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Büyük bir kuru havuzda gemi ve kule kabloları güvenilir, sıfır halojenli yapışkansız kablo etiketleri ile tanımlanıyor. Bu sayede, müşteri 
istekleri karşılanıyor ve bakım ekipleri arızalı kabloları hızlıca değiştiriyor.

Zorluk
Teslimat hızı

Bir gemi veya sondaj kulesi kuru havuza girdiğinde, bakım işlemlerine hemen başlanması için hiçbir şeyin eksik olmaması gerekir. 
Müşteriler, gemi ve kuleleriyle operasyonlarına devam edebilmek için tersanelere güvenirler. Malzemelerin hızlı teslim edilmesi, 
müşterinin belirlediği bakım işinin bitiş tarihine uyulması açısından tersane için oldukça önemlidir.



Çözümler
Yakın desteğin eksik olmadığı hızlı ve büyük etiket teslimatları

Brady, büyük miktardaki kaliteli yapışkansız tag etiketleri, yapışkanlı etiketleri ve makaronları hızlı bir şekilde teslim edebilmektedir. 
Hızlı teslimatın yanında, Brady ayrıca ortaya çıkabilecek sorulara vakit kaybetmeden yanıt bulabilmek ve tesisteki diğer zorlukları 
hemen çözebilmek için müşteriyle yakın ilişkiyi sürdürmektedir.
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Brady, henüz denetlenmemiş olan bileşenlerin işaretlenerek belirlenmesi için vinil 
yapışkansız etiketler de sağlamaktadır. Yapışkansız etiket, kuru havuzun verimliliğinin 
artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kullanım açısından oldukça esnektir. Yapışkansız 
etiketler gerektiğinde BradyPrinter J5000 Tam Renkli Etiket Yazıcısı ile tersanede tam 
renkli bir şekilde özel olarak yazdırılabilir.

Ayrıca, kuru havuzda ayrıca tanımlama amacıyla taşınabilir BMP71 Etiket Yazıcısı, 
kablo makaronları ve Brady B-595 çok amaçlı vinil bileşen etiketi de kullanılabilir.

Sonuçlar
Gemilerde hızlı kablo tanımlama

Artık kuru havuzda, bakım işi bitiş tarihlerine sıkı sıkıya uyulmakta ve müşteri istekleri karşılanmaktadır. Güvenilir kablo tanımlamanın 
bir sorun olduğu günler geri kaldı.

B-7643 sıfır halojenli kablo işaretleyicimiz açıkta olmayan gemi ve sondaj kulesi 
kablolarının tanımlanması için idealdir. Yazılı işaretleyiciler, 90°C ve -40°C aralığındaki 
yüksek ve düşük sıcaklıklara %95 oranındaki neme ve UV ışınına karşı dayanıklıdır. 
Farklı kimyasallar, yağ ve akaryakıt ile temas ettikten sonra da okunabilirliğini 
korumaktadır. Ayrıca, bu kablo işaretleyici yangın esnasında herhangi bir tehlikeli 
duman açığa çıkarmadığından çalışanların ve ekiplerin korunmasını sağlamaktadır. 
Kablo işaretleyicileri Brady fabrikalarında veya BradyPrinter i7100 Endüstriyel Etiket 
Yazıcısı ile kuru havuzda yazdırılabilmektedir.


