
Prowadzenie biznesu przypomina 
czasem kapryśną marcową aurę – 
zmieniające się realia wymuszają 
zmiany wcześniej podjętych 
decyzji. Długofalowe planowanie, 
inwentaryzacja i opracowywanie 
strategii biznesowej w takich warunkach 
jest obarczone sporym ryzykiem. 

BARTEK GĘBAROWSKI

1Bezpieczeństwo przede wszystkim! 
Rywalizacja między producentami sprzę tu elek-

tronicznego oraz wynikająca z tego ich stopniowa 
normatywizacja w postaci standardów i postępowań 
certyfikacyjnych pozwala konsumentom korzystać 
z dokładnie przetestowanych i spełniających międzyna-
rodowe wymogi dotyczące procesu technologicznego 
i zasad bezpieczeństwa produktów.

2 Odpowiedna etykieta i szarfa są równie 
ważne, jak specyfikacja drukarki!

Szeroki wybór nośników umożliwia odpowiednie dla 
naszych potrzeb rozwiązania. 

Wystarczy tylko, że określisz następujące para-
metry, aby producent lub autoryzowany partner, 
mogli przedstawić najkorzystniejszą ofertę, skrojoną 
pod Twoją aplikację, niezależnie czy wykorzystujesz 
druk bezpośredni czy też termotransferowy:
–  rozmiar i właściwości etykiety (czarny znacznik, przerwa, 

nacięcia, papier dziurkowany lub składany),
–  przeznaczenie (jaka branża),
–  temperatura aplikacji naklejki i jej eksploatacji,
–  wykorzystanie w pomieszczeniach lub na powietrzu,
–  powierzchnia klejona,
–  szybkość drukowania,
–  odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak chemikalia, 

wilgotność czy ścieranie.

3 Dopasowana naklejka to pierwszy element 
bezproblemowej identyfikacji produktów. 

Gdy warunki drukowania są trudne, temperatury spę-
dzają nam sen z powiek, a pył daje się we znaki, warto 
zadbać o to, aby drukarka spełniała Twoje oczekiwania. 
Dlatego przed zakupem należy zapoznać się z doku-
mentacją techniczną dostępną na stronie producenta, 
użyć oficjalnych kanałów wsparcia producenta lub au-
toryzowanego partnera. Cechami, na które powinniśmy 
zwrócić uwagę przy zakupie drukarki, są w szczególności:
–  rozdzielczość drukowania, czyli precyzja, jakiej potrze-

bujemy w konkretnej aplikacji,

Poznaj niektóre z tajemniczych symboli, pojawiających się na Twoich 
urządzeniach. Prowadź swój biznes, mając pewność, że sprzęt spełnia 
wszelkie, określone prawem, wymagania.

Symbol oznaczający, że produkt spełnia odpowiednie dyrektywy 
oraz został dopuszczony do obrotu w ramach wspólnego rynku 
na obszarze Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

Produkty, spełniają normy w zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego, które obowiązują na terenie USA.

Oznaczenie dla Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), powstałe 
w wyniku Brexitu. Produkty oznaczone tym symbolem, aby mogły 
zostać wprowadzone do obrotu na rynek europejski, muszą być 
oznaczone symbolem CE.

Symbol stosowany w Niemczech, oznaczający zbadanie danego 
urządzenia pod kątem bezpieczeństwa przez niezależną instytucję.

Wymagane oznaczenie dla produktów, które są zgodne 
z regulacjami dla rynku Chińskiego.

Potwierdzenie zgodności z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa 
i użytkowania, wydane przez niezależną instytucję, dla Kanady lub 
USA.

Spełnienie wymagań technicznych na obszarze Euroazjatyckiej Unii 
Celnej.
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–  konstrukcja drukarki (im więcej elementów metalowych, 
tym większa wytrzymałość całości konstrukcji),

–  obsługiwana szybkość drukowania,
–  sugerowany przez producenta czas dziennego użytko-

wania danego drukowania lub ilość drukowanych etykiet,
–  temperatura przechowywania oraz użytkowania sprzętu,
–  wilgotność powietrza podczas przechowywania i korzy-

stania z drukarki.

4 Jeśli Twoja działalność gospodarcza, 
jest ściśle związana z sektorem 

zdrowotnym, a trwająca pandemia 
Cię przeraża, nie panikuj!
Istnieją linie produktów, przygotowane specjalnie 
z myślą o Tobie. Zaprojektowane z materiałów, 
które są odporne na działanie środków czyszczących 
i dezynfekujących na bazie alkoholu, amonu czy też 
nadtlenku wodoru. Szczególną ostrożność należy 
zachować przy używaniu produktów zawierających 
wybielacz, których stosowanie na elementach meta-
lowych (w tym styki baterii) powoduje ko-
rozję. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
skontaktuj się z producentem danego 
sprzętu, lub autoryzowanym partne-
rem, aby upewnić się, czy dany środek 
jest właściwy dla tego typu urządzeń.

Rozmawiając o przemyśle medycznym, warto 
wspomnieć o zasilaczach przeznaczonych 
dla służby zdrowia, które muszą być 
zgodne z normą IEC 60601-1, (np. GK420 
Healhtcare lub ZD410 Healthcare) co prze-
jawia się w lepszej izolacji oraz zazwyczaj, 
dłuższym okresem wsparcia technicznego.

5 Prawidłowe użytkowanie i czyszczenie 
elementów drukarki to Twój 

najlepszy przyjaciel w długoterminowym 
użytkowaniu sprzętu elektronicznego. 
Stosowanie się do zaleceń producenta oraz czas 
i środki zainwestowane w prawidłową eksploatację 
urządzeń przyniosą z pewnością owoce w długofa-
lowym planie działania i rozwoju przedsiębiorstwa, 
szczególnie wtedy, gdy przed sprzętem, stoją ciężkie 
warunki pracy.

Instrukcja obsługi to cenne źródło informacji za-
równo przed, jak i po zakupie urządzenia! Dokładna 
specyfikacja techniczna znajduje się na początku 
lub na końcu dokumentu. Spis treści wskaże Ci 
stronę, na której znajduje się interesująca Cię treść.

6 Pamiętaj, że w Twoim 
przedsięwzięciu nie jesteś sam!

Wystarczy, abyś potrafił określić orientacyjne po-
trzeby z zakresu drukarek i materiałów w Twojej 
firmie, a dział wsparcia technicznego poprowadzi 
Cię w prosty sposób do właściwych rozwiązań, 

niezależnie od etapu prowadzonej przez Ciebie 
inwestycji.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas 

wskazówki pozwolą cieszyć się Wam, naszym 
Czytelnikom, z zasłużonego odpoczynku, a po roku 
pełnym trudów i wyzwań pomogą Wam wejść pew-
nie w kolejny, który będzie obfitował tylko w same 
biznesowe sukcesy.

A w kolejnym artykule z cyklu „Przerwa… z tech-
nologią” przyjrzymy się, jak zadbać o terminale 
mobilne.   

Etykiety papierowe

TT*
DT* Opis produktu Aplikacja

Min. temp. 
umożliwiająca 
użycie etykiety

Zakres temperatur, 
na które etykieta

jest odporna

Niepowlekana etykieta papierowa z trwałym klejem akrylowym; 
ograniczona odporność na wilgoć lub ścieranie; nie zaleca się stosowania 
przy działaniach wymagających dużej szybkości drukowania

DT

Biały, gładki papierowy materiał wierzchni, który zapewnia optymalną równowagę między wydajnością 
i ceną w zastosowaniach przemysłowych. Zalecany do użytku wewnętrznego.

Etykiety do użytku wewnętrznego, ogólnego przeznaczenia, 
do stosowania na przykład w magazynie, łańcuchu dostaw, 
piekarni czy etykietach adresowych

Etykieta papierowa z trwałym klejem akrylowym, do użytku 
wewnętrznego; spełnia wymagania FDA 174.105 dotyczące pośredniego 
kontaktu z żywnością

DT Etykietowanie materiałów opakowaniowych, w tym tektury 
falistej, plastiku i metalu, w toku pracy

Etykieta papierowa z trwałym klejem akrylowym; spełnia wymagania 
FDA 174.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością

TT Etykietowanie materiałów opakowaniowych, w tym tektury 
falistej, plastiku i metalu, w toku pracy

Etykieta papierowa z trwałym, akrylowym klejem do zastosowań 
zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach; umożliwia naklejanie 
etykiety na powierzchnie o temperaturze do -29°C

TT Etykietowanie materiałów opakowaniowych, w tym tektury 
falistej, plastiku i metalu; idealne do dentyfikacji produktów 
w chłodniach lub magazynach chłodniczych

Etykieta papierowa z klejem akrylowym, dostosowana do szerokiego 
zakresu temperatur

*TT – (Thermo Transfer) druk termotransferowy *DT – (Direct Thermat) druk termiczny

DT Etykieta do naklejania na opakowania 
i oznakowań zgodności; do użytku wewnętrznego

-4°C -40°C do 60°C

-18°C do 82°C

-54°C do 93°C

-54°C do 93°C

-54°C do 55°C

-4°C

-1°C

-29°C

-40°C


