-250-C-342 Negru pe alb 11,15 2,10 2,40 5,50 
M21-250-C-342-YL Negru pe galben 11,15 2,10 2,40 5,50 
M21-375-C-342 Negru pe alb 16,40 2,10 3,20 8,10 
M21-375-C-342-YL Negru pe galben 16,40 2,10 3,20 8,10 

■■ Marcaj circular pentru cabluri, cu un 
raport de contracţie termică de 3:1

■■ Rezistent la uzură şi ignifug având un aspect 
estetic superior

■■ Respectă numeroase specificaţii SAE  
şi MIL-STD* 

Etichete cu înfăşurare pentru fire şi cabluri
■■ Eticheta din nailon este foarte pliabilă, 
mulându-se pe suprafeţe cu unghi mare 
de curbură

■■ Imprimaţi legende pe mai multe linii 
şi porţiuni în modul de etichetă steag

■■ Textul introdus în modul de marcaj 
pentru cabluri se repetă automat 
la imprimarea etichetei

Cod de comandă Culoare Lăţime (mm) Lungime (m)
B-499: Material din nailon
M21-375-499 Negru pe alb 9,53 4,90 
M21-500-499 Negru pe alb 12,70 4,90 
M21-750-499 Negru pe alb 19,05 4,90 

* Vizitaţi www.bradyeurope.com/tds pentru mai multe informaţii.

Avantajul materialelor
Rezistenţa şi proiectarea inteligentă sunt caracteristici concomitente nu numai 
pentru BMP21-PLUS, ci şi pentru materialele de calitate superioară pe care imprimă. 
Echipa Brady de experţi de cercetare şi dezvoltare produc şi testează etichete incredibil 
de rezistente şi de durabile, care pot fi utilizate unde aveţi nevoie. Consultaţi ghidul 
nostru pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru aplicaţia dvs.

Suprafaţă plană, 
netedă

Suprafaţă 
rugoasă

Utilizare 
în exterior

Fire 
şi cabluri

Medii 
dure

Vinil autolaminat

PermaSleeve

Material 
din nailon

Vinil pentru 
interior/exterior

Poliester



Rezistenţă la exterior.
Inteligentă în interior.

www.bradyeurope.com/bmp21pluswww.bradyeurope.com/bmp21plus

Odată ce aţi încercat imprimanta de etichete BMP™21-PLUS ați 
constatat şi capacitatea sa de imprimare de neoprit, nu veţi putea să o 
împrumutaţi altcuiva. Aceasta combină un exterior rezistent şi capacităţi 
de imprimare inteligentă pentru fire, cabluri şi suprafeţe plane.

■■ Cartuşe cu instalare, blocare şi imprimare imediată
■■ Extrem de robustă cu protecţii din cauciuc turnat
■■ Acumulator litiu-ion
■■ 7 materiale continue durabile cu lăţimi de la 6 la 38,10 mm
■■ Formatare automată a etichetelor pentru marcaje cu înfăşurare pentru cabluri, blocuri 
terminale, panouri de conexiuni, etichete steag pentru cabluri şi etichete generale banner

■■ 104 simboluri pentru industria electrică, domotică, siguranţă şi comunicaţii de date
■■ Dispozitiv de prindere a etichetei, imprimanta reţine eticheta după tăiere
■■ Garanţie standard de 2 ani

Nr. articol Descriere
134458 KIT DE PORNIRE BMP21-PLUS EU

Kitul de pornire conţine: Imprimantă + casetă de transport + 
acumulator Li-ion + cablu de alimentare + şnur de mână + Ghid de 
pornire rapidă + M21-750-499

Kituri de aplicaţii BMP™21-PLUS
Nr. articol Descriere
134462 Kit de imprimantă pentru industria electrică BMP21-PLUS EU
134468 Kit de imprimantă pentru telecomunicaţii şi comunicaţii de date 

BMP21-PLUS EU

Kitul pentru industria electrică conţine: Imprimantă BMP21-PLUS 
+ casetă de transport + acumulator Li-ion + Ghid de pornire rapidă + 
cablu de alimentare + şnur de mână + M21-750-499, M21-1000-
427 şi M21-750-595-YL
Kitul pentru telecomunicaţii / comunicaţii de date conţine: 
Imprimantă BMP21-PLUS + casetă de transport + acumulator Li-ion 
+ Ghid de pornire rapidă + cablu de alimentare + şnur de mână + 
M21-750-499, M21-1250-427 şi M21-250-423

Accesorii BMP™21-PLUS
Nr. articol Descriere
110416 Adaptor de c.a. – Europa 220 V
139542 Casetă de transport BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
139540 Acumulator Li-ion BMP21-PLUS
110891 Accesoriu numai magnet
110892 Accesoriu multifuncţional

Instrumentele magnet şi multifuncţional: Magnetul de utilizare 
intensă prinde imprimanta de suprafeţe metalice pentru a nu fi 
nevoie să o ţineţi în mână. Instrumentul multifuncţional include 
magnetul plus o lanternă şi un suport retractabil pentru imprimantă.

Benzi din poliester pentru marcarea componentelor

■■ Material din poliester de calitate superioară 
cu finisaj alb şi transparent

■■ Recomandate pentru suprafeţe plane 
şi netede

■■ B-488 rezistă la numeroşi solvenţi şi la 
temperaturi variabile

Cod de comandă Culoare Lăţime (mm) Lungime (m)
B-423: Poliester
M21-250-423 Negru pe alb 6,35 6,40 
M21-375-423 Negru pe alb 9,53 6,40 
M21-500-423 Negru pe alb 12,70 6,40 
M21-750-423 Negru pe alb 19,05 6,40 
B-430: Poliester
M21-250-430-WT-CL Alb pe transparent 6,35 6,40 
M21-250-430 Negru pe transparent 6,35 6,40 
M21-375-430 Negru pe transparent 9,53 6,40 
M21-375-430-WT-CL Alb pe transparent 9,53 6,40 
M21-500-430 Negru pe transparent 12,70 6,40 
M21-500-430-WT-CL Alb pe transparent 12,70 6,40 
M21-750-430 Negru pe transparent 19,05 6,40 
M21-750-430-WT-CL Alb pe transparent 19,05 6,40 
B-488: Poliester
M21-375-488 Negru pe alb 9,53 6,40 
M21-500-488 Negru pe alb 12,70 6,40 
M21-750-488 Negru pe alb 19,05 6,40 

Benzi de nailon pentru marcarea blocurilor terminale

■■ Etichete bandă înguste din material 
din nailon pentru alinierea pe blocurile 
terminale

■■ Imprimă datele de identificare a 
terminalelor cu spaţierea specificată 
de utilizator în modul de bloc terminal

Cod de comandă Culoare Lăţime (mm) Lungime (m)
B-499: Material din nailon
M21-375-499-TB Negru pe alb 9,53 4,90 
M21-500-499-TB Negru pe alb 12,70 4,90 

Benzi de nailon şi vinil pentru 
marcarea panourilor de conexiuni

■■ Imprimă datele de identificare 
permanentă a porturilor cu spaţierea 
specificată de utilizator în modul de 
panou de conexiuni

■■ Materialele de etichetă B-499 (din 
nailon) sau B-595 (vinil pentru interior/
exterior) pot fi utilizate dacă suprafaţa 
este foarte rugoasă

Vinil pentru interior/exterior 
pentru marcaje generale industriale

■■ Aderă pe suprafeţe neuniforme, rugoase şi curbate
■■ Rezistă la lubrifiant, ulei şi majoritatea produselor chimice industriale
■■ Rezistenţă medie în exterior de 8–10 ani la temperaturi de la -40°C 
la 82°C

Cod de comandă Culoare Lăţime (mm) Lungime (m)
B-595: Vinil
M21-375-595-GY Negru pe gri 9,53 6,40 
M21-500-595-GY Negru pe gri 12,70 6,40 
M21-750-595-GY Negru pe gri 19,05 6,40 
M21-375-595-OR Negru pe portocaliu 9,53 6,40 
M21-500-595-OR Negru pe portocaliu 12,70 6,40 
M21-750-595-OR Negru pe portocaliu 19,05 6,40 
M21-250-595-WT Negru pe alb 6,35 6,40 
M21-375-595-WT Negru pe alb 9,53 6,40 
M21-500-595-WT Negru pe alb 12,70 6,40 
M21-750-595-WT Negru pe alb 19,05 6,40 
M21-250-595-YL Negru pe galben 6,35 6,40 
M21-375-595-YL Negru pe galben 9,53 6,40 
M21-500-595-YL Negru pe galben 12,70 6,40 
M21-750-595-YL Negru pe galben 19,05 6,40 
M21-375-595-BK Alb pe negru 9,53 6,40 
M21-500-595-BK Alb pe negru 12,70 6,40 
M21-750-595-BK Alb pe negru 19,05 6,40 
M21-375-595-BL Alb pe albastru 9,53 6,40 
M21-500-595-BL Alb pe albastru 12,70 6,40 
M21-750-595-BL Alb pe albastru 19,05 6,40 
M21-375-595-BR Alb pe maro 9,53 6,40 
M21-500-595-BR Alb pe maro 12,70 6,40 
M21-750-595-BR Alb pe maro 19,05 6,40 
M21-375-595-GN Alb pe verde 9,53 6,40 
M21-500-595-GN Alb pe verde 12,70 6,40 
M21-750-595-GN Alb pe verde 19,05 6,40 
M21-375-595-PL Alb pe violet 9,53 6,40 
M21-500-595-PL Alb pe violet 12,70 6,40 
M21-750-595-PL Alb pe violet 19,05 6,40 
M21-375-595-RD Alb pe roşu 9,53 6,40 
M21-500-595-RD Alb pe roşu 12,70 6,40 
M21-750-595-RD Alb pe roşu 19,05 6,40 

* Durata de viaţă medie estimată a produsului în exterior depinde de modul în care 
utilizatorul defineşte defecţiunile, condiţiile meteorologice, tehnicile de montare şi 
culoarea materialului. Rezistenţa în exterior între 8 şi 10 ani se aplică numai la setul 
de etichete din vinil; rezistenţa benzilor variază. Se recomandă folii de supralaminare 
din poliester pentru medii dure – expunere îndelungată la vânt şi precipitaţii.

Caracteristica de etichetare pentru cutii de distribuţie vă permite 
să creaţi cu uşurinţă etichete de identificare clare pentru cutia 
de distribuţie, chiar dacă aveţi mai multe module cu lăţimi diferite.

Kit de pornire BMP™21-PLUS

Imprimantă de etichete BMP™21-PLUS
Nr. articol Descriere
139535 Set blister pentru imprimanta BMP21-PLUS

Setul blister conţine: Imprimantă + şnur de mână + 
Ghid de pornire rapidă + M21-750-499
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