
Система маркування й нанесення написів
MARKING system
Неймовірно просто!



Принтери
Незалежно від того, що ви 

вибираєте — лазерні маркувальні 
пристрої, високошвидкісні  

УФ-світлодіодні принтери або 
принтери для термодрукування, —  

у всіх цих системах для роботи 
використовується уніфіковане, 

зручне у використанні меню, яке 
в інтуїтивно зрозумілий спосіб 

допоможе вам створити потрібні 
засоби маркування.

Програмне забезпечення
Скориставшись програмою PROJECT 
complete, ви легко зможете  
в межах однієї технологічної операції 
спроектувати свої клемні колодки  
й створити відповідне маркування.

Переваги
 Виконання всіх завдань забезпечується з одного 
джерела: від проектування до виготовлення 
готових засобів маркування

 Високоякісний результат без зайвих витрат часу 
завдяки відмінно узгодженим компонентам

 Заощадження часу також забезпечується швидкою 
інтеграцією нашого програмного забезпечення  
та пристроїв у вже існуючі системи

Система маркування й нанесення написів 
MARKING system

 
Неймовірно просто!
Ми полегшуємо вашу повсякденну роботу — і ця обіцянка виконується в разі 
застосування будь-якого технічного вирішення для виготовлення промислового 
маркування та засобів ідентифікації, запропонованого компанією Phoenix Contact. 
Асортимент виробів MARKING system — це інтуїтивно зрозумілі  
й прості у використанні технічні вирішення для будь-якого застосування:  
від проектування до виготовлення готового маркування.

Матеріал
Завдяки широкому асортименту 
матеріалів для виготовлення засобів 
маркування система MARKING system 
дає змогу впоратися з будь-яким 
практичним завданням. Запропоновані 
численні варіанти виробів для 
маркування клем, провідників, кабелів, 
пристроїв  
і систем здатні задовольнити  
будь-які вимоги.

Послуги
Технічна підтримка від 

кваліфікованих фахівців для 
виконання будь-якого завдання може 

надаватися електронною поштою, 
телефоном або безпосередньо на 
місці виконання робіт. Ми завжди 

готові допомогти вам, надавши 
послуги, які відповідають вашим  

індивідуальним потребам.
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Переваги
 Завдяки оптимізованим інтерфейсам усі стандартні 
версії програмного забезпечення чудово 
інтегруються в системи САПР

 Інтуїтивно зрозуміле керування з функціями 
автоматичного виправлення помилок, швидкої 
підготовки маркування й тривимірної  
візуалізації проекту

 Безпосереднє керування всіма системами 
друку Phoenix Contact завдяки реалізованій 
функціональності Plug and Print

 Виготовлення потрібного маркування із 
застосуванням широкого асортименту 
різноманітних матеріалів, позначень,  
символів, знаків і шаблонів

Інтуїтивно зрозуміле проектування
Ще ніколи проектування шаф керування не 
було таким простим: програма PROJECT 
complete  автоматизує процес імпортування 
даних щодо перемичок і маркування з 
електричних схем, виправляє помилки у 
вашій клемній колодці та показує результат  
у тривимірному вигляді.

Замовлення в режимі реального часу
Замовляйте свої завершені проекти в 
режимі онлайн миттєво. Програма PROJECT 
complete передає перелік компонентів 
через мережу Інтернет,  
і ви не витрачаєте дорогоцінний час  
на окреме замовлення клемної колодки.

Індивідуальне маркування
Легко й зручно створюйте засоби 
маркування для найрізноманітніших галузей 
застосування. Програма PROJECT complete 
імпортує наявні дані безпосередньо з ваших 
систем САПР, робочих таблиць і програм  
для обробки тексту.

Програмне забезпечення для проектування  
й виготовлення маркування —
Просте компонування клемних колодок

Інтуїтивно зрозумілі налаштування, інтелектуальні функції та гнучкий інтерфейс 
користувача: програма PROJECT complete — найбільш інноваційне вирішення, яке 
характеризується легкістю компонування клемних колодок і простотою створення 
відповідного маркування.
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Системи маркування й друку
Інтуїтивно зрозумілі технічні вирішення  
для задоволення будь-яких потреб
Для задоволення будь-якої вашої потреби в маркуванні ми завжди запропонуємо 
оптимальну систему друку. Пристрої серії BLUEMARK ID, в яких застосована 
інноваційна технологія ультрафіолетово-світлодіодного (UV LED) друку, здатні 
виготовляти засоби маркування високої стійкості з мінімальними витратами часу. 
Лазерний пристрій моделі TOPMARK NEO забезпечує виготовлення надзвичайно 
надійних маркувальних елементів, властивості яких відповідають найсуворішим 
вимогам користувача. Різноманітні принтери нашої компанії, які працюють за 
технологією термодруку, пристосовані для ефективної обробки матеріалів у 
вигляді рулонів, карток і пластин та здатні виготовити маркувальні елементи  
для будь-якої вашої установки.

Переваги
 Інтегровані сенсорні дисплеї забезпечують 
простоту у використанні й інтуїтивно зрозумілу 
навігацію в меню

 Оптимальні системи друку й маркування для 
виконання будь-якого практичного завдання

 Мобільні системи друку дають змогу виготовляти 
маркування безпосередньо на місці монтажу

 Єдине універсальне програмне забезпечення  
для всіх систем маркування й друку

Універсальний кольоровий принтер
Потужний принтер моделі BLUEMARK ID 
COLOR використовує кольорову схему 
CMYK. Завдяки застосуванню інноваційної 
технології ультрафіолетово-світлодіодного 
(UV LED) друку високоякісні елементи 
маркування можуть бути виготовлені 
практично миттєво.

Мобільний принтер для термодруку
Пристрій для термодруку моделі 
THERMOMARK PRIME — це компактний і 
мобільний друкувальний центр. Сенсорний 
екран, капсули з чорнильною стрічкою та 
змінний акумулятор забезпечують зручність 
роботи з принтером безпосередньо на 
місці виконання монтажних робіт.

Високоефективний пристрій  
для лазерного маркування
Завдяки компактним розмірам і простоті у 
використанні пристрій TOPMARK NEO дає 
змогу ефективно виготовляти високоякісні 
ідентифікаційні елементи для промислового 
середовища, наносячи понад 250 знаків за 
хвилину.
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Маркувальний матеріал для будь-якого застосування
Універсальний і ретельно узгоджений

Завдяки нашим системам маркування ви можете з цілковитим дотриманням вимог 
чинних стандартів виготовити елементи ідентифікації будь-якого рівня — від 
маркування окремих компонентів до маркування всієї системи, що дає змогу 
продемонструвати високий рівень стандартів якості вашої компанії.  
Наші маркувальні матеріали ідеально пристосовані до різних умов застосування 
й забезпечать безпеку під час експлуатації та наочність сприйняття протягом 
тривалого терміну. Можливість індивідуального підбирання й висока стійкість  
до зовнішніх впливів гарантують довговічність маркування навіть  
в екстремальних умовах експлуатації.

Переваги
 Вичерпний асортимент матеріалів для маркування 
клем, провідників, кабелів, пристроїв і систем 

 Завдяки різноманітності матеріалів і способів 
кріплення маркувальних елементів забезпечується 
гнучкість використання в будь-яких умовах  
та середовищах

 Надзвичайна стійкість до впливів навколишнього 
середовища забезпечує довговічність маркування 

Виняткова якість
 Маркувальні матеріали, які пропонує наша 
компанія, здатні витримувати навіть найбільш 
несприятливі умови експлуатації. Високу 
якість нашої продукції підтверджено 
численними випробуваннями, які 
здійснювалися з ретельним дотриманням 
вимог міжнародних стандартів і директив.

Гнучкість у використанні
Наші маркувальні елементи пристосовані 
для будь-якого способу кріплення —  
за допомогою гвинтів, заклепок,  
защіпок або клеїв. 

Унікальна різноманітність
Отримуйте засоби маркування для всіх видів 
застосування від одного постачальника.  
Для виконання будь-якого завдання, 
пов’язаного з маркуванням, ми пропонуємо 
матеріали, маркувальні елементи  
й технології друку, оптимально пристосовані 
для будь-яких умов експлуатації.
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Спеціалізовані послуги —
досвідчений партнер у галузі маркування

Наша компанія, як системний постачальник промислових засобів маркування, 
здатна створювати комплексні спеціалізовані вирішення, ідеально пристосовані до 
ваших потреб. Ми надаємо всебічну технічну підтримку й забезпечуємо фахові 
консультації щодо інтеграції компонентів MARKING system у ваше робоче 
середовище, а також щодо їх застосування на місці виконання робіт.  
Звісно, ми також завжди готові надати швидку й ефективну технічну  
підтримку за допомогою сервісів, які спрощують вашу роботу.

Переваги
 Отримуйте все потрібне від одного постачальника: 
компанія Phoenix Contact завжди готова 
запропонувати технічне вирішення, яке відповідатиме 
вашим індивідуальним потребам

 Цілеспрямована технічна підтримка забезпечується 
кваліфікованими фахівцями нашої служби з роботи із 
замовниками

 Незначні витрати часу забезпечуються швидким 
обробленням звернень і безпосередньою технічною 
підтримкою на місці виконання робіт 

 Високий професійний рівень обслуговування й постійна 
наявність потрібних компонентів забезпечують 
довговічність та надійність технічних вирішень

Завжди на зв’язку з вами
Ми завжди готові надати швидку  
й кваліфіковану допомогу у вирішенні 
будь-яких ваших проблем телефоном 
або електронною поштою. Висока 
компетентність наших співробітників 
гарантує високий професійний рівень 
технічної підтримки.

Швидка допомога на місці 
виконання робіт 
Якщо вам потрібна наша підтримка, 
ми забезпечимо її. Ми завжди раді 
допомогти вам під час робіт з технічного 
обслуговування й ремонту або в разі 
раптової потреби в заміні пристроїв.

Чудовий початок гарантовано
Ми забезпечимо для вас оптимальний 
навчальний курс із правильного 
використання нашої продукції  
та скомплектуємо спеціалізовану  
систему, яка ідеально відповідатиме  
вашим потребам. 
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ТОВ “Фенікс Контакт” (Україна) 
03115 м.Київ вул.Краснова, 27 
Тел:  +38 044 594 55 22 
Факс:  +38 044 594 55 21 
ua-office@phoenixcontact.com 
phoenixcontact.ua

Повну інформацію про весь асортимент 
нашої продукції можна отримати  
на веб-сайті компанії:

phoenixcontact.ua

Діалог із замовниками й партнерами в усьому світі
Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої 
промислової групи — це синонім перспективних компонентів, систем і технічних 
вирішень у галузі електрообладнання, електроніки та засобів промислової 
автоматизації. Глобальна мережа компанії розташована більш 
ніж у 100 країнах, а її колектив налічує близько 16 500 
співробітників, які працюють безпосередньо поряд 
з нашими замовниками, що, на нашу думку, дуже 
важливо.

Широкий асортимент наших інноваційних 
виробів спрощує для замовників пошук 
перспективних технічних вирішень для 
різноманітних застосувань і галузей 
промисловості. Особливої уваги ми 
надаємо засобам автоматизації для 
енергетики, інфраструктурних систем, 
обробної й машинобудівної промисловості.


