Chcete získat spolehlivý přehled o toku
médií ve vašem provoze?
Značení potrubí Brady zvyšuje bezpečnost, šetří čas a snižuje náklady
Vyšší bezpečnost Neoznačené potrubí a ventily mohou být životu
nebezpečné a poškodit vybavení. Značení potrubí značky Brady vám pomůže zajistit
bezpečí vašich zaměstnanců a prostor.
Nižší náklady Správným označením potrubí se předchází chybám. Nehody
způsobené nedbalostí způsobují fyzickou i psychickou újmu a často firmy stojí vysoké
finanční částky.
Úspora času Výrobky pro označení potrubí Brady jsou vyrobeny z vysoce
funkčního laminovaného polyesteru, vydrží tak na místě dobře přilepené a čitelné
po dobu 5 až 8 let. Potrubní značeni Brady je vysoce odolné proti chemikáliím,
ultrafialovému zářeni i extrémním povětrnostním podmínkám a poskytuje tak jasnou
a jednotnou identifikaci. Šetří tak váš čas, jelikož není třeba neustále obnovovat
označení vašeho potrubí.
Označte obsah potrubí a směr toku samolepicím a vysoce funkčním značením.
Zajistěte soulad s předpisy a dodejte své společnosti profesionální vzhled.
Společnost Brady nabízí celou řadu ekonomických řešení značení pro vaše
pracoviště.

Značení potrubí
Značení potrubí vyrobené na zakázku podle potřeb vaší společnosti
Níže naleznete přehled řešení značení potrubí společnosti Brady. Vytvoříme přesně takové značení potrubí, jaké potřebujete v souladu splatnými
předpisy a vaším vlastním zadáním znění textu, signálních slov, barvy, symbolu, velikosti, vzhledu a materiálu.

Oba konce šipky jsou
perforované: směr toku
látky označíte jednoduše
tak, že jeden konec šipky
odtrhnete.

Příslušné symboly
varování podle látky a v
souladu s nařízením CLP.

Barvy v souladu
s místními předpisy.

Text

Jednoduše zadejte znění textu, které chcete na značení vytisknout
(látka, která protéká potrubím).

Název látky: široké
možnosti popisků podle
místních předpisů.

Signální slovo v závislosti na
látce a v souladu s nařízením
CLP.

Vysoce kvalitní materiál: Samolepicí
laminovaný polyester Brady poskytuje
vynikající odolnost vůči chemikáliím,
ultrafialovému záření a extrémním
povětrnostním podmínkám.

Symbol varování

Na značení potrubí lze uvést 0 až 6 symbolů varování v závislosti na
látce a v souladu s nařízením CLP.

Velikosti
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Pokud je třeba na značení uvést symbol varování, musí být pod
názvem látky uvedeno i signální slovo v souladu s nařízením CLP
a podle druhu látky.

127 x 60
127 x 150

Materiály vysoké kvality

GH
6

Signální slovo

Značení potrubí dodáváme v následujících velikostech (mm):

150 x 12
250 x 26
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Tato tabulka ukazuje přibližný vzhled barev. Chcete-li vidět skutečnou
barvu materiálů používaných pro naše značení potrubí, objednejte si
barevného průvodce značením potrubí (objednávkové číslo 814062).
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Stříbrná
Okrová
Světle zelená
Světle hnědá
Tmavě hnědá
Fialová
Oranžová
Bílá
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Bezpečnostní modrá
Bezpečnostní žlutá
Bezpečnostní zelená
Bezpečnostní červená
Černá
Tmavě modrá
Světle modrá
Tmavě purpurová
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Barvy

Potrubí, kterým se přepravují nebezpečné či rizikové látky, je
třeba označit příslušnou barvou. Každé skupině látek je přidělena
konkrétní barva v souladu s místními předpisy.

Náš samolepicí laminovaný polyester s nízkým obsahem chlóru
je odolný vůči chemikáliím, ultrafialovému záření a extrémním
povětrnostním podmínkám. Akrylové lepidlo má velmi nízký obsah
halogenu, díky čemuž je vhodný k použití i v jaderném průmyslu.

Vzhled
Jednotlivé kusy (vysekávané
značení s perforovanými šipkami)
TYP 1
Značení potrubí na roli – typ 2:
pro potrubí s průměrem do 70 mm

S podkladovým papírem
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Značení potrubí na roli – typ 3:
pro potrubi s průměrem nad 70 mm

Bez podkladového papíru

Společnost Brady v Evropě
Afrika
Belgie
Blízký východ
Dánsko
Francie
Itálie
Maďarsko

+971 4881 2524
+32 (0) 52 45 78 11
+971 4881 2524
+45 66 14 44 00
+33 (0) 3 20 76 94 48
+39 02 26 00 00 22
+36 23 500 275

Váš distributor značky Brady
Německo
Norsko
Španělsko a Portugalsko
Střední a východní Evropa
Švédsko
Turecko
Velká Británie a Irsko

+49 (0) 6103 7598 660
+47 70 13 40 00
+34 900 902 993
+421 2 3300 4800
+46 (0) 8 590 057 30
+90 212 264 02 20
+44 (0) 1295 228 288

www.bradyeurope.com

