
Sim
ply easy

kun laatu ja käytettävyys ratkaisevat

Tulostimet ja materiaalit 
ammattilaisille



Laadukkaat johdin- ja kaapelimerkinnät helpottavat asennusta ja 
auttavat vianetsinnässä. 

Runsaasta materiaalivalikoimasta eri kiinnitystavoilla löydät aina 
sopivan merkinnän, olipa sitten kyse haponkestävästä Aisi 316 -kaa-
pelimerkinnästä prosessiteollisuuteen tai muovisesta johdinmerkin-
nästä sähkökeskuksiin.

Tulosta kutistesukat, kietaisutarrat, lipputarrat yms. helposti omalla 
tulostimella.

Phoenix Contactin merkintäjärjestelmä on täydellinen ratkaisu teollisuuden kaikkiin 
merkintätarpeisiin niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Huippuluokan lasermerkinä, UV-LED- sekä 
tehokas lämpösiirtotulostus. Markkinoiden laajin materiaalivalikoima ja helppokäyttöinen 
merkintäohjelma.

Kytkentäkaapin sähköisten ja elektronisten komponenttien 
merkintä helpottaa kunnossapitoa.

Lisäksi tietyillä alueilla komponenttimerkintä on velvollisuus. Selkeä 
merkintä myös nostaa kytkentäkaappien ja järjestelmien laadullista 
arvoa.

Kilpimateriaaleja löytyy muovisena, metallisena ja tarramuodossa.

Johtimet ja kaapelit

Komponentit ja tyyppikilvet

Tyyppikilpiä voit tulostaa myös omalla värillisellä logolla, muuttuvat 
tiedot esim. sarjanumerot tuot näppärästi Excelin kautta.
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Laitteiden yksiselitteiset merkinnät auttavat 
välttämään käyttövirheitä: ne ovat olennainen osa 
työturvallisuutta.

Ohje- ja turvakilvillä annetaan tärkeitä tietoja 
kunnossapitoa varten.

Merkinnät täyttävät ammattimaista laitemerkintää 
koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Laitteisto

Haluatko johdottaa rivi- ja piirikorttiliittimet nopeasti 
ja virheettömästi?

Silloin liitinpaikkojen suurikokoinen ja yksiselitteinen 
merkintä on välttämätöntä. 

Tämä koskee erityisesti kytkentäkaappien ja 
järjestelmien käyttöönottoa ja huoltoa vaikeissa 
olosuhteissa.

PROJECT complete -ohjelmiston avulla voit tehdä 
merkintöjä helposti ja kätevästi. Näytöllä näet 
realistisen kuvan merkinnästä.

Ohjelman käyttö on erittäin helppoa: olemassa 
olevat merkintätiedot tuodaan CAE-järjestelmästä, 
kuten E-PLAN, sekä Excel-ohjelmasta. Helppo luoda 
viivakoodeja/QR-koodeja suoraan ohjelmistosta 
valmiiksi löytyvillä koodityypeillä.

Kaikissa Phoenix Contactin tulostusjärjestelmissä 
on yhdenmukainen ohjelmisto ja siten tutut valikot 
löytyvät myös näytöstä.

Merkintäohjelmisto

Rivi- ja piirikorttiliittimet
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PHOENIX CONTACT Oy 
Niittytie 11 
01300 Vantaa 
Puhelin: (09) 350 9020 
Faksi:  (09) 351 3400 
Sähköposti: myynti@phoenixcontact.com 
www.phoenixcontact.fi 
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• TOPMARK NEO asettaa uudet standardit 
lasermerkitsemiselle.

• Yli 650 erilaista materiaalia.

• Liittimien, johtimien, kaapelien ja laitteiden 
merkitsemistä varten. 

• BLUEMARK ID -laite käyttää nestemäistä 
erikoismustetta.

• Väriaine kovetetaan UV-valolla.

• Valinnainen väritulostus ja yli 1 350 erilaista 
materiaalia.

• Liittimien, johtimien, kaapelien ja laitteiden 
merkitsemistä varten. 

• Kosketusnäyttöön integroitu merkintäohjelmisto 
tekee tietojen syötöstä helppoa.

• Ladattava suurtehoakku.

• Laaja materiaalivalikoima teollisuuden erilaisiin 
merkintäsovelluksiin.

• THERMOMARK CARD 2.0 tulostaa merkinnät 
kortteina ja arkkeina. 

• THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa merkinnät rullina 
ja nauhoina.

• Luotettava ja tunnettu tulostusmenetelmä.

Annamme mielellämme lisätietoja tulostimista ja materiaaleista:  
Sam Lindström 040 772 9631 ja Antti Multanen 050 476 0424.

Tulostimet
TOPMARK NEO ja materiaalit:  
alumiini, ruostumaton teräs, haponkestävä teräs ja muovi.

BLUEMARK ID ja BLUEMARK ID COLOR: nopeaa 
tulostamista laajalla materiaalivalikoimalla.

THERMOMARK CARD 2.0- ja THERMOMARK 
ROLL 2.0 -lämpösiirtotulostimet:

THERMOMARK PRIME ja THERMOFOX 
kannettavat tulostimet:

Lisätietoa löydät myös  
kotisivuiltamme oheisen  
QR-koodin avulla.


