
Tarranauhat teollisuuteen  

Laaja valikoima erikoistarroja sähkö- ja 

tietoliikenneasentajien sekä 

teollisuuden käyttöön. Laminoidut 

Brother TZe-tarranauhat on suunniteltu 

ammattikäyttöön ja ne ovat läpäisseet 

vaativat testit, jotka vahvistavat 

tarranauhojemme kestävyyden – jopa 

ääriolosuhteissa 

- Saatavana laaja tarraleveys- ja 

värivalikoima 

- Saatavana erikoistarroja moniin eri 

merkintäsovelluksiin 

- Helposti vaihdettavat tarranauhakasetit 



Laminoitu Lämmön- 

kestävä 

Kosteuden- 

kestävä 

Haalistumisen- 

kestävä 

Hankauksen- 

kestävä 

Kemikaalien- 

kestävä 

Helposti  

irtoava 

Voimakkaasti 

kiinnittyvä 

Tarranauhat teollisuuteen 
Teollisuuteen suunnattu tarranauhavalikoima on kehitetty täydentämään teollisuuden käyttöön 

suunnattuja tarratulostimiamme. Näiden laitteiden erikoistoiminnot mahdollistavat helpon ja nopean 

kaapelien, jakokeskuskaappien, ristikytkentätaulujen, verkko- ja tietoliikenneasennusten, putkien ja 

johtojen merkinnän.  

Laminoidut P-touch tarranauhat – testattu kaikissa olosuhteissa 
Laminoitua Brother P-touch Tze-tarranauhaa on saatavana useana eri tarraleveytenä ja -värinä. Merkit tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä 

kahden PET-suojakalvon väliin, joka suojaa tekstiä nesteiltä, hankaukselta, äärilämpötiloilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarranauhat 

on testattu ääriolosuhteissa, joten voit olla varma, että korkealaatuiset tarranauhamme kestävät.  

Kutistesukka 

(HSe nauhat 

Taipuisa nauha  

(TZe-FX nauhat) 

Lujasti kiinnittyvä nauha  

(TZe-S nauhat) 

Turvatarra 

(TZe-SE nauhat) 
Neonvärinen tarra 

(TZe-B ja TZe-C nauhat) 

Käyttö 
Kaapeli työnnetään tulostetun kutiste- 

sukan sisään ja lämmitetään kuumailma- 

pistoolilla, jolloin se kutistuu jopa  

puoleen alkuperäisestä halkaisijastaan 

ja kiinnittyy kaapeliin. Erinomainen suoja  

kaapelien merkintään, joka estää väärin- 

käytökset, koska kutistesukkaa ei ole  

helppo irroittaa.  

Käyttö 

Erikoisliima mahdollistaa tarran 

Kiinnittymisen itseensä (lipputarra) 

sekä kierrettäväksi esim. kaapelien 

 ympärille. Kiinnittyy hyvin kaareville  

pinnoille, kuten kaapeleihin,  

johtoihin ja putkiin. 
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Lippumerkintä Kaapelimerkintä Kaapelimerkinnät Epätasaiset pinnat 

Käyttö 

Tämä lujasti kiinnittyvä tarranauha  

on suunniteltu erityisesti epätasaisille, 

 karkeille ja kuvioiduille pinnoille ja  

kiinnittyy näihin pintoihin tuplasti vakio- 

tarranauhaa paremmin. Erinomainen  

jauhemaatulle metallipinnalle, 

ristikytkentätauluihin ja putkiin.  

Turvamerkintä 

Käyttö 

Käytä kirkkaan oranssia tai keltaista 

neontarraa kohteissa, joissa 

turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.  

Ihanteellinen tärkeiden ohjeiden, kuten 

varoitus- ja turvaohjeiden merkintään.  

Turvasinetöity 

Käyttö 

Näyttää tavalliselta tarranauhalta 

kunnes sitä yrittää irroittaa. Jättää 

irrotettaessa alustaansa ruutukuvion, 

eikä sitä voi enää kiinnittää uudelleen. 

Ihantellinen kohteisiin, joissa on 

tärkeää nähdä mikäli ohjauspaneli, 

työkalupakki tai muu tuote on avattu.  


