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Restistente
por fora
Inteligente
por dentro
Com a etiquetadora BMP21-PLUS
você tem tudo o que precisa!
Indicada para identificação geral de alta qualidade.
Seu design foi concebido para ser durável, resistente
e portátil. Essa etiquetadora carrega várias funções
inteligentes como data e hora automáticas, serialização,
simbologia e tipologia ajustáveis, inserção de dados
variáveis, manuseio simples e rápido, 70 modelos de etiquetas
contínuas com 8 tipos de apresentações diferentes, variedade de
cores, modelos de código de barras e muito mais.

BMP21-PLUS: considere seu trabalho realizado.
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Resistentes e simples de utilizar.
Consumíveis do modelo antigo são
compatíveis com a nova versão.
Ideais para a impressão de
etiquetas para identificação
customizada com variedade de
cores, serialização alfanumérica,
inserção de dados variáveis, data e
hora automática, código de barras,
identificação de fios e cabos,
painéis e equipamentos.
Fonte de alimentação: bateria
recarregável de lítio, (6) pilhas AA e
adaptador de corrente alternada.
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Materiais de Etiquetas
Etiqueta de Vinil Interno e Externo (B-595)
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O vinil para identificação interna e externa é bastante
flexível e se adapta perfeitamente a superfícies lisas ou
irregulares.
Excelente resistência a óleos, graxas, detergentes entre
outros produtos químicos usados nas indústrias.
O vinil é durável com o Adesivo Brady de maior resistência,
sua durabilidade é de 8-10 anos ao ar livre.
Temperatura de Serviço: (B-595: -40º a 82ºC)

Etiqueta de Poliéster para Marcação
de Componentes (B-423 / B-430 / B-488)
OO

OO
OO

OO

OO

OO

OO
OO

A etiqueta tem como característica
uma área transparente, a qual envolve o
texto impresso protegendo a informação.
Resistência a desgastes por atrito, manuseio,
solventes, água, óleo e sujeira.
Ideal para fios e cabos que são manuseados e
movidos frequentemente.
Temperatura de Serviço: (B427: -40º a 70ºC)

Etiquetas de Poliéster branco ou transparente de alta
performance.
Ideal para aplicação em superfícies planas e lisas.
As etiquetas produzidas com o material B-488 são
resistentes a solventes.
Temperatura de Serviço:

Luvas Termocontráteis PermaSleeve®
para Fios e Cabos (B-342)

(B-423: -70ºa 120ºC ) (B-430: -70ºa 110ºC) (B-488: -40º a 160ºC).
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Etiquetas contínuas em tecido de nylon desenvolvidas
especialmente para a aplicação em blocos de terminais.
Pode-se criar espaçamentos específicos entre as
etiquetas, possibilitando um perfeito alinhamento
nos blocos terminais.
Temperatura de Serviço: (B-499: -40º a 145ºC).
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Identificação de portas com espaçamento especificado
pelo usuário quando utilizado o modo patch panel da
impressora.
Alta aderência a superfícies texturizadas e lisas.
Temperatura de Serviço: (B-499: -40º a 145ºC) (B-595: -40º a 82ºC)
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Durabilidade de marcadores, permanência e estética.
Luva termocontrátil de contração 3:1.
Pode ser usado para a identificação ou proteção do fio.
Auto-extinguível e não propaga chamas.
Temperatura de Serviço: (B342: -55º a 135ºC)

Etiqueta de identificação
de Fios e Cabos (B499 e B595)

Etiqueta para Patch Panel (B-423, B-499 e B-595)
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Etiqueta para Bloco Terminal (B-499-TB)
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Etiqueta Autolaminável
para Fios e Cabos (B427)
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Etiquetas de tecido de nylon são altamente
flexíveis, ideais para superfícies curvas.
O texto se auto-repete quando utilizado
o modo wire marker.
A função flag permite imprimir informações
variadas e distintas em uma mesma etiqueta.
Temperatura de Serviço:
(B499: -40º a 145ºC) (B595: -40º a 82ºC)
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Cartuchos de
Fácil Manuseio
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Protetor Emborrachado
com Laterais Rugosas
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Visor
Luminoso

6

2 Anos de
Garantia Brady
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Etiquetas
Contínuas
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104 símbolos (setor elétrico,
datacomm e segurança)
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Bateria Recarregável de íons
de lítio ou 6 pilhas tipo AA
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Largura de Etiquetas de 1/4
a 3/4 pol. (6,35 a 19,05mm)
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8 Tipos de Materiais
70 Modelos de Etiquetas
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0.750” (19.05mm)
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0.500” (12.7mm)
0.375” (9.5mm)
0.250” (6.4mm)
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Formatação de
Etiquetas Automática
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Função Retenção
de Etiquetas

