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Solar Comp

BRADY-Kirjoittimet

Kirjoittimet
kaikkiin tarpeisiin

PALVELEVA
aSIANTUNTIJA

Tulostimet, ohjelmistot ja materiaalit näkyvään
ja kestävään merkintään kaikille pinnoille! Kustannustehokas ja helppokäyttöinen merkintäratkaisu

Solar Comp on toimistotarvikkeiden ja

sekä suomenkielinen tuki ja nopea asiakaspalvelu.

merkintäratkaisujen asiantuntija.
Edustamme parhaita merkkejä kuten Brady, Durable, ja Sharpie.
Meiltä saat monipuolisesti erilaiset toimistotarvikkeet kynistä
kiinnitystarvikkeisiin sekä merkintäratkaisut mm. teollisuuden ja
laboratorioiden käyttöön. Kyltitykset hoidamme avaimet käteen
-periaatteella.

BRADY BBP12
LCD-näytöllinen pöytätulostin on erinomainen ratkaisu laboratorioiden ja teollisuuden tulostustarpeisiin. BBP12 tulostaa tyyppikilvet, johdin- ja kaapelitarrat,
kietaisutarrat, kutistesukat, varoitustarrat, pakkaustarrat ja laboratoriotarrat.

Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat parasta palvelua. Siksi
kaikkiin tuotteisiimme kuuluu käyttö- ja tekninen tuki. Neuvomme
laitteiden valinnassa, asennamme laitteet ja ohjelmistot ja opastamme käytössä.

Kalibrointi on toteutettu siirrettävällä tarran tunnistimella, jolla on mahdollista
kalibroida reunalovella, reiällä tai mustalla tunnistusviivalla varustetut materiaalit. Tulostimessa on TSPL2-ohjelmointikieli sekä ZPL- ja EPL-emulointi. Laitteen
mukana tulee ulkoinen rullateline, jonka avulla voidaan käyttää 76 mm halkaisijalla olevia tarrarullia.

Kokosimme läpileikkauksen valikoimastamme
tähän esitteeseen, ole hyvä!

BRADY BMP21+ & 21 LAB

tutustu & ota yhteyttä!

Tällä kirjoittimella voit korvata kynän laboratorion merkinnöissä. BMP21+/LAB on

toimisto@solarcomp.fi

helppokäyttöinen ja tarjoaa erinomaisen tulostuslaadun kaikilla Bradyn tarjo-

Puh 020 743 3420

amilla materiaaleilla. BMP21+/LAB käyttää lämpösiirtoteknologiaa, joka tarjoaa

ttä!
Ota yhtey

erinomaisen tulostuslaadun ja kestävyyden jopa kaikkein vaativimmissa ympäristöissä. Suurikokoinen valaistu LCD-näyttö tekee tietojen kirjoittamisesta helppoa
jopa huonossa valaistuksessa.
Nauhavalikoima on myös entistä laajempi värien ja nauha leveyksien osalta.
Leveydet 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm ja 19,1 mm. Laite tunnistaa käytettävän

www.solarcomp.fi

www.facebook.com
nimellä Solar Comp
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www.youtube.com
nimellä solarcomp

materiaalin. Kirjoittaa useille eri materiaaleille mukaan lukien itselaminoivanauha
ja kutistesukka.

ESITTELYVIDEO YOUTUBESSA!
Klikkaa esittelyvideoon /
Katso kanavaltamme
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BRADY-Kirjoittimet

BRADY BBP31/33

BRADY-Kirjoittimet

BRADY BMP41

Voit tuottaa kaikki toimipaikallasi tarvittavat tarrat tällä yhdellä tulostimella.

Brady BMP41 tarratulostin on käteen sopiva mukana kannettava tarratulostin,

Uuden tyyppinen materiaalien vaihtojärjestelmä nopeuttaa ja tekee vaihtamisesta

jossa on suuri näyttö ja QWERTY-näppäimistö, joiden avulla tarrat on erittäin

todella helppoa. Ei enää säätämistä ja tarrahävikkiä!

helppo luoda.

Tarrojen tulostusleveys 12,7 mm-101 mm ja tulosteen pituus jopa 3 m. Tulostus-

Tulostimelle on saatavilla 10 erilaista laboratorio-olosuhteet kestävää tarrama-

nopeus 76 mm/sek. Laitteessa on yli 220 sisäänrakennettua symbolia, yleisim-

teriaalia, kuten kutistesukat ja kietaisutarrat. Valikoimaan kuuluu myös valmiiksi

min käytettyjen tarratyylien malleja ja yli 250 “valitse ja tulosta” -etiketti- ja

muotoon leikatut tarrat. Tarran maksimileveys on 25,40 mm. Voit laajentaa tu-

tarramallia sekä sisäänrakennettu viivakooditus. Tulostaa sadoittain jatkuvia tai

lostimen käyttömahdollisuuksia tulostamalla siihen suoraan tietokoneelta esim.

valmiiksi leikattuja osia.

LabelMark 6 ohjelmiston avulla. Laitteen tulostusnopeus on 33 mm/s.

BRADY BBP35/37

BRADY BMP51 & BMP 53

Tulostin tulostaa värilliset tarrat 127 mm/s nopeudella ja tulostimen sisäänraken-

BMP 51 kannettava tarratulostin on täynnä ominaisuuksia, joiden avulla voit hel-

nettujen valmiiden sovellusten (mm. putkistomerkinnät, GHS/ CLP-merkinnät)

posti tulostaa tarrat suoraan tulostimesta, tietokoneesta tai matkapuhelimesta.

ansiosta tarrojen suunnittelu ja tulostus käy todella nopeasti.

BMP 53 on samanlainen kun BMP 51, mutta ilman näyttöä ja näppäimistöä.

Kytke tulostin tietokoneeseen ja saat lisää ominaisuuksia käyttöösi Brady Works-

Tulostimessa käytetään kasetteja, jotka sisältävät materiaalin sekä värinauhan.

tationin avulla. Helppokäyttöinen suomenkielinen ohjelmisto ja nykyaikainen

Kasettien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ja takaa, että materiaali ja nau-

nopea materiaalin vaihto.

ha soveltuvat yhteen. Monipuolisesta valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja
laboratorio-olosuhteisiin. Tarranleveys on 9,5 mm-38,1 mm. Valikoimaan kuuluu
myös valmiiksi muotoon leikatut tarrat. Voit laajentaa tulostimen käyttömahdollisuuksia tulostamalla siihen suoraan tietokoneelta esim. LabelMark 6 ohjelmiston
avulla.
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MUUT BRADY-TUOTTEET
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MUUT BRADY-TUOTTEET

Materiaalit

Ohjelmistot

Toimitamme tarrat ja nauhat erilaisiin kirjoittimiin,

Saat kauttamme kaikki

myös jo moneen markkinoilta poistuneeseen malliin.

tarvittavat ohjelmistot

Oikein valittu tarra saadaan kestämään todella haastavissa olosuhteissa:

kirjoittimien käyttöön.
Asennamme ja opas-

•

196 °C - +130 °C

•

erilaiset kemikaalit

tamme ohjelmistojen

•

hankaus

käytössä.

•

nestemäinen typpi

•

pakastus/sulatussarjat

Valikoimista löytyy valmiiksi oikean kokoiset tarrat laboratorioiden näyteastioihin,
sähkö- ja telealan johtoasennuksiin, teollisuuden turva- ja kemikaalimerkintöihin.
Voit tulostaa myös kutistesukkia, magneettinauhaa tai jälkivalaisevia kylttejä.
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KYNÄT
Tarjoamme laajan valikoiman
kyniä päivittäiseen työhön.
Anna meidän tarjota
juuri sinun yrityksellesi
sopivaa pakettia!
Valikoimiin kuuluvat mm. erilaiset
merkintäkynät keittiöön,
laboratorioon, teollisuuteen ja toimistoon.

KYNÄT

JUSTICK-TAULUT

Edistyksellistä
Kiinnitystä
Meiltä saat myös uudenlaiset, älykkäät Justicktaulut toimistojen kiinnitystarpeisiin. Justick ™
mullistaa sen, miten esität, opit, suunnittelet,
mainostat, näytät ja kommunikoit.
Aseta materiaalit vain Justick ™ -pinnalle ja ne tarttuvat ilman nastoja, liimaa,
magneetteja tai teippiä. Kätevä uuden sukupolven esitystaulu on saatavissa
valkotauluna ja magneettitauluna (musta).
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KIINNITYS

KIINNITYKSEEN
Monipuolinen valikoima erilaisia ratkaisuja toimistoille ja työmaille. Väliaikaisiin ratkaisuihin tarjolla
on mm. teippikiinnityksiä, jotka irtoavat jälkiä jättämättä. Valikoimastamme myös magneettilistat
ja magneetit.

ion
Informaat
inen
kiinnittäm
noille
kaikille pin

KIINNITYS
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MARTOR

Turvalliseen
leikkaamiseen

Lamput

VALAISUTEHOA
Led-valaisin

Laadukkaat ja terävät saksalaiset Martor turvaveitset soveltuvat kaikenlaisten pakkausten
ja kääreiden avaamiseen. Rakenteessa ansiosta
ehkäisevät viiltohaavojen syntymistä tehokkaasti.

Reilun kokoinen led-valaisin (575 mm x 85 mm), jossa on yhteensä 84 lediä.
Led-teknologian ansiosta valaisin ei kuumene pitkässäkään käytössä. Monipuoliset rungon säätömahdollisuudet sekä valon määrän ja voimakkuuden säätö. Käy
yhteen suurennuslasivalaisimen jalan kanssa. Virtajohto irroitettavissa lampusta.

Suurennuslasivalaisin
Uuden sukupolven suurennuslasivalaisin pitkäikäisellä ja erittäin kirkkaalla led-valonlähteellä. Viiden diopterin suurennus. Monipisteisen led-valonlähteen tuottama
valo on tasainen, eikä se aiheuta häiritseviä varjostumia eikä led kuumene käytös-

MEILTÄ MYÖS!

sä. Soveltuu erityisen hyvin laboratorioiden ja teollisuuden käyttöön esimerkiksi
laadunvalvontaan ja kokoonpanoon. Nelinivelinen säädettävä varsi mahdollistaa

Laaja valikoima erilaisia teriä mm. ruostumaton

aina ergonomisen käytön. Linssi lasia. Toimii myös tavallisena työpistevalaisime-

sekä tin-pinnoitettu

na suljettavan kannen ansiosta.

Suojaa käsillesi
Laaja valikoima hanskoja ammattikäyttöön,
esimerkiksi pisto- ja pisto-viiltosuojahanskat sekä
kylmän ja märän kestävät hanskat.
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Yhteensopivia
liikuteltavan
valaisimen
jalan kanssa
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ALUEMERKINNÄT

Turvaa
työskentelyyn
Oikein valitulla tuotteella helpotetaan ja turvataan liikkumista sekä varastointia alueella.
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KYLTITYKSET & ASENNUKSET

KYLTIT KUNTOON!
Kyltitykset ammattitaidolla
aina suunnittelusta asennuksiin.
Toteutamme asiakkaillemme clp-, putki-, purkupiste- ja säiliömerkinnät vaatimusten mukaan kohteesta riippumatta. Käyttämämme ratkaisut kattavat pienissä

Meiltä saat teipit väreillä, kuvioilla, heijastavana, jälkivalaisevana sekä liukues-

näytepurkeissa tarvittavista tarroista aina teollisuuslaitosten kemikaalisäiliöiden

teominaisuudella. Lisäksi tarjoamme maalit ja laitteet sekä sulkunauhat tolpilla

ja purkupisteiden kyltteihin. Yli 1 m3 säiliöissä toimimme standardi SFS 5491

lisävarusteineen.

vaatimusten mukaisesti, pienemmät toteutetaan clp-asetus (EY) NO 1272/2008
mukaisesti. Teemme yhteistyötä TUKES:n kanssa.
Poistamme vanhat kyltit ja
asennamme uudet.

ttä!

Ota yhtey

Simasalonkatu 8, 57200 Savonlinna
Puh 020 743 3420
toimisto@solarcomp.fi

www.solarcomp.fi

