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Overlad intet til tilfældighederne, når det 
kommer til el-regulativer, brug en Brother 
labelprinter til håndværkerbrug 
 
Du kan hurtigt fremstille tydelige og slidstærke labels, 
hvor du er, så du kan udføre et professionelt stykke 
opmærkningsarbejde, der overholder lovgivningen.

Når du vælger en Brother håndværkermodel, 
vælger du det bedste. Med meget høj 
printhastighed, effektiv kniv, trådløs tilslutning* samt 
branchesymboler og skabeloner lige ved hånden, er 
du med garanti mere effektiv, når du er på arbejde.

Vores markedsledende labelprintere er bygget 
til at holde og til at producere labels, der holder. 
Derfor bliver dine advarselsskilte, vejledninger og 
identifikationslabels hængende, hvor du end bruger 
dem.

*Kun PT-E550W

Professionel 
opmærkning – 
hver gang





Alle, der arbejder med elektricitet og datacom, ved hvor vigtigt 
det er at følge de gældende el-regulativer. Tabellen på næste 
side viser, hvordan vores produkter kan hjælpe dig med at 
overholde den aktuelle lovgivning på området og med at sørge 
for, at du får et sikkert resultat.
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Den bedste måde 
at fremstille labels, 
der overholder 
reglerne
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Tekst og billeder vedrørende el-regulativet er alene brugt til illustration. Jf. venligst CENELEC HD-60364-5-51 

514.1 
Generel opmærkning  
og information

Identifikation af formålet med  
switche, kontrolredskaber og  
advarsels-meddelelser

Nogle De fleste

514.2 
Ledningssystemer

Identifikation af el-arbejde med henblik 
på inspektion, test, reparation eller 
ændringer

514.3 
Identifikation af ledere med 
tal og/eller bogstaver

Læselig og holdbar identifikation af 
ledere med bogstaver og arabiske tal.  
”6” og ”9” er understreget, når de står 
alene, for at undgå forvirring

514.4 
Identifikation af  
sikkerhedsenheder

Tydelig identifikation af 
sikkerhedsenheder
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514.2 / 514.3514.1

514.4

Sort på hvid  
12/18/24 mm

Sort på gul  
12/18/24 mm

Sort på hvid   
9 og 12 mm

Sort på hvid  
9 og 12 mm

Sort på hvid  
18 og 24 mm

Regulativer Opsummering Anbefalet tape



PT-E550VWP er vores største og bedste håndværkermodel, og den er spækket med 
funktioner, der hjælper med at optimere dit arbejde. Print labels på tape i op til 24 mm 
bredde ved hjælp af QWERTY-tastaturet og smarte labeltaster, som giver dig hurtig 
adgang til brancherelevante skabeloner og ikoner.

Skræddersy dine labels yderligere ved hjælp af vores gratis ”Mobile Cable Label 
Tool”-app. Det er let at producere alle de labels, du har brug for med den brede vifte 
af indbyggede skabeloner, der overholder el-regulativerne. Du kan tilmed tilføje dit 
firmalogo til dine labels og sikre, at dit arbejde fremstår professionelt.
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Brother P-touch  
håndværkermodellen

PT-E550WVP
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PT-E550WVP  – funktioner
• Print på labels i 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm bredde

• Tilslutning til smartphone/tablet via Brothers gratis apps

• Nem dataoverførsel via USB eller trådløs forbindelse

• Smarte labelfunktionstaster – hurtig adgang til brancherelevante skabeloner såsom 
kabelomvikling, kabelflag, frontplader etc.

• Høje printhastigheder op til 30 mm/sek.

• Avanceret automatisk kniv (med halv- og helklipfunktion)

• Brugervenligt QWERTY-tastatur og stort baggrundsbelyst LCD-display

• Langtidsholdbare genopladelige Li-on batterier

• Specialtape kan anvendes, herunder krympeflex, og Flexi-ID

• Leveres med praktisk kuffert, håndledsrem, 24 mm sort på gul ekstra stærkt 
klæbende tape (8 m), 12 mm sort på hvid fleksibel tape (8 m), AC-adapter og 
genopladeligt Li-on batteri.

*Når den er tilsluttet ved hjælp af en AC-adapter.

PT-E550W understøtter vores gratis 
Mobile Cable Label Tool-app til  
Apple- og Android-enheder. 
 
Med sin brede vifte af skabeloner såsom fare- 
og advarselsskilte, kan du hurtigt og nemt 
designe labels, der overholder el-regulativerne 
på din smartphone eller tablet og printe 
dem på PT-E550W. Det eneste du skal gøre 
er at downloade appen og søge efter dine 
understøttende enheder.

Mobile Cable 
Label Tool-app
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Denne labelprinter er fyldt med mange gode funktioner 
såsom baggrundsbelyst LCD-display, QWERTY-tastatur og 
stregkodeprint.

Der findes tape til enhver type opgave (op til 18 mm) inklusive 
krympeflextape, der gør det let at opmærke kabler.

PT-E300VP
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PT-E300VP – funktioner
• Print på labels i 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm bredde

• Smarte labelfunktionstaster – hurtig adgang til brancherelevante skabeloner såsom 
kabelomvikling, kabelflag, frontplader etc.

• Høje printhastigheder op til 20 mm/sek.

• Indbygget kraftig manuel kniv (Med skære/pause-funktion, som mindsker spild. Kræver 
ingen saks)

• Brugervenligt QWERTY-tastatur

• Stort baggrundsbelyst LCD-display

• Langtidsholdbare genopladelige Li-ion batterier

• Leveres med praktisk kuffert, 18 mm sort på gul ekstra stærkt klæbende tape (8 m), 
AC-adapter og genopladeligt li-ion batteri

*Kan også bruges med 6AA-batterier. Disse medfølger ikke.
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PT-E110VP ligger godt i hånden og er det perfekte første skridt 
mod at producere dine egne labels. Med et QWERTY-tastatur og 
intuitive funktionstaster er den perfekt til opmærkningsopgaver (op 
til 12 mm). Plus, når du samtidig får en praktisk AC-adapter med i 
købet, så ved du, at du har gjort en god handel.
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PT-E110VP
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PT-E110VP - funktioner
• Print på labels i 3.5, 6, 9 og 12 mm bredde

• Høje printhastigheder op til 20 mm/sek.

• Praktisk indbygget manuel kniv

• Brugervenligt QWERTY-tastatur

• Letlæseligt LCD-display

• Leveres med praktisk kuffert, 9 mm sort på gul fleksibel tape (8 m) og AC-adapter



Brother P-touch lamineret labeltape er designet til at holde, uanset hvor du bruger 

dem. Vores laminerede tapeteknologi betyder at vores labels er designet til at hænge 

ved og sikre, at din tekst er beskyttet. De er modstandsdygtige over for vand, slid, 

kemikalier, falmning og ekstreme temperaturer, så de vil aldrig svigte dig. Deres 

stærke klæbeevne betyder, at når du opmærker noget under dit arbejde, så bliver det 

også ved med at være opmærket.

• Standard lamineret tape med slidstærk og falmningsresistent lamineringsteknologi

• Stærkt klæbende tape, der er ideelle for ujævne overflader, med 50 % mere 
klæbestyrke, så den bliver siddende selv i de mest krævende omgivelser.

• Flexi-ID tape specielt fremstillet til sikkert at omslutte ledninger og kabler

• Krympeflextape til robust kabelopmærkning

• Sikkerhedslabels – når labelen er trukket af, efterlader den et skakternet mønster på 
underlaget, så man kan se at der har været pillet ved den.

Vælg mellem:
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Tape, der er 
testet til det 
ekstreme

Høj
slidstyrke

Tåler 
kemikalier

Let at 
bruge

Tåler høje og  
lave temperaturer

Tåler 
udendørs brug

Tåler Lamineret

OPMÆRKET
PROFESSIONELT



Ovenstående tabel viser de mest anvendte tape i branchen. Se hele Brother P-touch tape-oversigten 
på www.brother.dk

13

Populære tape til elektriske 
installationer:

Sort på gul TZe- standard lamineret 9, 12, 18 og 24 mm TZe-621, TZe-631,
TZe-641, TZe-651

Sort på hvid TZe- standard lamineret 9, 12, 18 og 24 mm TZe-221, TZe-231
TZe-241, TZe-251

Rød på hvid TZe- standard lamineret 9, 12, 18 og 24 mm TZe-222, TZe-232
TZe-242, TZe-252

Sort på gul TZe – Flexi-ID 6, 9, 12, 18 og 24 mm
TZe-FX611, TZe-FX621
TZe-FX631, TZe-FX641
TZe-FX651

Sort på hvid TZe – Flexi-ID 6, 9, 12, 18 og 24 mm
TZe-FX211, TZe-FX221
TZe-FX231, TZe-FX241
TZe-FX251

Sort på gul TZe – Stærkt klæbende 9, 12, 18 og 24 mm TZe-S621, TZe-S631,
TZe-S641, TZe-S651

Sort på hvid TZe – Stærkt klæbende 9, 12, 18 og 24 mm TZe-S221, TZe-S231,
TZe-S241, TZe-S251

Sort på hvid TZE – Sikkerhed, lamineret 18 og 24 mm TZe-SE4, TZe,SE5

Sort på hvid Krympeflextape 5.8, 8.8, 11.7, 17.7 og 
23.6 mm

HSe-211, HSe-221,
HSe-231, HSe-241,
HSe-251

Tapefarve Tapetype Størrelse CVarenummer



6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm
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9 mm - 24 mm

6 mm - 24 mm

9 mm - 24 mm

12 mm - 24 mm

6 mm - 24 mm

6 mm - 24 mm

9 mm - 24 mm

P-touch tape 
kan fås i mange 
bredder, farver  
og typer



Besøg en af vores forhandlere eller læs mere på  
www.brother.dk
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Vælg en Brother håndværker-labelprinter og tape, så er du sikker på at overholde den 

gældende lovgivning inden for opmærkning af elektriske installationer og datacom. Du får 

et professionelt resultat og overgår dine kunders forventninger.

Overhold 
regulativerne  
og få arbejdet  
fra hånden



Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
brother.dk · info@brother.dk

Brother Nordic A/S

brother.dk

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Forhandler:


