Enkelt att hitta rätt kabel

Med noggrann kabelmärkning blir det enkelt att hitta rätt kabel om något
plötsligt inte fungerar som det ska. Och det räcker med att ta en titt bakom
skrivbordet på en vanlig kontorsarbetsplats för att inse att det inte behövs
många kablar för att skapa oreda.
För en bra varaktig kabelmärkning krävs det en professionell märkningsmaskin
som arbetar med etiketter speciellt anpassade för kabelmärkning.

Vilken märkutrustning behöver ni?
Oavsett vilka etiketter och märkutrustning man använder så kommer det att se
överskådligt ut när man märkt upp alla kablar.
Men hur ser märkningen ut om fem år? Man lär inte komma ihåg hur kablarna
drogs efter så lång tid, och därför behöver man ta ställning till vad man
använder för utrustning vid märkningen. För att vara garanterad att
märkningen sitter kvar bör man välja ett system som är anpassat till uppgiften.
När något händer eller när man skall göra förändringar så finns det tid och
pengar att spara på att veta vilken funktion varje kabel har.

Ordning på kablarna
Kabelmärkning är ett bra sätt att undvika kaos i serverrummet eller på
kontoret. Ett annat är att använda kablar i olika färg beroende på vad de är till
för eller vilka lokaler de går till.
Ett bra sätt att hålla kablarna på plats är våra kableringsband. Levereras i rulle
om 25 meter och har en yta av kardborre. Enkelt att använda –klipp bara till så
lång bit som behövs och vira runt kablarna. Enkelt att ta bort eller flytta.

Öka driftsäkerheten med kabelmärkning
Stillestånd är icke-produktiv tid, och för varje timme som går blir kostnaderna
för ett produktionsuppehåll allt större. Att märka kablarna hjälper såklart inte
mot själva problemet, men det är en billig investering för att snabbt lokalisera
ett kabelbrott. Det som annars skulle ta timmar att åtgärda även för en
rutinerad servicetekniker kan nu lösas på i bästa fall några minuter.

Använd rätt märkningsutrustning

En etikettmaskin som kan köpas i kontorsfackhandel är avsedd för enklare
märkning i just en kontorsmiljö men ger inte en varaktig märkning över tid på
kablage. Kablage ställer krav på etikett materialet. En kabel är rund till formen
och en kabel dras ofta med en viss böjning. Dessutom är ytan på en kabel ofta
glatt. Detta ställer speciella krav på märkningen om den skall sitta kvar under
en längre tid.

Vi har ett sortiment av märkmaskiner för professionell kabelmärkning som
klarar att leverera en märkning som sitter kvar.
Välj mellan 5 olika proffsmärkare som garanterat uppfyller kraven:

•

BMP 21. Lättanvänd kabelmärkare för el-, tele- och datakablar.

•

BMP 51. En portabel etikettskrivare med stöd för USB, Wifi, Bluetooth
och Ethernet.

•

BMP 53. Lättanvänd och stryktålig skrivare med många
användningsområden.

•

ID PAL. Mångsidig kabelmärkning för alla typer av kablar.

•

IDXpert. En tålig all-in-one-skrivare för tejp, kablar, krympslag och
etiketter.
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