
TAGPU LOOP
Elastyczna identyfikacja bez użycia opasek kablowych
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MATERIAŁ Poliuretan (PUR)

Temp. pracy -25°C do +105°C

Klasa palności UL94 V0 (3 mm)

Zalecany typ taśmy barwiącej TTRHT, TTRC+

Drukarka termotransferowa TT431, TT4030

TAGPU LOOP to szyldy oznaczeniowe przeznaczone do identyfikacji 
wiązek przewodów i kabli o średnicach od 2,8 mm do 8 mm, bez użycia 
opasek kablowych. Szyldy te są szczególnie polecane do stosowania 
wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie trwałych i odpornych na 
działanie promieniowania UV oznaczeń. Wykonane są z wytrzymałego 
i elastycznego poliuretanu i doskonale sprawdzają się jako oznaczniki 
przewodów pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. 
Materiał został dostosowany zarówno do druku na drukarkach 
termotransferowych jak i do znakowania laserowego. 

Nadruki zalecamy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek 
termotransferowych i taśm barwiących HellermannTyton lub laserowych 
urządzeń znakujących.

Właściwości
• Do stosowania bez użycia opasek klablowych 
• Odporne na działanie promieniowania UV
• Wytrzymały i elastyczny materiał
• Odpowiednie do druku termotransferowego i do znakowania 

laserowego
• Dostępne w różnych kolorach
• Bezhalogenowe
• Dobra wytrzymałość mechaniczna i wysoka elastyczność
• Dostarczane w poręcznych opakowaniach

Systemy identyfikacji
Oznaczenia do przewodów i kabli

Szyldy oznaczeniowe do wiązek kablowych  
w formie drabinki, termotransfer

TAGPU LOOP - rozwiązanie ułatwiające identyfikację falownika. 

TAGPU - odporne na działanie promieniowania UV
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TYP Rysunek
Dł.
(L)

Dł.
(L2)

Szer.
(W)

Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max. Ilość w opak. Kolor Nr art.

TAGPU12X74-LOOP
W

L

L2

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 szt. Biały (WH) 556-80584

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 szt. Czerwony (RD) 556-80587

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 szt. Niebieski (BU) 556-80586

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 szt. Żółty (YE) 556-80585

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie. Inne 
kolory dostępne na zamówienie!

HellermannTyton Sp. z o.o.
Kotunia 111
62-400 Słupca
Tel.:+48 63 22 37 111
Fax:+48 63 22 37 110
E-Mail: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl


