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Nơi làm việc trực 
quan cho doanh 
nghiệp tinh gọn

Ý tưởng, thực tiễn và giải pháp tốt nhất
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NƠI LÀM VIỆC 
TRỰC QUAN 
LÀ GÌ

Nơi làm việc trực quan 
Còn được gọi là Nhà máy trực quan hoặc Quản lý trực quan - là một khái niệm tinh gọn nhấn mạnh 
vào việc sắp xếp

Tôi nên đăng thông tin gì? 
Nếu đó là thông tin quan trọng, chúng sẽ được ghi vào nơi làm việc thực tế của bạn. Nghĩa là ngay 
tại nơi nhân viên của bạn làm việc - trên thiết bị của họ, trên kệ, trên sàn ... bất cứ nơi nào họ cũng 
có thể nhìn thấy chúng trong nháy mắt "giao tiếp vừa đúng lúc". 

Những lợi ích là gì? 

Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? 
Câu trả lời ngắn gọn:
Trực quan đảm bảo mọi nhân viên đều biết chính xác phải làm gì, bất cứ lúc nào. Nghĩa là chúng 
mang lại an toàn và năng suất tốt hơn! 

Câu trả lời dài: 

Nghiên cứu cho thấy mọi người học 
75% những gì họ biết qua thị giác, 
13% qua thính giác và 12% qua khứu 
giác, xúc giác và vị giác. Hình ảnh nơi 
làm việc đóng một vai trò lớn trong 
đào tạo công việc.

78 triệu người thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh dự kiến sẽ nghỉ hưu trong 
vòng 10-15 năm tới. Trực quan giúp nhân viên ít kinh nghiệm học nhanh 
hơn và làm việc hiệu quả hơn. 

Hầu hết các công ty nhận thấy năng 
suất tăng 15-30% sau khi thực hiện 
một nơi làm việc trực quan hiệu quả. 

Duy trì cải tiến liên tục:
Trực quan là một yếu tố duy trì then chốt 
trong các sáng kiến kaizen. Chúng đảm 
bảo rằng các cải tiến vẫn hiển thị rõ ràng, dễ 
hiểu và luôn tuân thủ ... lâu dài sau khi kaizen 
hoặc sự kiện cải tiến nhanh chóng kết thúc! 

Tạo sự ổn định vận 
hành:
Trực quan củng cố các 
tiêu chuẩn bạn đưa ra và 
đảm bảo nhanh chóng 
phát hiện ra những bất 
thường - tạo nền tảng ổn 
định vận hành cho cơ sở 
của bạn. 

hoặc nhiều hoạt động của một cơ sở 
thường được coi là lãng phí! Lãng 
phí chủ yếu là do nhân viên thiếu 
thông tin. Nếu bạn đăng thông tin nơi 
họ cần ... bạn sẽ không lãng phí!

1 sec

17mm WRENCH

8mm WRENCH

TA-7

78million

50% 75%

15%- 30%
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GIẢI PHÁP IN 
ẤN BRADY

Giải pháp in Brady Máy in nhãn 
BMP®21-PLUS Máy in nhãn BMP®51 Máy in nhãn 

BMP®71
Máy in nhãn và biển 

báo BBP31
Máy in màu, biển báo 
cắt và nhãn BBP®37

Máy in nhãn 
BBP®85

Chiều rộng băng 0.375” - 0.750” 0.240” - 1.500” 0.250” - 2.00” 0.500” - 4.000” 0.500” - 4.000” 4.000” - 10.000”
Màn hình dính liền kèm 
bàn phím Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Kết nối với PC No Yes Yes Yes Yes Yes
Máy vẽ đồ thị (cắt văn bản/
hình dạng) No No No No Yes (chỉ có màu 

và cắt) No

Màu sắc Màu đơn Màu đơn Màu đơn Màu đơn Nhiều màu và 4 màu Nhiều màu

Loại vật liệu
Vinyl, Vải nylon và 
polyester để đánh dấu 
dây dẫn và cáp.

Vinyl trong nhà / ngoài 
trời, cộng với nhiều loại 
vật liệu đặc biệt bao 
gồm cả bế để đánh 
dấu điện và dữ liệu.

Vinyl trong nhà / ngoài 
trời, thẻ, phản chiếu, 
lân quang, vinyl có thể 
định vị lại, nhãn thiết 
bị nâng cao và nhiều 
hơn nữa.

Vinyl trong nhà / ngoài 
trời, thẻ, phản chiếu, 
lân quang, vinyl có thể 
định vị lại, nhãn thiết 
bị nâng cao và nhiều 
hơn nữa.

Vinyl trong nhà / ngoài 
trời, vinyl có thể định 
vị lại, thẻ poly, từ tính, 
phản xạ, lân quang, 
chống giả mạo, 
polyester kim loại, và 
nhiều hơn nữa.

Vinyl trong nhà / ngoài 
trời, thẻ polyester, 
phản chiếu, lân quang, 
polyester và nhiều hơn 
nữa.

Trang số Trang  10 Trang  10 Trang  9 Trang  6 Trang  4 Trang  11

Mục lục

Máy in màu và biển báo cắt và nhãn BBP®37................................................................4-5

Máy in biển báo và nhãn S3100 .....................................................................................6-8

Máy in nhãn BMP®71 ...........................................................................................................9

Máy tạo nhãn BMP®51 và BMP®21-PLUS .......................................................................10

Máy in nhãn BBP®85.................. ......................................................................................11

Biển báo, thẻ và nhãn đánh dấu đường ống  ..................................................................12

Trạm thông tin ....................................................................................................................13

Băng đánh dấu sàn ToughStripe®.....................................................................................14

Phần mềm Brady Workstation.............................................................................................18
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Máy in màu và 
cắt biển báo và 
nhãn BBP®37 

Máy in biển báo và nhãn BBP37 của Brady giúp 
bạn tạo ra các biển báo và nhãn bằng màu sắc và 
hình dạng bạn cần để tạo ảnh hưởng - ngay tại 
cơ sở của bạn và ngay khi bạn cần. Với khả năng 
cắt hình linh hoạt và tốc độ in cực kỳ nhanh, bạn 
sẽ không bao giờ biết mình đã sống như thế nào 
khi không có BBP37.

Nhanh hơn. Dễ dàng 
hơn. Đa năng hơn
Không mong đợi gì hơn!

Nhiều màu in
• In các biển báo và nhãn dễ nhận thấy hơn, dễ nhớ hơn và hiệu quả hơn
• Màu sắc là điểm khác biệt khi bạn cần cải thiện hiệu quả an toàn và năng suất tại nơi làm việc 

Cắt hình
• Hệ thống cắt máy vẽ XY tích hợp mang tính cách mạng trong máy in BBP37
• Cắt hình và văn bản, hoặc cắt xung quanh thông điệp của bạn để tạo nhãn trông vừa vặn

Tạo nhãn dễ dàng  
• Cực kỳ dễ dàng và trực quan
• Lý tưởng cho nhiều người dùng, khu vực tập trung và các hoạt động lean 5S 
• Tương thích với Ứng dụng tạo nhãn Brady Workstation mạnh mẽ để tăng tính linh hoạt

Cài đặt nhãn tự động 
• Máy in đọc thông tin quan trọng từ hộp mực cung cấp và sau đó tự động thiết lập các thuộc tính  
 nhãn để bạn có thể in ngay lập tức
• Không còn nhãn hiệu chuẩn hoặc lãng phí, không nhãn dùng thử tốc độ in / nhiệt độ đốt, không   
 cuộn qua màn hình để chọn nhãn và không lãng phí thời gian để thiết lập kích thước nhãn hoặc  
 kích thước văn bản

Thay đổi vật liệu trong 20 giây  
• Ruy băng và nhãn “Drop in” nghĩa là không cần lắp ráp phức 
 tạp, không cần lắp ráp trục quay, không cần điều chỉnh cảm  
 biến hoặc các bước hiệu chuẩn
• Bạn có thể bắt tay vào công việc nhanh hơn, cho bạn nhiều  
 thời gian hơn để làm việc khác

Tốc độ in 5 inch mỗi giây 
• Thời gian xử lý và tốc độ in nhanh giúp bạn không phải tốn  
 thời gian chờ đợi nhãn của mình
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Máy in màu và 
cắt biển báo và 
nhãn BBP®37 

Ribbon cài đặt trong 5 giây ... đúng chỗ!
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B-423 Polyester trắng bóng – l l – – – – – –

B-424 Giấy trắng lì l – – – – – – – –

B-428 Polyester kim loại hóa l – – – – – – – –

B-432 Polyester bóng trong suốt – l – – – l – – –

B-434 Polyester kim loại hóa bóng – l – – – – – – –

B-437 Tedlar® l – – – – – – – –

B-438 Polyester kim loại hóa chống giã mạo l – – – – – – – –

B-483 Polyester trắng bóng – l – – – – – – –

B-483 ToughStripe® – l – – – l – – –

B-484 Polyester trắng bóng – l – – – – – – –

B-486 Polyester kim loại hóa lì l – – – – – – – –

B-488 Polyester trắng lì l – – – – – – – –

B-489 Polyester trắng lì l – – – – – – – –

B-509 Từ tính có thể in – – – l – – – – l **

B-526 Polyester phát sáng quang hóa – – – l – – – – l **

B-549 Polyester chịu được nhiệt độ lạnh – – – l l – – – l **

B-551 Thẻ không dính – – – l – – – – l **

B-565 Polyester kim loại hóa – – – l – – – – –

B-569 Polyester halide thấp – – – l l – – – l **

B-581 Vinyl có thể định vị lại – – – l l – – – l **

B-584 Phản xạ retro – – – l – – – – l **

B-593 Thay thế tấm khắc nổi – l – – – l – – –

B-595 Vinyl ngoài trời – – – l l – l *** l *** l **

B-854  Có thể phát hiện kim loại Toughwash™ – l – – – – – – –

B-855 Toughwash™ – l – – – – – – –

B-724 Polyimide hổ phách lì l – – – – – – – –

B-727 Polyimide trắng bóng – l – – – – – – –

B-787 Bột Polyvinyl trắng bóng – l – – – – – – –

B-7569 Phim Vinyl – – – l – – – – –

Tham khảo Bảng dữ liệu công nghệ tương ứng để biết thông tin đầy đủ về vật liệu tại BradyID.com/techdata. 
** Ruy băng màu được tối ưu hóa để sử dụng trên vật liệu trắng. Dùng thử trên các vật liệu màu khác để phù hợp với ứng dụng của bạn. 
*** Để in màu vàng lên B-595 màu trắng, hãy sử dụng B30-R10000-YL. Để in màu vàng lên các màu khác của B-595, hãy sử dụng B30-R10000-YL2.

Hiệu suất vật liệu thần kỳ
• Nhãn Brady đáng tin cậy và bền bởi vì chúng tôi thiết kế nhãn trong các cơ sở   
 của chúng tôi đồng thời kiểm tra và thử nghiệm R & D chúng nghiêm ngặt trước  
 khi dùng 
• Không có gì xuất ra khỏi công ty của chúng tôi mà không đáp ứng các tiêu    
 chuẩn của chúng tôi
• Một số kéo dài ngoài trời đến 10 năm. Dính vào bề mặt gồ ghề hoặc nhẵn; bề  
 mặt bẩn hoặc sạch sẽ; trong điều kiện khắc nghiệt hoặc điều kiện bình thường.  
 Với độ tin cậy đó, bạn chỉ cần tạo các nhãn này một lần duy nhất

Tùy chọn. Nhiều lựa chọn
• In nhãn dán ống, nhãn hóa chất GHS, nhãn phát sáng trong bóng tối và nhãn   
 thậm chí không phải hoàn toàn là nhãn (chúng là thẻ!)
• Với tổng cộng hơn 300 loại, bạn có thể dán nhãn tất cả!
• Bất kỳ nguồn cung cấp nhãn hoặc ruy băng "B30" nào cũng tương thích để sử  
 dụng cho máy in biển báo và nhãn BBP35 và 37, nếu nó được sản xuất sau   
 ngày 1 tháng 9 năm 2015
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S3100 SIGN AND LABEL PRINTER  

MÁY IN BIỂN 
BÁO VÀ NHÃN 
S3100

Vật tư thông minh
Chỉ cần cho hộp mực vật liệu và ruy băng của 
bạn vào, máy in sẽ làm phần còn lại. Những 
vật tư này có công nghệ tế bào thông minh 
giúp cho máy in biết chính xác cách định dạng 
nhãn của bạn theo nguyên liệu được đặt vào

Chạm và hiển thị
Tất cả các tính năng bạn sử dụng nhiều nhất, 
ngay trong tầm tay của bạn. Màn hình cảm 
ứng này cho phép bạn kéo và thả các đối 
tượng và văn bản cho đến khi nhãn của bạn 
trông chính xác theo cách bạn muốn.

Nhiều ứng dụng
Máy in này có thể đảm nhận tất cả các nhu 
cầu ghi nhãn khác nhau trong cơ sở của bạn. 
Có rất nhiều tùy chọn được cài vào máy in 
này, các ứng dụng của bạn là vô tận.

Hoạt động độc lập hoặc kết nối với PC
Bạn tự quyết định cách bạn muốn sử dụng 
máy in - kết nối với PC hoặc dưới dạng một 
thiết bị di động độc lập.

Tùy chọn phần mềm mạnh mẽ
Phần mềm MarkWare ™ cung cấp khả năng 
chỉnh sửa và thiết kế PC tiên tiến nhất trong 
ngành.
Có nhiều phông chữ, đồ họa, mẫu và công cụ 
nhập - và đó chỉ là sự khởi đầu.

Nhanh chóng, đơn giản và linh hoạt mạnh mẽ 
Máy in biển báo và nhãn BradyPrinter S3100 dễ sử dụng được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu 
nhận dạng cơ sở của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian để có thể quay lại làm việc nhanh hơn.
Máy in này có rất nhiều chức năng. Và tốt nhất là nó có rất nhiều tùy chọn vật liệu có thể đáp ứng tất 
cả các nhu cầu ghi nhãn trong cơ sở của bạn.
Đó là cách máy tạo nhãn nên làm. 

Máy in BBP®31 hoàn hảo để tạo nhãn 5S 
Nó cho phép mọi người tiến đến và tạo nhãn tùy chỉnh mà không cần đào tạo trước!
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Gói máy in, phần mềm và băng khởi động 
Danh mục # Mô tả
S3100 Máy in nhãn và biển báo Brady Printer S3100
S3100W-ARC-KIT S3100 Printer w/  Arc Flash Kit

Máy in S3100  với bộ tia hồ quang điện 
S3100W-GHS-KI Máy in S3100 với bộ GHS 
S3100W-PIPE-KIT Máy in S3100 với bộ nhận dạng đường ống
S3100W-LEAN-KIT Máy in S3100 với bộ nơi làm việc trực quan và tinh gọn
S3100W-SAFE-KIT Máy in S3100 với bộ an toàn và tuân thủ 

 
*Máy in nhãn và biển báo đi kèm với máy in, dây nguồn, cáp USB, CD trình điều khiển, kim, bộ dụng cụ vệ sinh, 
dụng cụ làm sạch dao cắt, hướng dẫn khởi động nhanh, giá đỡ tài liệu. 

**Xem trang trước để biết thành phần của bộ vật liệu

 * Kích thước có sẵn để lắp các thẻ van cứng trống ở trang 16 nhưng cũng có thể được sử 
dụng riêng làm nhãn cho mục đích chung. 
** Nền màu vàng. Nền của tất cả các tiêu đề biển báo khác là màu trắng.

Sơ đồ Mục lục # Màu sắc Chiều rộng nhãn 
A Inch (mm)

Chiều cao nhãn 
B Inch (mm)

Số nhãn 
mỗi hàng

Số nhãn 
mỗi cuộn

Rec. Ruy-băng

Fig. 70 B30-241-595-OSHADA 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-OSHADA 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-OSHACA 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-OSHACA 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-ANSICA 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-ANSICA 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-ANSIDA 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-ANSIDA 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-ANSIWA 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-ANSIWA 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-ANSINO 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-ANSINO 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-242-595-BLNKWT 1.125 (28.6) 2.850 (72.4) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-BLNKWT 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-219-595-BLNKWT 2.250 (57.5) 3.850 (97.8) 1 250 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-BLNKWT 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-241-595-BLNKYL 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

Fig. 70 B30-25-595-BLNKYL 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000 (màu đen hoặc nhiều màu)

**

**

Figure 70
A

B

H
EA

D
ER

BBP31 Printer Tape 
Starter Kit

Nhãn có tiêu đề biển báo được in sẵn (B-595) 
Để tạo nhãn cảnh báo an toànvà tia hồ quang điện trong vài giây. 

• Cho phép máy in tạo ra các biển báo nhiều màu nhanh chóng - trong một lần in

Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 180ºF      Nhiệt độ vận hành: 0ºF đến 180ºF 
Tuổi thọ trung bìn ngoài trời: 8-10 năm

MÁY IN BIỂN 
BÁO VÀ NHÃN 
S3100

Visual Workplace Brochure Translation Vietnam Final.indd   7 3/11/19   11:38 AM



8

Figure 33
A

B

Sơ đồ Mục lục # Màu sắc Chiều rộng nhãn 
A Inch (mm)

Chiều cao nhãn 
B Inch (mm)

Số nhãn mỗi 
hàng

Số nhãn mỗi 
cuộn

Rec. Ruy-băng

Fig. 33 B30C-500-595-WT Trắng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-WT Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-WT Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-3000-595-WT Trắng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-WT Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-YL Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-YL Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-YL Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-3000-595-YL Vàng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-YL Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-RD Đỏ 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-RD Đỏ 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-RD Đỏ 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-RD Đỏ 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-BL Xanh dương 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-BL Xanh dương 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-BL Xanh dương 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-BL Xanh dương 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-GN Xanh lá 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-GN Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-GN Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-GN Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-OR Cam 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-OR Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-OR Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-OR Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-BK Đen 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-BK Đen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-BK Đen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-BK Đen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-BR Nâu 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-BR Nâu 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-BR Nâu 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-BR Nâu 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-GD Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-GD Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-GD Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-GD Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-GY Xám 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-GY Xám 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-GY Xám 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-GY Xám 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-PL Tím 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-PL Tím 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-PL Tím 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-PL Tím 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-500-595-CL Trong suốt 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-1125-595-CL Trong suốt 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-2250-595-CL Trong suốt 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000
Fig. 33 B30C-4000-595-CL Trong suốt 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) - Nhãn liền - B30-R10000

Nhãn Vinyl trong nhà / ngoài trời (B-595) 
Đối với việc nhận dạng cơ sở và an toàn chung: nhãn vinyl công nghiệp của chúng tôi là tốt nhất   

• Vinyl bền, ít co rút với chất kết dính mạnh mẽ nhất của chúng tôi
• Phù hợp với các bề mặt không đều, cong, thô và có kết cấu cao (gạch đã sơn, gỗ thô, nhựa thô, ống bọc giấy, 

bề mặt sơn tĩnh điện)

Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 180ºF     Nhiệt độ vận hành: 0ºF đến 180ºF 
Độ bền ngoài trời trung bình: Độ bền nhãn vinyl ngoài trời 8-10 năm.

MÁY IN BIỂN 
BÁO VÀ NHÃN 
S3100
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Máy in nhãn 
BMP®71

Hàng ngàn ứng dụng. Hàng trăm nhãn. Máy in nhãn duy nhất. 
 
Các tính năng và chức năng tốt nhất của máy in nhãn cầm tay Brady, giờ đây được kết hợp thành 
một máy in chuyển nhiệt cầm tay dễ sử dụng, hàng đầu - máy in BMP®71 mới của Brady. Cho dù 
bạn cần nhãn đánh dấu dây tự cán ¼” hay nhãn vinyl đánh dấu đường ống rộng 2”, bạn chỉ cần 
MỘT máy tạo nhãn - máy in BMP®71 có thể làm tất cả! 

Các tính năng bao gồm: 

Ghi nhãn điện tử

Nhãn đánh dấu đường ống

Nhãn an toàn

Nhận dạng kệ

Nhãn nhận dạng chung

Đánh dấu sàn

Tính đa năng độc đáo 

Danh mục # Mô tả
BMP71* Máy in nhãn BMP71
BMP71-QC Máy in nhãn BMP71 với bộ sạc nhanh
BMP71-SC Máy in nhãn BMP71 có túi đựng mềm
BMP71-SC-QC Máy in nhãn BMP71 có túi vải đựng và cục sạc nhanh
M71-AC-BC Bộ chuyển đổi pin / pin BMP71
M71-ADAPT Bộ chuyển đổi vật liệu TLS / Handimark
M71-BATT Bộ pin BMP71
M71-CABLE Cáp USB BMP71
M71-CLEAN Bộ dụng cụ vệ sinh BMP71
M71-HC Hộp đựng BMP71
M71-QC Cục sạc nhanh BMP71
M71-SC Túi vải đựng BMP71

* Máy in nhãn có Hộp đựng, Bộ sạc / Bộ chuyển đổi AC, 1 cuộn 
nhãn bế trắng M71-31-423, 1 Hộp mực ruy băng đen M71-R6000, 
Bộ chuyển đổi cuộn M71-ADAPT, Cáp USB, Hướng dẫn khởi động 
nhanh, CD bao gồm trình điều khiển máy in, Hướng dẫn sử dụng 
và phụ đạo người dùng

Mục lục # Màu sắc Kích thước Inch (mm)
M71-R6000 Đen 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R4400-WT Trắng 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-RD Đỏ 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-BL Xanh dương 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-GR Xanh lá 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-MA Đỏ tía 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-YL Vàng 2.000 x 50’ (50.8 x 45.72 m)

Ruy băng in siêu  công suất 

• Hơn 100 biểu tượng
• In hai mặt
• Nhiều cỡ chữ
• Chỉ số dưới 
• Khung
• In phản chiếu
• Màn hình màu
• Kích thước phông chữ 

tự động

• Theo chiều dọc
• Mở rộng / Ngưng tụ
• Tem thời gian / ngày 

tháng
• Gạch chân / in 

nghiêng / đậm
• Mã vạch
• Tuần tự hóa
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Nhiều biểu tượng
• Mã 39 và 128 mã vạch
• 400 biểu tượng bao gồm điện, giọng nói / dữ liệu, an toàn & 

bảo vệ, cảnh báo, và máy móc & vận hành 

Nhiều kích cỡ
• In từ 0,06” đến tối đa 1,44” ký tự trên nhãn có chiều rộng lên 

tới 1,5 

In sạch & nhanh
• Người dùng máy in kimnhận được chất lượng in truyền nhiệt 

sắc nét, không bị nhòe, tốc độ in nhanh hơn và khả năng 
chỉnh sửa văn bản và biểu tượng nhiều hơn 

Nhiều loại nhãn  
• Băng keo nối màu sắcđểnhận 

dạng thiết bị và cảnh báo 
an toàn

•  Ống đánh dấu dây dẫn 
PermaSleeve®

• Nhãn đánh dấu dây dẫn và 
cáp tự cán

• Nhãn đánh dấu cầu đấu, thanh 
đấu nối, tấm mặt & ổ cắm

• Nhãn bế công nghiệp mục 
đích chung  

Máy tạo nhãn 
BMP®51 và 
BMP®21-PLUS

Mục lục # Mô tả
BMP21-MAGNET Nam châm siêu công suất gắn máy in lên bề mặt kim loại để 

in di động
BMP21-TOOL Nam châm siêu công suất kèm với đèn pin và chân đế có 

thể thu lại
BMP21-AC Máy in điện từ ổ cắm tường. Có thể dùng như một bộ sạc pin
BMP21-PLUS-BATT Pin Li-ION đảm bảo năng lượng in ngay cả khi đang di 

chuyển
BMP21-PLUS-HC Bao gồm chèn bọt và không gian để chứa tối đa 6 hộp mực 

hoặc phụ kiện
BMP21-PLUS-KIT1 Bộ sản phẩm bao gồm: máy in, hộp cứng, hộp nhãn, pin 

Li-ION, dây nguồn và dây buộc

Mục lục # Mô tả
75447370843 Bộ sản phẩm với máy in BMP®51 và pin Li-Ion
75447314703 Máy in BMP®51, Bộ pin Li-Ion có thể sạc lại và Bộ chuyển đổi AC / Bộ sạc pin *
75447314705 Máy in BMP®51, Phần mềm LabelMark ™ 5 và Bộ chuyển đổi AC * 
*  Máy in có hộp đựng cứng, Khay đựng pin = cho pin AA, Cáp USB, CD Trình điều khiển, CD sản phẩm, Hướng dẫn khởi động nhanh,

 l MC-1500-595-WT-BK

Sơ đồ Mục lục # Màu sắc Chiều rộng 
nhãn 
A Inch (mm)

Chiều dài 
cuộn B Inch 
(mm)

Số nhãn 
mỗi hàng 

Số nhãn 
một cuộn 

Nhãn Vinyl trong nhà / ngoài trời (B-595)
Fig. 33 MC-1500-595-WT-BK* BK on WT 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-YL-BK* BK on YL 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-OR-BK* BK on OR 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-BL-WT* WT on BL 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-RD-WT* WT on RD 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-GN-WT* WT on GN 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-WT-RD* RD on WT 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-BK-WT* WT on BK 1.500 (38.10) 25 ft. (7.62 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-WT-CL* WT on CL 1.500 (38.10) 20 ft. (6.09 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 MC-1500-595-CL-BK* BK on CL 1.500 (38.10) 20 ft. (6.09 m) - vật tư liên tục -
* Chiều rộng đa dạng sẵn có 

Sơ đồ Mục lục # Màu sắc Chiều rộng 
nhãn 
A Inch (mm)

Chiều dài 
cuộn B Inch 
(mm)

Số nhãn 
mỗi hàng 

Số nhãn 
một cuộn

Nhãn Vinyl trong nhà / ngoài trời (B-595)
Fig. 33 M21-750-595-WT BK on WT 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-YL BK on YL 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-OR BK on OR 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-BL WT on BL 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-RD WT on RD 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-GN WT on GN 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-BK WT on BK 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-BR WT on BR 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-PL WT on PL 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 M21-750-595-GY WT on GY 0.750 (19.05) 21 ft. (6.40 m) - vật tư liên tục -

Figure 33
A

B

Figure 33
A

B

• Định dạng nhãn tự động cho 
dây quấn, bảng cắm, khối 
đầu cuối, cờ cáp và nhãn 
biểu ngữ chung

• Vật liệu thả, khóa và in

• Đã qua thử nghiệm sốc và 
rung theo Phương pháp 
MIL-STD-810G 5.16.6 
S4.6.5

• Pin Li-ION có thể sạc lại

• Độ rộng băng từ 0,25” đến 
0,75”

• Tổng cộng 70 bộ phận vật 
liệu

• Kẹp giữ nhãn sau khi cắt
• 104 biểu tượng dùng cho 

điện, nhà thông minh, an 
toàn và truyền số liệu
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Máy in nhãn 
BBP®85

In Nhãn & biển báo với chiều cao lên đến 10” 
• Máy in lý tưởng cho việc ghi nhãn Lean 5S và kaizen nhiều người dùng
• Giao diện màn hình cảm ứng đơn giản để sử dụng độc lập hoặc in từ PC của bạn với Phần mềm MarkWare™
• Ứng dụng thiết kế nhãn tiết kiệm thời gian để tạo nhãn đánh dấu đường ống, biển báo an toàn, tia hồ quang 

điện, nhãn thông tin và hơn thế nữa!
• In chuyển nhiệt nhiều màu có độ bền cao
• In các định dạng biển báo phổ biến thậm chí nhanh hơn bằng cách sử dụng nguồn cung cấp tiêu đề biển báo 

được in sẵn
• Vật liệu chịu được các điều kiện khắc nghiệt, bám chặt trên các bề mặt khó khăn nhất
• Hơn một trăm lựa chọn vật tư, bao gồm:
 (i) Nhiều lựa chọn vật liệu ngoài trời loại công nghiệp rộng 4” đến 10”
 (i) Các vật liệu đặc biệt bao gồm Phản chiếu và Phát sáng trong bóng tối
 (i) Cung cấp tiêu đề biển báo được in sẵn cho GHS, tia hồ quang điện và các biển báo an toàn OSHA hoặc  
 ANSI, có nghĩa là chỉ một lần in!
 (i) Bảng biển báo cứng: Dán biển báo được in sẵn vào bảng pa nô để các biển báo cứng nhanh, bạn có thể  
 treo hoặc dán hầu như bất cứ mọi nơi. 
 

Mục lục # Mô tả
BBP85 Máy in Biển báo & Nhãn BBP®85
BBP85-MWS Máy in BBP®85  và Phần mềm MarkP™ Lean
BBP85-31-71-KIT Máy in BBP®85 với Máy in BBP®31, Máy in BMP®71 và Phần 

mềm Markware ™ Lean
BBP85-31-KIT Máy in BBP®85 với Máy in BBP®31 và Phần mềm Markware™ 

Lean
BBP85-71-KIT Máy in BBP®85 với Máy in BMP®71 và Phần mềm Markware™ 

Lean
B85-DC Vỏ bọc chống bụi Máy in BBP85
B85-STYLUS 3 gói kim thay thế BBP85
64692 Print Head Cleaning Pen
* Máy in Bao gồm: CD Tài liệu, CD Trình điều khiển máy in, Dây nguồn, 
dây USB, Khởi động nhanh, Bộ dụng cụ vệ sinh.
** Cấp bằng sáng chế

Ruy băng in công nghiệp BBP®85 
Mục lục # Màu sắc Chiều rộng Inch (mm) Chiều dài Inch (mm)
13511 Đen 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13510 Đen 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
13513 Trắng 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13512 Trắng 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
13595 Đỏ 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13514 Đỏ 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
13596 Xanh dương 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13515 Xanh dương 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
13597 Xanh lá 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13516 Xanh lá 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
13521 Đen/Đỏ 6.250 (158.7) 200ft. (60.9m)
13520 Đen/Đỏ 8.800 (223.5) 200ft. (60.9m)
 
Mã của ruy băng màu đỏ tươi và màu cam, và ruy băng 
nhiều màu, có thể được tìm thấy tại www.BradyID.com / 
powermark.

Băng Vinyl trong nhà / ngoài trời
Sơ đồ Mục lục # Màu sắc Chiều rộng nhãn 

A Inch (mm)
Chiều dài cuộn B 
Inch (mm)

Số nhãn mỗi 
hàng

Số nhãn 
một cuộn

Fig. 33 13538 Trắng 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13549 Trắng 6.000 (152.4) 50ft. (15.2m) -- vật tư liên tục -
Fig. 33 13651 Trắng 7.000 (177.8) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13551 Trắng 8.000 (203.2) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13562 Trắng 10.000 (254.0) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13539 Vàng 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13550 Vàng 6.000 (152.4) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13652 Vàng 7.000 (177.8) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13552 Vàng 8.000 (203.2) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13563 Vàng 10.000 (254.0) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13540 Đỏ 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13601 Đỏ 6.000 (152.4) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13654 Đỏ 7.000 (177.8) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13553 Đỏ 8.000 (203.2) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13610 Đỏ 10.000 (254.0) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13541 Xanh dương 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13602 Xanh dương 6.000 (152.4) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13656 Xanh dương 7.000 (177.8) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13554 Xanh dương 8.000 (203.2) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13611 Xanh dương 10.000 (254.0) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13542 Xanh lá 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13603 Xanh lá 6.000 (152.4) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13655 Xanh lá 7.000 (177.8) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -
Fig. 33 13555 Xanh lá 8.000 (203.2) 50ft. (15.2m) - vật tư liên tục -

Mẫu Ruy băng in 
một màu

Figure 33
A

B
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Tạo thẻ van của riêng bạn  
• Sử dụng máy in Brady của bạn để dán nhãn cho các thẻ 

lâu bền này
• Chịu được nhiệt độ từ -40° F (-40° C) đến 180° F (82° C)
• Thẻ 1,5” x 3” dùng nhãn 1,25” x 2,85” hoặc nhỏ hơn 
• Thẻ 2,5” x 4” dùng nhãn 2,25” x 3,85” hoặc nhỏ hơn 

BIỂN BÁO, 
THẺ VÀ NHÃN 
ĐÁNH DẤU 
ĐƯỜNG ỐNG

Tạo nhãn đánh dấu đường ống BradySnap-On™ của riêng bạn 
• Sử dụng nhãn đánh dấu đường ống Brady Snap-On™ trống (vật liệu B-571) kết hợp với nhãn đánh dấu ống 

tự dính được sản xuất trên máy in Brady của bạn
• Cuộn sẵn để dán xung quanh ống 

Mục lục # Màu 
sắc

chiều rộng A Inch 
(mm)

chiều rộng A Inch 
(mm)

41920 Đen 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
41921 Đen 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
41922 Vàng 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
41923 Vàng 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
41924 Đỏ 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
41925 Đỏ 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
41926 Xanh dương 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
41927 Xanh dương 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
41928 Xanh lá 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
41929 Xanh lá 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)

Mục lục # Màu 
sắc

chiều rộng A Inch 
(mm)

chiều rộng A Inch 
(mm)

87694 Cam 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
87695 Cam 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
87696 Trắng 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
87697 Trắng 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
87698 Xám 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
87699 Xám 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
87710 Nâu 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
87711 Nâu 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)
87712 Tan 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)
87713 Tan 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)

Mục lục # Material 
Description

Width A Inch 
(mm)

Height B Inch 
(mm)

42953 Aluminum (AL) 7.000 (177.8) 10.000 (254.0)
76063 Fiberglass (FG) 7.000 (177.8) 10.000 (254.0)
47000 Fiberglass (FG) 10.000 (254.0) 14.000 (355.6)
42954 Aluminum (AL) 10.000 (254.0) 14.000 (355.6)
25376 Plastic (PL) 7.000 (177.8) 10.000 (254.0)
25377 Plastic (PL) 10.000 (254.0) 14.000 (355.6)
88948 Polyester (SS)* 7.000 (177.8) 10.000 (254.0)
88949 Polyester (SS)* 10.000 (254.0) 14.000 (355.6)

*(SS) Tự dính

Mục lục # Màu 
sắc

Phù hợp với đường kính bên ngoài ống 
Inch (mm) 

57106 Xanh dương 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57107 Xanh dương 2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57100 Vàng 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57101 Vàng 2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57104 Đỏ 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57105 Đỏ 2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57102 Xanh lá 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57103 Xanh lá 2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)

Mục 
lục #

Màu 
sắc

Độ dài của nhãn 
đánh dấu 
Inch (mm)

Phù hợp với đường kính 
bên ngoài ống 
Inch (mm) 

41900 Vàng 8.000 (203.2) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41904 Vàng 9.000 (228.6) 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42308 Vàng 12.000 (304.8) 6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41908 Vàng 13.000 (330.2) 2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42300 Vàng 16.000 (406.4) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42304 Vàng 16.000 (406.4) 1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41912 Vàng 21.000 (533.4) 4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42312 Vàng 32.000 (812.8) 10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)
41901 Xanh lá 8.000 (203.2) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41905 Xanh lá 9.000 (228.6) 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42309 Xanh lá 12.000 (304.8) 6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41909 Xanh lá 13.000 (330.2) 2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42301 Xanh lá 16.000 (406.4) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42305 Xanh lá 16.000 (406.4) 1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41913 Xanh lá 21.000 (533.4) 4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42313 Xanh lá 32.000 (812.8) 10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)

Mục 
lục #

Màu 
sắc

Độ dài của nhãn 
đánh dấu 
Inch (mm)

Phù hợp với đường kính 
bên ngoài ống 
Inch (mm) 

41902 Đỏ 8.000 (203.2) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41906 Đỏ 9.000 (228.6) 1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42310 Đỏ 12.000 (304.8) 6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41910 Đỏ 13.000 (330.2) 2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42302 Đỏ 16.000 (406.4) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42306 Đỏ 16.000 (406.4) 1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41914 Đỏ 21.000 (533.4) 4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42314 Đỏ 32.000 (812.8) 10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)

41903 Xanh 
dương 8.000 (203.2) 0.750 (19.1) - 1.375 (34.9)

41907 Xanh 
dương 9.000 (228.6) 0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)

42311 Xanh 
dương 12.000 (304.8) 6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)

41911 Xanh 
dương 13.000 (330.2) 2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)

42303 Xanh 
dương 16.000 (406.4) 0.750 (19.1) - 1.375 (34.9)

42307 Xanh 
dương 16.000 (406.4) 1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)

41915 Xanh 
dương 21.000 (533.4) 4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)

42315 Xanh 
dương 32.000 (812.8) 10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)

*outside diameter includes pipe O.D. plus any insulation.

Nhãn được sản 
xuất trên máy in 

Brady

Nhãn đánh 
dấu dán

Biển báo trống 
• Dùng nhãn Brady 

của bạn để tạo ra các 
biển báo và bảng hiệu 
cứng  

Hiệu suất cao trống 
Nhãn đánh dấu đường ống dạng 
quấn  
• Sử dụng máy in Brady để tạo Nhãn đánh dấu ống 

dạng quấn tùy chỉnh 
• Phần tự dính giữ nhãn đánh dấu đường ống dính chặt 

tại chỗ
• Nhiệt độ bảo quản: -40° F (-40° C) đến 248° F (120° C) 
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TRẠM THÔNG 
TIN

Danh mục # Mô tả
2010 Biển tuân thủ 2010

2010SP* Biển tuân thủ bằng tiếng Tây Ban Nha 
2010SP *

* Biển báo là tiếng Tây Ban Nha với bìa hồ sơ song ngữ (2026)

Danh mục # Mô tả
IC326E Trung tâm thông báo khẩn cấp

Danh mục # Mô tả
99289 Trạm thủ tục khóa

Biển tuân thủ thông tin cần biết 
• Biển tuân thủ bao gồm bảng polystyrene đỏ, giá đựng hồ sơ và bìa hồ sơ MSDS (2023)
• Hồ sơ MSDS 1½” với số lượng 300 tờ
• ích thước biển: 20”H x 14”W x 4½”D 

Trung tâm thông báo khẩn cấp 
• Biển poly đỏ chắc chắn đi kèm với rỗ làm bằng dây dẫn bọc nhựa PVC trắng, có khả năng hiển thị cao và 

thuận tiện khi đặt các giấy tờ quan trọng
• Bìa hồ sơ 3 móc chống rách gắn được khoảng 300 tờ và đi kèm với dây xích 

Trạm thủ tục khóa  
• Biển làm từ polystyrene bền
• Bìa hồ sơ có 3 móc, 1½” được làm từ polyetylen 55
• Kích thước biển: 20” H x 14”W x 4½”D 
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BĂNG DÍNH 
ĐÁNH DẤU SÀN 
TOUGHSTRIPE®

Độ bền cao 
Tốn ít thời gian thay thế các dòng bị hư hỏng hoặc mòn hơn để có một cơ sở đẹp và 
hiệu quả hơn.
• Chịu được lưu lượng xe nâng mà không bị rách hoặc gồ ghề
• Thiết kế cấu hình thấp giảm rách và trầy xước từ má phanh, giắc cắm pallet, v.v.
• Polyester chắc chắn với chất kết dính cực kỳ siêu linh hoạt

Dễ dán 
Dính mượt và thẳng nhanh chóng - mà không cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp.
• Có thể tự dán dễ dàng 
• Polyester cứng với lớp lót ngăn ngừa giãn băng và giảm nếp nhăn và lượn sóng, đường không đều
• Không cần dùng chất đặc biệt để dọn sàn - chỉ cần làm sạch bằng chất tẩy rửa thông thường
• Để có hiệu suất tối đa, hãy dán các sản phẩm nhãn Đánh dấu sàn ToughStripe vào nền bê tông phẳng, 

không tráng

Khả năng hiển thị cao
Có cùng tầm nhìn với các nhãn dấu sàn được sơn sẵn - và tốn phí ít hơn.
• Bề mặt bóng sáng như mới sơn
• Cấu hình thấp giảm thiểu các mảnh vụn chồng chất `dọc theo các cạnh gây ra với băng 

dính sàn dày hơn (đùn)
• Bề mặt chống lại các vết dính và vết bẩn
• Có sẵn nhiều màu sắc với độ phản chiếu cao
•  Màu tùy chỉnh có sẵn

Hình dạng bế 
Sử dụng các hình dạng, màu sắc và kích cỡ khác nhau để đánh dấu sàn bền hơn, 
hiệu quả hơn.
• Dấu gạch ngang, dấu chấm, mũi tên, dấu chân và dấu góc (L, T và hình dạng)
• Đánh dấu lâu bền hơn - Giảm thiểu rủi ro hư hỏng và dễ sửa chữa nhanh chóng

Hình đánh dấu khoảng cách sẵn 
Thời gian dán và sửa chữa nhanh chóng
• Dấu chấm, mũi tên và dấu gạch ngang được đóng gói thành cuộn (không riêng lẻ) và cách 

đều nhau 18 điểm trên một lớp lót liên tục
• Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng cho một người; chỉ cần đặt đường xuống giống như một 

cuộn băng liên tục, sau đó tháo băng chuyển rõ ràng từ trên đỉnh của các dấu sàn
• Không cần dán từng nhãn một
• Nhanh dính thẳng, khoảng cách đều nhau
• Lý tưởng cho các khu vực giao thông cao - nếu bị hư hỏng chỉ thay thế các nhãn bị hư hỏng 

Tháo gỡ không làm hư sàn 
Dễ dàng loại bỏ các nhãn đánh dấu sàn mà không làm hỏng sàn hoặc để lại vết keo.
•   Không sứt mẻ và bong tróc khi bị tháo gỡ - đi liền một miếng
• Tháo gỡ sạch sẽ mà không có bất kỳ vết keo dư nào hoặc để lại thiệt hại cho sàn nhà
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Polyester đánh dấu sàn B-514 
Các sản phẩm nhãn đánh dấu sàn ToughStripe® được làm bằng polyester B-514 mới của 
Brady. Các sản phẩm của ToughStripe rất lý tưởng để đánh dấu lối ra vào, lối đi và nhà kho, và 
chỉ ra các thiết bị an toàn quan trọng và lối ra.
• Đạt tiêu chuẩn an toàn cao cho các bề mặt chống trượt khô, sạch 
• ANSI A1264.2-2006 và OSHA 1910.22
• Độ dày 2 mil
• Phạm vi nhiệt độ bảo quản 0 ° F - 129 ° F
• Chống lại hóa chất độc hại
• Màu tùy chỉnh có sẵn

Băng đánh dấu sàn 

Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh 
dương Cam Vàng Sọc đen 

vàng
Sọc đỏ 
trắng

Sọc trắng 
đen

2" x 100' 104310 104311 104313 104315 104314 104316 104312 104317 104318 104319

3" x 100' 104340 104341 104343 104345 104344 104346 104342 104347 104348 104349

4" x 100' 104370 104371 104373 104375 104374 104376 104372 104377 104378 104379

Nhãn đánh dấu khoảng cách cắt sẵn
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

3.5" x 100' –  55 dots spaced 18" apart 104525 104522 104521 104520 104524 104523

2” x 5” x 100’ –  52 arrows spaced 18" apart 104554 104555 104526 104527 104528 104529

2” x 8” x 100’ –  46 dashes spaced 18" apart 142178 142177 142179 142181 142180 104556

Dấu chấm
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

3.5” Dia. - 350/Cuộn 104404 104405 104400 104401 104402 104403

Mũi tên 
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

2” x 5” - 100/Gói 104416 104417 104412 104413 104414 104415

3” x 8”  - 100/Gói 104422 104423 104418 104419 104420 104421

4” x 10”  - 100/Gói 104428 104429 104424 104425 104426 104427

Dấu chân
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

10' x 3.5”  - 10/Gói (5 right & 5 left) 104410 104411 104406 104407 104408 104409

Dấu góc "L" 
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

2” x 5” 20/Gói 104434 104435 104430 104431 104432 104433

3” x 8” 20/Gói 104446 104447 104442 104443 104444 104445

4” x 10” - 20/Gói 104458 104459 104454 104455 104456 104457

Dấu trung tâm "+"
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

2” x 5” - 20/Gói 104470 104471 104466 104467 104468 104469

3” x 8”  - 20/Gói 104476 104477 104472 104473 104474 104475

4” x 10”  - 20/Gói 104482 104483 104478 104479 104480 104481

Dấu chia "T"
Đen Trắng Đỏ Xanh lá Xanh dương Vàng

2” x 5” - 20/Gói 104440 104441 104436 104437 104438 104439

3” x 8” - 20/Gói 104452 104453 104448 104449 104450 104451

4” x 10” - 20/Gói 104464 104465 104460 104461 104462 104463

BĂNG DÍNH 
ĐÁNH DẤU SÀN 
TOUGHSTRIPE®
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Ruy băng đen đặc biệt Danh mục # M71-R6000 dùng để in trên băng dính sàn ToughStripe.
Sử dụng ruy băng trắng tiêu chuẩn Danh mục # M71-R4400-WT cho văn bản màu trắng.

Nhãn đánh dấu sàn theo yêu cầu B-483 
Băng dính sàn ToughStripe® có sẵn trong hộp mực nhãn có thể in, có thể được sử dụng để 
tạo nhãn dán sàn tùy chỉnh. Các nhãn có thể in có độ bền và hiệu suất tương tự như băng 
đánh dấu sàn ToughStripe, giúp chúng trở thành một giải pháp lý tưởng để xác định khu 
vực lưu trữ chỉ định và cung cấp các hướng dẫn trực quan trên sàn nhà.

Quy trình 3 bước dễ dàng: 
• In nhãn mong muốn từ máy in Brady đã chọn
• Định vị trên sàn
• Dán polyester B-634 đi kèm chồng lên

ể biết thông tin về Máy in BMP®71: www.BradyID.com/bmp71

Figure 33

A

B

Băng đánh dấu sàn ToughStripe BBP®37 với lớp phủ ngoài
Sơ đồ  # B# Màu sắc Chiều rộng  

nhãn A Inch (MM)
Chiều dài cuộn 
B Feet (m) Số nhãn mỗi cuộn Rec Ruy băng

B30C-1125-483BK-KT B-483 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483BL-KT B-483 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483GN-KT B-483 Trắng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483OR-KT B-483 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483RD-KT B-483 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483WT-KT B-483 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483YL-KT B-483 Vàng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-2250-483BK-KT B-483 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-2250-483BL-KT B-483 Đỏ 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483GN-KT B-483 Đỏ 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483OR-KT B-483 Đỏ 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483RD-KT B-483 Xanh dương 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483WT-KT B-483 Xanh dương 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483YL-KT B-483 Xanh dương 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-3000-483WT-KT B-483 Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-3000-483YL-KT B-483 Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483BK-KT B-483 Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483BL-KT B-483 Đen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483GN-KT B-483 Đen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483OR-KT B-483 Đen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483RD-KT B-483 Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-4000-483WT-KT B-483 Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-4000-483YL-KT B-483 Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000

Băng đánh dấu sàn ToughStripe BMP®71 với lớp phủ ngoàie
1" x 50' 2" x 50'

Trắng M71-1000-483-WT-KT M71-2000-483-WT-KT

Đen M71-1000-483-BK-KT M71-2000-483-BK-KT

Vàng M71-1000-483-YL-KT M71-2000-483-YL-KT

Đỏ M71-1000-483-RD-KT M71-2000-483-RD-KT

Xanh dương M71-1000-483-BL-KT M71-2000-483-BL-KT

Xanh lá M71-1000-483-GN-KT M71-2000-483-GN-KT

Cam M71-1000-483-OR-KT M71-2000-483-OR-KT

BĂNG DÍNH 
ĐÁNH DẤU SÀN 
TOUGHSTRIPE®
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Emergency Exit 
104495 - 17” dia.

Emergency Stairs  
104496 - 17” dia.

Arrow Symbol 
104489 - 17” dia.

Exit Arrow  
104490 - 17” dia.

Fire Extinguisher 
104492 - 17” dia.

Fire Alarm 
104493 - 17” dia.

Fire Hose 
104494 - 17” dia.

Warning Forklift 
Traffic 104512 - 17” dia.

Watch Out For Fork 
Lift 104501 - 17” dia.

Pedestrian Traffic 
Only 104509 - 17” dia.

Safety Shower 
104487 - 17” dia.

First Aid w/Arrow
104486  - 17” dia.

Production Area
104513 - 17” dia.

Eye Wash  
104507 - 17” dia.

Stop  
104511 - 17” dia.

Radiation Area
104488 - 14” x 18”

First Aid 
104491 - 14” x 18”

Do Not Enter
104497 - 14” x 18”

Chemical Storage
104498 - 14” x 18”

Keep Aisles Clear 
104508 - 17” dia.

Watch Your Step
104499 - 14” x 18”

Ear Protection Area
104502 - 14” x 18”

No Smoking 
104500 - 14” x 18”

Hard Hat Area 
104504 - 14” x 18”

Eye Protection Area
104503 - 14” x 18”

Biohazard 
104506 - 14” x 18”

Safety Goggles 
Required

104505 - 14” x 18”

Safety Glasses 
Required 

104510 - 14” x 18”

Biển báo đánh dấu sàn B-534 với rãnh chống trượt 
 
Biển báo đánh dấu sàn polyester Toughstripe B-534 chống lại các hóa chất độc hại và được thiết kế 
đặc biệt để cảnh báo cho công nhân về các nguy cơ tiềm ẩn và thực thi các yêu cầu thiết bị bảo vệ. 
• Đạt tiêu chuẩn an toàn cho các bề mặt chống trượt khô, sạch theo ANSI A1264.2-2006 và OSHA 1910.22
• Độ dày 3 mil
• Phạm vi nhiệt độ bảo quản 0°F - 129°F
• Biển báo tùy chỉnh có sẵn
• Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 8.302.337 

BĂNG DÍNH 
ĐÁNH DẤU SÀN 
TOUGHSTRIPE®
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Tạo nhãn trên PC của bạn và gửi đến máy in của bạn. Brady đã cách mạng hóa 
cách bạn tạo nhãn trên PC với Brady Workstation mới và các ứng dụng dành riêng 
cho các dự án bạn muốn thực hiện. Nó được xây dựng để trở nên siêu mạnh mẽ và 
siêu đơn giản - chỉ cần chọn các ứng dụng bạn cần để hoàn thành công việc.

Ứng dụng Brady WORKSTATION có sẵn 
Có một số ứng dụng tạo nhãn trong Brady Workstation để phù hợp với nhiều ứng 
dụng khác nhau. Bạn có cần tất cả các ứng dụng không? Không vấn đề gì! Khi Brady 
Workstation được tải xuống PC của bạn, bạn có thể chọn ứng dụng nào bạn muốn và 
bỏ qua những ứng dụng bạn không cần.

1. Tải xuống Brady 
Workstation tại 
www.bradyid.
com/workstation 

2. Chọn các ứng 
dụng bạn muốn 
và bỏ qua những 
ứng dụng mà bạn 
không cần.

3.  Tiết kiệm thời 
gian bằng cách 
thiết kế và in nhãn 
nhanh chóng!

Tải phần mềm 
WORKSTATION 
ngay hôm nay

Nó hoạt động như thế nào? Tải xuống chương trình Brady Workstation miễn phí, sau 
đó chọn các ứng dụng bạn cần và bỏ qua những ứng dụng bạn không cần. 
Ứng dụng được xây dựng để làm việc cho bạn. Các ứng dụng này có tính năng 
xây dựng theo quy định và tiêu chuẩn, chữ tượng hình, cụm từ phổ biến, nhập dữ 
liệu, hướng dẫn và chức năng trợ giúp - tất cả giúp bạn tạo các biển báo và nhãn để 
giữ cho cơ sở của bạn tuân thủ và an toàn. Hầu hết các ứng dụng đều miễn phí, trong 
khi các ứng dụng khác có chi phí khác nhau với tùy chọn dùng thử miễn phí 14 ngày.

BRADY 
WORKSTATION

Truy cập workstation.
bradyid.com để tải xuống 
chương trình và chọn một 
số ứng dụng, bao gồm 
Thiết kế có sẵn, Đánh dấu 
đường ống, Trình thiết kế 
tùy chỉnh, GHS và sách 
hướng dẫn khóa.

Bộ phần mềm thiết kế cơ bản

Nhận mọi thứ bạn cần để tạo nhãn tùy chỉnh của riêng bạn với Bộ thiết kế cơ bản Brady 
Workstation. Với thiết kế cơ bản, định dạng, đồ họa và thư viện mã vạch đơn giản, bạn có thể 
thiết kế nhãn như một chuyên gia ngay lập tức.

Các ứng dụng bao gồm: In hàng loạt, Nhập Excel, Quản lý tệp, Trình tự, Trình chỉnh sửa 
mẫu, Cài đặt nhãn và bảng thu gọn thiết kế tùy chỉnh.

Bộ phần mềm nhận dạng an toàn & cơ sở

Giữ cho cơ sở của bạn an toàn và tuân thủ với Bộ phần mềm nhận dạng an toàn & cơ sở. 
Nhóm ứng dụng này giúp bạn dễ dàng tạo các biển báo, nhãn và đánh dấu đường ống tùy 
chỉnh. Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn an toàn trực quan cho cơ sở của bạn, đây là bộ 
phần mềm dành cho bạn!

Các ứng dụng bao gồm: Băng mũi tên, In theo lô, Trình thiết kế tùy chỉnh, Nhập Excel, Thiết 
kế tùy chọn, Quản lý tệp, Đánh dấu đường ống, Phần mềm in, Trình tự, Trình chỉnh sửa mẫu 
và Cài đặt nhãn.

LM

Bộ phần mềm nâng cấp của LabelMark

Khi bạn đã sẵn sàng nâng cấp Brady Workstation từ phần mềm LabelMark, bộ ứng dụng 
Nâng cấp của LabelMark có mọi thứ bạn cần cho quá trình chuyển đổi. Bạn có thể thiết kế 
nhãn văn bản hoặc nhãn cơ bản với định dạng nâng cao, thêm đồ họa và mã vạch, tuần tự 
hóa và nhập dữ liệu, v.v.

Các ứng dụng bao gồm: Nhập nâng cao, Trình tự nâng cao, In theo lô, Trình thiết kế tùy 
chỉnh, Nhập Excel, Flip Flop, Quản lý tệp, Phần mềm in, Trình tự, Trình chỉnh sửa mẫu, Nhãn 
văn bản và Cài đặt nhãn.  

Bộ phần mềm nhận dạng dây dẫn

Để tạo nhãn dây dẫn và cáp, Bộ phần mềm nhận dạng dây dẫn là sự kết hợp chính xác của 
các ứng dụng Brady Workstation. Nó cho phép bạn dễ dàng tạo nhãn dòng đơn, nhãn quấn 
quanh văn bản, và tuần tự hóa và nhập dữ liệu mà không phải lo lắng về căn chỉnh. Nếu bạn 
đang cần dán hoặc quấn dây dẫn và cáp, đây là bộ phần mềm dành cho bạn!

Các ứng dụng bao gồm: Nhập nâng cao, Trình tự nâng cao, In theo lô, Nhập Excel, Flip Flop 
Quản lý tệp, Phần mềm in, Trình tự, Trình chỉnh sửa mẫu, Nhãn văn bản và Cài đặt nhãn.
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Tia hồ quang điện

Nhanh chóng và dễ dàng tạo nhãn tia hồ quang điện tuân thủ NFPA với 
ứng dụng Arc Flash. Thực hiện hoặc nhập dữ liệu đánh giá cho thiết bị 
của bạn, sau đó sử dụng các mẫu dựng sẵn để tạo và in nhãn của bạn 
trong vài cú nhấp chuột đơn giản. Điều này bao gồm các bản cập nhật 
mới nhất 2015 cho tiêu chuẩn NFPA 70E.

T

Biển báo nhanh 

Không tốn nhiều thời gian tạo biển báo của bạn! Với ứng dụng Express 
Signs, chỉ cần chọn một mẫu, nhập thông tin của bạn và in trong vài 
phút. Bạn muốn xem thử một mẫu khác? Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn 
có thể chọn một bố cục khác - và đừng lo lắng, thông tin biển báo bạn đã 
nhập sẽ giữ nguyên.

Nhãn GHS

Tạo nhãn GHS đơn giản đến bất ngờ. Chúng tôi đã hợp lý hóa quy trình 
để bạn có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ các bảng SDS của mình một lần, 
sau đó tạo và in bất kỳ nhãn GHS kích thước nào bất cứ lúc nào. Cần 
nhãn song ngữ? Chúng cũng được hỗ trợ trong ứng dụng.

Hướng dẫn khóa 

Tiết kiệm thời gian và giữ an toàn cho nhân viên với ứng dụng Lockout 
Writer. Công cụ trực quan này cho phép bạn tạo, lưu trữ và in các quy 
trình khóa đơn giản, các thẻ liên quan và nhãn nguồn năng lượng một 
cách nhanh chóng và dễ dàng.

Băng có ký hiệu mũi tên 

Ngoài việc tạo nhãn đánh dấu đường ống tuân thủ, bạn cần biết chất 
lỏng bên trong đường ống đang chảy theo hướng nào. Ứng dụng Arrow 
Tape sử dụng các mẫu và bố cục được xác định trước để giúp bạn tạo 
một dải mũi tên hoặc biểu tượng lặp lại để quấn quanh đường ống của 
bạn, hiển thị hướng của chất lỏng.

T

Nhãn đánh dấu đường ống 

Việc tuân thủ tiêu chuẩn đánh dấu đường ống ANSI / ASME 13.1 2007 
trở nên dễ dàng hơn. Ứng dụng Pipemarker cho phép bạn tạo các nhãn 
đánh dấu đường ống tùy chỉnh mà bạn cần bằng cách sử dụng các mẫu 
pipemarker được xác định trước. Khi hoàn thành, bạn có thể lưu chúng 
để sử dụng lại khi bạn cần nhiều hơn. Vẫn theo tiêu chuẩn của phiên 
bản 1996? Ứng dụng này cũng hỗ trợ điều đó.

Thiết kế tùy chỉnh 

Khi tất cả những gì bạn cần là một trình chỉnh sửa nhãn đơn giản để 
thêm văn bản, mã vạch, đồ họa và hình dạng vào nhãn của bạn, Custom 
Designer Lite là công cụ lý tưởng. Ứng dụng chỉnh sửa nhãn “dễ sử 
dụng” này cũng cho phép bạn tùy chỉnh các nhãn được tạo trong bất kỳ 
ứng dụng Brady Workstation khác.

LITE
Custom Designer Lite

When all you need is a simple label editor to add text, barcodes, graphics 
and shapes to your labels, Custom Designer Lite is the ideal tool. This 
“no frills” label editing app also lets you customize labels created in any 
other Brady Workstation app.

T

T

T

Nhãn văn bản 

Khi bạn chỉ cần một vài dòng văn bản cho nhãn đánh dấu dây dẫn hoặc 
cáp, ứng dụng Text Labels mang đến trải nghiệm đơn giản, sắp xếp hợp 
lý. Nó cho phép bạn dễ dàng nhập văn bản và cho bạn biết có bao nhiêu 
dòng văn bản sẽ phù hợp với nhãn của bạn. Nếu bạn đã lưu các tập tin 
của chế độ đường truyền từ LabelMark 5 và 6, thì ứng dụng này hoàn 
toàn hỗ trợ mở chúng mà không cần chuyển đổi.

Tự động hóa dữ liệu 

Tiết kiệm thời gian và giảm lỗi với Data Automation. Bằng cách tự động 
nhập dữ liệu vào mẫu nhãn được xác định trước và in ra máy in được 
chỉ định, ứng dụng này cho phép in nhãn trở thành một phần của quy 
trình hàng ngày của bạn. Nó chạy ở chế độ nền nên bạn sẽ không phải 
gián đoạn công việc chỉ để in nhãn.
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LABS Con lăn in 

In thước kẻ đơn giản, có thể áp dụng bất cứ khi nào và nơi đâu bạn cần. 
Brad Labs là các ứng dụng hoặc tính năng thử nghiệm chưa sẵn sàng 
để phát hành đầy đủ. Hãy thử nghiệm chúng giúp chúng tôi, sau đó cho 
chúng tôi biết những gì bạn nghĩ!

Nhập nâng cao 

Khi bạn cần khả năng nhập dữ liệu ngoài Excel, hãy sử dụng mô-đun 
Advanced Import bổ trợ. Nó tạo nhãn riêng cho từng mục trong dữ liệu nguồn 
được nhập từ .CSV, .TXT, Excel, MS Access, OLE DB và SQL. Ngoài ra, bạn 
có thể lọc và sắp xếp, chỉnh sửa truy vấn SQL của mình hoặc chọn các bản 
ghi riêng lẻ để nhập. Mô-đun này hoạt động với ứng dụng Custom Designer, 
Custom Designer Lite, Text Labels and Print Partner
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Chuỗi nâng cao 

Xác định một chuỗi có nhiều phép tính và tạo nhãn riêng cho từng trị số 
trong dãy bằng mô-đun Advanced Sequence bổ trợ. Bạn có thể đặt từng 
phép tính thành gia số độc lập hoặc sau khi một phép tính khác kết thúc. 
Nó hoạt động với ứng dụng Custom Designer, Custom Designer Lite, 
Text Labels and Print Partner

Nhập Excel

Mô-đun bổ trợ Excel Import cho phép bạn nhập dữ liệu Excel vào nhãn 
của mình, tạo nhãn riêng cho từng hàng trong bảng tính của bạn. Nó hỗ 
trợ cả định dạng .xls và .xlsx và hoạt động với các ứng dụng Custom 
Designer, Custom Designer Lite, Text Label và Print Partner.

123

Chuỗi 

Với mô-đun bổ trợ Sequence, bạn có thể tạo nhãn riêng cho từng trị số 
theo thứ tự số hoặc chữ và số. Trình tự được xác định bằng cách đặt số 
bắt đầu, tổng số nhãn và gia số. Nó hoạt động với các ứng dụng Custom 
Designer, Custom Designer Lite, Text Label và Print Partner.

Chỉnh sửa khuôn mẫu

Để có nhãn chính xác, nhất quán hơn, mô-đun bổ trợ Template Editor có 
sẵn trong các ứng dụng soạn thảo Custom Designer, Custom Designer 
Lite và Text Label cho phép bạn đặt các yếu tố trên nhãn của mình có thể 
chỉnh sửa hoặc khóa. Sau khi hoàn thành, các mẫu đã hoàn thành của 
bạn có thể được sử dụng trong các ứng dụng Print Partner hoặc Data 
Automation để dễ dàng nhập dữ liệu vào nhãn của bạn.
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Flip Flop

Tự động trao đổi các mục văn bản theo chiều ngang hoặc chiều dọc 
trên nhãn của bạn bằng mô-đun bổ trợ Flip Flop. Điều này đặc biệt hữu 
ích cho các ứng dụng DataComm khi bạn chỉ cần sắp xếp lại dữ liệu 
của mình. Nó hoạt động với các ứng dụng Custom Designer, Custom 
Designer Lite và Text Label.

In theo bó

Ứng dụng Batch Print là cửa hàng một điểm đến của bạn để nhóm các 
tệp để in cùng nhau. Bằng cách gộp các tệp tương tự lại với nhau để in 
như một công việc, bạn có thể tiết kiệm vật liệu ruy băng và băng. Và 
nếu bạn cần in lặp đi lặp lại cùng một tệp, bạn có thể lưu công việc của 
mình để in lại nhanh hơn.

Cài đặt nhãn

Tiết kiệm thời gian và giảm lỗi bằng cách đặt các điều chỉnh in ngang và 
dọc mặc định khi sử dụng nguồn cung cấp nhãn cụ thể với một máy in cụ 
thể. Ứng dụng Label Settings cũng cho phép bạn xác định vật liệu nhãn 
tùy chỉnh để sử dụng với Brady Workstation, tương tự như tính năng 
Custom Part của LabelMark.

Quản lý tệp tin

Cần xem và sắp xếp các tệp nhãn từ tất cả các ứng dụng của bạn ở một 
nơi? Ứng dụng Manage Files cho phép bạn quản lý tất cả các tệp đã lưu 
từ một màn hình, với các tùy chọn để xem trước, phân loại và xóa các 
tệp của bạn mà không đi vào từng ứng dụng riêng biệt

Đối tác in 

Tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và thiết lập tính nhất quán của nhãn với ứng 
dụng Print Partner . Các trường không thể chỉnh sửa sẽ giữ bố cục nhãn 
và thông tin an toàn, trong khi người dùng có thể dễ dàng nhập dữ liệu 
vào các trường biến và sau đó in. Ứng dụng này hoạt động với cả hai 
mẫu Brady Workstation và LabelMark.

LM
4

Bộ chuyển đổi LabelMark 4

Bạn có tập tin LabelMark 4 không? LabelMark 4 Converter thực hiện 
đúng như những gì nó mô tả- chuyển đổi các tệp của bạn để sử dụng 
trong Brady Workstation. Bạn có thể chuyển đổi một tệp hoặc tất cả các 
tệp trong một thư mục cùng một lúc. (Bạn KHÔNG cần tiện ích này cho 
các tệp từ LabelMark 5 hoặc 6, vì các tệp này có thể được mở trực tiếp 
trong Custom Designer, Custom Designer Pro hoặc Text Label mà không 
cần chuyển đổi).

BRADY 
WORKSTATION
APPS
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IC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Sự hiện diện toàn cầu của Brady giúp bạn dễ dàng làm việc với chúng tôi mọi lúc
mọi nơi. Để tìm hiểu thêm về Brady và các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy
cập trang web của chúng tôi tại www.bradyid.com.sg hoặc gửi email cho chúng tôi 
tại ContactUs_SA@bradycorp.com.

Văn phòng quốc tế
EUROPE
Website: www.bradyeurope.com

AUSTRALIA
Điện thoại: (612) 8717 6300

CHINA
Điện thoại: (86) 21 6100 6588

HONG KONG
Điện thoại: (852) 2216 9283

INDIA
Điện thoại: (91) 80 66582 900

INDONESIA
Điện thoại: (65) 6477 7261

JAPAN
Điện thoại: (81) 042 655 2535

MALAYSIA
Điện thoại: (60) 4 810 1688

PHILIPPINES
Điện thoại: (65) 6477 7261

SINGAPORE
Điện thoại: (65) 6477 7261

SOUTH KOREA
Điện thoại: (02) 2192 0700

TAIWAN
Điện thoại: (86) 2 2657 6108

THAILAND
Điện thoại: (66) 2 173 4380

VIETNAM
Điện thoại: (65) 6477 7261

NORTH AMERICA
Website: www.bradyid.com

Văn phòng khu vực Châu á thái bình dương
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