
Tiskový systém Brady IP™
Inteligence zrozená z konstrukce

Překonávající očekávání
Termotransferové tiskárny Brady



Technologie – to je ten rozdíl

Vložit. Zavřít. Tisknout. Je to právě tak snadné.

Tiskový systém Brady IP™: Inteligentní a snadné řešení pro dosažení nejlepších výsledků a kvality tisku podle vašeho přání.

Vložit Zavřít Tisknout

Kdo věděl, že by tisk mohl 
být tak snadný.
Tiskárna řady Brady IP™ je součástí
kompletního tiskového řešení. 
Jedná se o první termotransferovou
tiskárnu pro průmyslové použití, 
která používá smart cell technologii 
pro vzájemnou komunikaci mezi
materiálem pro potisk, barvicí páskou 
a softwarem.

Hlavní části tiskového systému Brady IP™ jsou: 

� Tiskárna Brady IP™

� Software BradySoft™ nebo LabelMark™

� Materiály pro potisk – etikety, určené pro systém 
Brady IP™ nebo s ním kompatibilní

� Barvicí pásky, určené pro systém Brady IP™

“Systém jistě pozvedne efektivitu 
při naší každodenní potřebě tisku. 

Zvláště snížením prostojů při výměně
pásků se štítky. „

Tim Mendez, společnost PSC
Vedoucí technik řízení kvality



Více uživatelů – více materiálů

Díky tiskárně Brady IP™budete stále připraveni k tisku, jednoduše a bez problémů. Systém
poskytuje robustní konstrukci, minimální náklady spojené s instalací a přehlednou správu
spotřebního materiálu. 

Kvalitní materiály Brady určené pro tiskový systém Brady IP™ pokrývají většinu všech vašich identifikačních potřeb.

Revoluční technologie Smart cell automaticky přenáší všechny informace o použitém spotřebním materiálu do tiskárny, což
výrazně snižuje čas potřebný pro výměnu materiálu a redukuje množství nevyužitých etiket při kalibraci. 

Díky pokrokovému systému je jednoduché řešit všechny vaše tiskové úlohy rychle, efektivně a s vysokou variabilitou.

� Nová obsluha, nové materiály? Bez problémů.

� Méně ztrát při výměně materiálu, méně stresu pro obshluhu

� Redukován čas při výměně materiálů

� Již není třeba kalibrace tiskárny nebo jiná nastavení … 
Je to tak snadné!

Uplatnění v průmyslu:
� Elektroinstalace/Datové rozvody

� Označování vodičů a kabelů

� Identifikace rozvaděčů, spínacích panelů

� Údržba a opravy

� Výroba elektrických zařízení

� Letecký průmysl, výroba dopravních 
prostředků, stavba lodí, vlaky a dráhy, 
automobilový průmysl 

� Řídicí panely pro automatizaci

� Výroba vodičových a kabelových svazků

Smršťovací návlečky 
pro označování vodičů

SvorkovniceSpínací tlačítka,
gravírované štítky EPREP

Identifikace vodičů 
a kabelů

Patch panel

www.bradyeurope.com



Na správném místě – ve správný čas

Dnes již nepotřebujete specialistu na obsluhu tiskárny. Tiskový systém Brady IP™
poskytuje uživatelům tisk etiket s maximální jednoduchostí a rychlostí. Snadné založení
materiálu, přehledné ovládání či intuitivní software, to jsou jen některé z hlavních 
výhod systému.  

Vzájemná komunikace mezi tiskárnou, softwarem pro tvorbu štítků a materiály poskytuje inteligentní a bezproblémové
řešení pro uživatele. Obsluhu systému tak zvládne i uživatel s minimem znalostí. Zvyšte produktivitu pracovníků 
a využijte výhody vytvořit etiketu ve požadovaný čas, na správném místě a v odpovídajícím množství.

� Display zobrazuje kompatabiliní materiál a bavicí pásku … Bezvadný tisk již napoprvé.

� Šetřete čas s pomocí automatického softwarového seřízení parametrů, jako je rozměr, rychlost tisku nebo teplota.

� Je redukován celkový čas, který je potřebný pro tisk štítku – pouze otevřete šablonu štítku a to dokonce i v případě,
že vytváříte zakázkové štítky.

� Bezproblémový tisk … co vidíte na obrazovce je to, co dostanete jako výsledek.

Průmyslové uplatnění:
� Průmyslová výroba

� OEM – výroba produktů 
pro koncového uživatele

� Automatizace/Montáže řídicích panelů

� Identifikace položek a regulační
požadavky

� Elektronika s vysokou variabilitou 
a nízkými objemy

� Státní správa / Armáda

� Zdravotnictví / Laboratoře

� Automobilový průmysl

� Průmyslové značení kabeláže

Identifikace dílu Záruční štítek Výstražný štítek Firemní štítek

Výkonový štítek Štítky na policích 
a přihrádkách

Přepravní štítek Identifikace v laboratořích 
a ve zdravotnictví



Dovolte, abych se představil...

Intuitivní 
LCD displej 
� Zobrazen odpovídající materiál 

pro potisk a tisková páska. 

� Vizuálně zobrazena pozice senzoru.

� Monitoruje spotřebu 
etiket pro potisk 
a barvicí pásky.

� Zobrazuje informace pro inteligentní
odstraňování závad společně 
s korekčním opatřením.

Připravena k provozu 
� Termotransferový tisk, šířka pásky pro potisk 105 milimetrů,

tiskové rozlišení 300 dpi nebo 600 dpi.

� Nízká hmotnost, zakládání z horní strany, kompaktní konstrukce.

� Standardní komunikační připojení přes USB, sériové rozhraní 
a Ethernet s přenosovou rychlostí 10/100 Mbit/s.

Smart Cell technologie
� Tiskárna komunikuje se softwarem,

materiály pro potisk a tiskovými páskami čímž
výrazně zjednodušuje proces tisku. Technologie
Smart Cell (Inteligentní čip) je založená 
na vzájemné komunikaci inteligentních
základních stavebních jednotek systému.

� Založte etikety pro potisk z řady Brady IP™,
které jsou pro tento tiskový systém určeny 
a software tento materiál automaticky rozpozná.

� Vizuálně kontrolujte na monitoru PC informace 
o tiskárně a založených materiálech 
prostřednictvím okna stavových informací.

Inteligence zrozená 
z konstrukce
� Již není třeba kalibrace

pro kontinuální materiály nebo 
pro materiály se štítky, kde je 
pro identifikaci začátku štítku použita
mezera mezi štítky nebo zářez. 

� Inovovaný a zjednodušený systém
vedení materiálu směřuje etikety vždy
do středu tiskárny a zajišťuje tak
kvalitní a bezproblémový potisk.

� Snadné zakládání materiálů s přímou
dráhou vedení.

� Řada barvicích pásek pro systém 
Brady IP zajišťuje kvalitní a jasný tisk.



Inteligentní – jednoduchý

Nová řada metalických
nekovových štítků 
od společnosti Brady 
Nová řada metalických nekovových štítků od společnosti
Brady poskytuje majitelům tiskárny Brady IP 
bezproblémový tisk a snadné použití. Metalický vzhled
materiálu je ideální pro tvorbu výkonových a typových
štítků a další průmyslové aplikace. S následně uvedenými
materiály můžete pracovat v tzv. Brady režimu, který
umožňuje plně využít veškeré vlastnosti systému.

� Materiál Brady B-413 je určen pro standardní
průmyslové aplikace a je opatřen permanentním
lepidlem.

� Materiál Brady B-480 je určen pro nárčné aplikace a je
opatřen extrémně silným lepidlem MONDO BONDO™.

Tiskárna Brady IP™ 
– objednací informace

Číslo dílu Popis
BP-THT-IP300 Brady IP standardní tiskárna s rozlišením 300 dpi
BP-THT-IP300-P Brady IP tiskárna s rozlišením 300 dpi a s odlepovacím modulem
BP-THT-IP600 Brady IP standardní tiskárna s rozlišením 600 dpi
BP-THT-IP600-P Brady IP tiskárna s rozlišením 600 dpi a s odlepovacím modulem

Tiskárna Brady IP™ 
– informace o materiálech

Vyberte si Brady materiál označen tímto
logem a získáte tak kompletní výhodu 
ze vzájemné komunikace Brady IP systému
mezi materiály, tiskárnou a softwarem.

Materiály, které jsou označeny logem
Compatible (jako například metalizované
štítky), budou komunikovat se systémem
prostřednictvím uživatelského nastavení
softwaru.

Šířka materiálu pro potisk: 6.35 – 105.66 mm
Šířka podkladového materiálu: 25.40 – 106.68 mm
Maximální šířka tisku: 105.66 mm
Tloušťka materiálu: 0.05 mm – 0.74 mm
Tisková páska Tiskové pásky pro Brady IP
Délka štítku (300 dpi): 3.18 – 1016 mm
Délka štítku (600 dpi): 3.18 – 508 mm

Informace o Brady softwaru
Software BradySoft™ 8.1 – Software pro návrh štítků BradySoft™ 8 je výkonný program, který vaší organizaci
pomáhá při přípravě a návrhu etiket pro tisk, umožňuje importovat data z různých souborů, tisknout různé typy čárových
kodů nebo vkládat grafické soubory.

BRADY Belgie
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Fax: +32 (0) 52 45 78 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRADY ve světě
Austrálie 612-8717-6300
Brazílie 55-11-3686-4720
Čína (Peking) 86-10-6788-7799
Čína (Shanghai) 86-21-6886-3666
Čína (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japonsko 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Latinská Amerika 1-414-540-5560
Malajsie 60-4-646-2700
Mexiko 525-399-6963
Nový Zéland 61-2-8717-2200
Filipíny 63-2-658-2077
Singapur 65-6477-7261
Tchaj-wan 886-3-327-7788
Thajsko 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791
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Váš distributor výrobků BRADY
central_europe@bradycorp.com
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