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Série Rho 1000
A mais produtiva impressora UV de mesa plana

A série Rho 1000 é o porta-estandarte do
abrangente portfólio de impressoras UV de jato
de tinta e mesa plana da Durst.
Ela une uma excelente qualidade à mais elevada
velocidade de impressão do mercado, permitido
uma versatilidade sem igual. Agora, a série
Rho 1000 está sendo ampliada com a nova
linha Rho 1300.
Os equipamentos estão disponíveis três níveis
diferentes de automatização – desde 3/4 até a
automatização total. No caso das impressoras,
existe uma opção de rolo a rolo, assim como
uma de rolo à folha. As máquinas podem ser
configuradas individualmente de acordo com
as exigências do cliente.

Série Rho 1300
Como resultado de um desenvolvimento
contínuo do produto, a série Rho 1300 da
Durst apresenta várias novidades, como uma
produtividade superior à dos modelos atuais.
A Rho 1330 imprime até 1250 m2 e a Rho 1312
até 620 m2 por hora.
Além disso, apresentam uma qualidade de
imagem otimizada e um aprimoramento do
brilho, uma maior confiabilidade de impressão
e uma flexibilidade ampliada que envolve o
uso de diversos tipos de materiais, incluindo os
mais pesados.
A série Rho 1300 dispõe de sistema um
transporte de mídia a vácuo aperfeiçoado e
sistema de controle de registro otimizado. Dessa
forma, oferece maior consistência durante a
impressão, mesmo quando se utilizam materiais
pesados ou com ondulação. A possibilidade de
se trabalhar com materiais sensíveis ao calor foi
ampliada através da opção de uma secagem UV
fora da máquina, a partir da qual, o equipamento
imprime com uma cura reduzida, sem emissão
de muito calor, concluindo com processo de cura
no sistema UV externo.

O desenvolvimento da série Rho 1300 foi
possível graças a uma nova configuração de
impressão chamada Gradual Flow Printing.
Tecnologia Gradual Flow Printing
O modo Gradual Flow Printing dispõe de uma
correia de transporte mais larga, que realiza
movimentos mínimos durante o processo de
impressão. Os materiais com um tamanho de até
125 x 250 cm podem ser carregados na correia e
alimentados por um sistema de sucção a vácuo
externo. Em seguida, a imagem impressa é
formada gradualmente, para permitir gradações
de cor mais suaves e um acabamento de alto
brilho, mesmo nas mais elevadas velocidades.
Neste modo, o material permanece praticamente
imóvel durante a impressão.

Durst. A especialista em aplicações
industriais inkjet
Desde 1936, a Durst é pioneira na criação
de processos melhores e mais rápidos para a
reprodução de imagens de grande formato.
A empresa iniciou sua história na área da
tecnologia fotográfica analógica e, mais tarde,
evoluiu para a reprodução digital laser de
imagem fotográfica. Esse desenvolvimento foi
a pedra fundamental para uma das primeiras
impressoras de jato de tinta de grande formato
no setor gráfico. Com o sucesso, a Durst
adaptou, em seguida, essa tecnologia para
diferentes setores e campos de aplicação.
É por isso que, hoje em dia, nos apresentamos
como especialistas em aplicações industriais
inkjet. Com a construção de um novo centro de
desenvolvimento e pesquisa em Lienz, Áustria,
queremos confirmar a nossa intenção de
continuar a desenvolver as tecnologias jato de
tinta do futuro.
Os nossos sistemas de impressão têm
potencial para revolucionar os mercados
existentes e oferecer aos nossos clientes novas
oportunidades de negócio. Também assumimos
a obrigação de desenvolver tecnologias
sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente,
que consomem menos tinta e energia, que
necessitam de menos espaço de armazenamento
e produzem menos resíduos, podendo ser
utilizadas nas mais variadas aplicações industrias
sob demanda.
Ao otimizarmos a capacidade de produção
das nossas impressoras, graças aos resultados
da pesquisa na área da química e da física,
conseguimos oferecer aos nossos clientes
vantagens competitivas e produtividade.
Por isso, estamos convencidos de que somos
experts em aplicações industriais com jato
de tinta.

Tecnologia Durst
A Durst usa exclusivamente os melhores componentes em todas as
impressoras de jato de tinta de grande formato, para garantir a melhor
qualidade, a mais elevada capacidade de produção e extrema fiabilidade.
As impressoras apresentam uma flexibilidade sem igual, a necessidade
de manutenção é reduzida e foram concebidas para um funcionamento
contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Quadro Array
Technology

Tecnologia de cabeças de impressão
Durst Quadro Array
A série de impressoras Rho 1000 está equipada
com as mais recentes cabeças de impressão
Durst Quadro 30M. Uma cabeça de impressão
dispõe de 1024 nozzles; no total, são mais de
65000 nozzles integrados!
Assim, obtém-se a mais elevada produtividade
com uma qualidade ideal.
A temperatura das tintas é controlada de modo
preciso pelo sistema de alimentação.
As gotículas de tinta são aplicadas com uma
tolerância de somente 1,5 micrômetros, o que
permite se trabalhar com elevada qualidade de
impressão, reproduzindo, por exemplo, textos
com apenas 4 pontos de tamanho, bem como
imagens totalmente coloridas e sem marcas de
impressão.
A placa dos nozzles é produzida em dióxido de
Silício com tecnologia MEMS, que evita erosão
e garante máxima robustez e precisão.
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Tintas Durst Rho
As tintas Durst Rho alcançam resultados
perfeitos nos mais variados materiais.
O seu elevado nível de pigmentação garante
um grau de cobertura único e mais economia,
uma vez que pouca tinta é necessária por
metro quadrado.
Todas as tintas são inodoras e não têm
compostos orgânicos voláteis (VOC).
Graças a isso, as tintas Rho ostentam a
prestigiada certificação GREENGUARD.

Acionamento linear magnético
O sistema de carro de impressão desenvolvido
pela Durst está equipado com um acionamento
magnético, o que garante resultados de impressão
precisos e consistentes. Esta tecnologia de
precisão é a base para uma impressão sem erros e
com alta confiabilidade - com uma tolerância de
2 micrômetros.
Tecnologia Gradual Flow Printing
A série Rho 1300 dispõe do modo de impressão
Gradual Flow Printing, no qual a correia de
transporte se mantém praticamente estática
durante o processo de formação da imagem.
As vantagens do modo de impressão são
a maior produtividade e uma qualidade de
imagem otimizada – esta, possível graças
ao aprimoramento do brilho e gradações de
cor uniformes, mesmo com as mais elevadas
velocidades.
Secador UV externo
A utilização de lâmpadas de UV de potência
reduzida para a secagem das cores durante a
impressão cura a imagem ao substrato e permite
a cura fora da máquina com um secador UV
externo. O resultado é um melhor trabalho de
impressão em materiais sensíveis ao calor.
O sistema de cura pode ser montado na mesa
de impressão.

Rho 1012 e Rho 1312
As mais produtivas impressoras de mesa plana de
12 picolitros da sua classe!
Os modelos Rho 1012 e Rho 1312 utilizam a mais recente tecnologia de
cabeças de impressão Durst Quadro Array, que geram gotas de tamanho
extremamente reduzido, de apenas 12 picolitros.
O carro de impressão da Rho 1312 possui mais de 80.000 nozzles.
Assim, são obtidas velocidades de impressão extremamente elevadas e
uma qualidade constante.
As impressoras combinam qualidade de impressão offset com flexibilidade
da impressão digital jato de tinta. Desde produções sob demanda e em
pequenas tiragens, até produções em alto volume, as Rho 1012 e Rho 1312
oferecem uma solução econômica.

Mesa de entrada com sistema de registro
O substrato é carregado diretamente na mesa.
Um sistema de registro integrado de dois pontos
garante a orientação precisa dos materiais nos
eixos X e Y. Os materiais são transportados para
a esquerda ou direita por rolos encostados às
guias. A precisão do sistema de registro permite
imprimir vários substratos em paralelo.

Vantagens das Rho 1012 e Rho 1312
• A mais recente tecnologia de cabeças de
impressão Durst Quadro Array 12M para a
melhor qualidade e a mais elevada velocidade
de impressão.
• Processo de impressão contínuo maximiza
a produtividade.
• Possibilidade de processamento de dois
substratos simultaneamente.
• Sistema de registro mecânico de dois pontos
permite uma impressão perfeita em ambos
os lados.
• As opções de tinta incluem complementos
de cores claras (light) e cores especiais (PCA),
laranja e verde ou laranja e violeta.
• Expansível para várias configurações.
• Oferece a maior confiabilidade de todo o
mercado (produção contínua 24 horas por dia,
7 dias por semana).

Empilhador de folhas Durst
O empilhador de folhas tem capacidade para
empilhar várias mídias em paralelo. Dispõe de
uma função de ajuste integrada no sentido dos
eixos X e Y, de modo que as folhas podem ser
diretamente empilhadas em paletas para envio.

Mesa de carga

Mesa de registo

Rho 1012

Empilhador de folhas

Configuração ideal do sistema
As impressoras Rho 1000 permitem utilizar
diferentes configurações do sistema.
Assim, a Durst garante que cada cliente pode
ajustar o sistema de modo a satisfazer as
necessidades individuais e otimizar o fluxo
de trabalho.

Impressão rolo a rolo
A Rho 1000 permite uma substituição rápida
entre material rígido para mídias flexíveis em
rolo. Os pesados rolos de material são carregados
no dispositivo e dois rolos esticadores garantem
a tensão precisa do material.
A alimentação dos rolos pode ser continuamente
adaptada durante o processo de impressão,
sendo o material impresso enrolado com
precisão otimizada.

Impressão rolo a folha
Existe outra alternativa ao sistema rolo-folha
totalmente automática. Na parte
dianteira, o material em rolo é carregado após
a impressão, não sendo novamente enrolado,
mas sim transportado para um sistema de
corte transversal e longitudinal, cortado, e, em
seguida, carregado no empilhador Durst.

Integração do sistema
A Rho 1000 pode ser integrada nos sistemas de
produção industrial já existentes. Algumas das
vantagens são a maximização da produtividade
e a possibilidade de produção just in time,
o que resulta numa redução dos custos de
armazenamento do material de impressão e
um tempo de entrega otimizado.

Rho 1030 e Rho 1330
A mais rápida e automatizada impressora UV
de mesa plana
A Rho 1030 é a mais rápida impressora de mesa plana do mercado. Por sua
vez, a Rho 1330 aumentou sua velocidade em 25%. Elas foram concebidas
para uma produção totalmente automática, mas também para tiragens
pequenas, impressão de dados variáveis e rápida troca entre trabalhos.
Ambas as máquinas apresentam a qualidade reconhecida da Durst, mas a
Rho 1330 oferece outras melhorias de imagem, como acabamento de alto
brilho, tons mais suaves e maior nitidez do texto e das linhas.

Alimentador de folhas Mirus
O alimentador automático de folhas Mirus
suporta um peso total de até 1500 kg em
três lados. É possível processar dois lotes
simultaneamente com as guias esquerda e direita.
O alimentador de folhas consegue trabalhar com
materiais com uma espessura de até 5 mm e
uma curvatura de até 20 mm. Além disso, os
sistemas de sucção a vácuo especiais garantem
uma alimentação confiável até mesmo para
mídias onduladas.

Vantagens das Rho 1030 e Rho 1330
• Mais recente tecnologia de cabeças de
impressão Durst Quadro Array para a maior
produtividade sem abrir mão da qualidade.
• Opções de tinta que incluem cores especiais
(PCA) para uma gama cromática ampliada e
cores mais suaves.
• Transporte totalmente automático das
folhas, desde o carregamento do palete, até ao
empilhamento automático, a partir do qual as
mídias são preparadas para o envio.
• Sistema de registro mecânico de dois pontos
permite uma impressão perfeita em ambos
os lados.
• Adapta-se com perfeição aos sistemas de
produção existentes
• Possibilidade de processamento de dois lotes
em simultâneo com as guias esquerda e direita.
• Maior fiabilidade de todo o mercado (produção
contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana).

Mesa de registro
Os materiais são carregados diretamente a partir
do alimentador de folhas para uma mesa de
registro. Um sistema de registro mecânico de
dois pontos alinha os materiais com precisão no
sentido dos eixos X e Y. Dispositivos especiais de
orientação por marca transportam os materiais
para a esquerda ou para a direita, junto às
guias. A precisão do sistema de registro permite
imprimir vários substratos concomitantemente.

Alimentador de
folhas

Opção de impressão em cartão ondulado
Esta opção permite a impressão direta em cartão
ondulado. Dispõe de guias de material ajustáveis
que permitem máxima precisão e segurança
a impressão. A curvatura máxima do papel
ondulado é de 2 cm.

Mesa de registo

Rho 1030

Empilhador de folhas Mirus
O empilhador de folhas tem capacidade para
depositar várias folhas simultaneamente.
Dispõe de uma função de ajuste integrada na
direção dos eixos X e Y. As folhas podem ser
diretamente empilhadas em paletes para envio.

Empilhador de folhas

Integração de sistema Rho 1000
A Rho 1000 oferece várias configurações de
sistema, sendo a configuração totalmente
automatizada a que utiliza de modo mais eficaz
as potencialidades da elevada velocidade de
impressão do equipamento.
O equipamento pode ser integrado aos
sistemas de produção já existentes. O sistema
de transporte contínuo de material controla o
avanço de mídia durante todo o processo, desde
o carregamento, passando pela impressão e uma
eventual laminação, até ao empilhamento final
antes do envio do material impresso.
O sistema automatizado de produção une
a maior produtividade à possibilidade de
produção just in time. Desse modo, os custos
de armazenamento do material de impressão
são reduzidos e o tempo de fornecimento é
encurtado. Até mesmo no caso de impressões
sob demanda, é possível imprimir arquivos
diversos sem custos adicionais.

Fluxo de trabalho de produção da série Rho 1000
Impressão de dados variáveis (VDP)
e otimização do fluxo de trabalho
A Durst é pioneira na otimização do fluxo de
produção. A série Rho 1000 tem suporte para o
novo formato de arquivo PDF/ VT, combinando,
desse modo, funções de design gráfico
sofisticadas com VDP. A adoção da norma ISSO
16612-2 pelo Caldera RIP permite processar
os arquivos PDF padronizados e editar vários
arquivos ripados que, posteriormente,
são transferidos para a fila de de impressão
da Rho. Também é possível efetuar uma
impressão paralela.

Alta
resolução
PDF

Caldera
RIP

Impressão
Fila
Print Row –
Left

Dados variáveis
Texto e/ou imagens

Alta
resolução
PDF

Caldera
RIP

Impressão
Fila

Alta
resolução
PDF

Caldera
RIP

Impressão
Fila

Source Files

Print Row –
Right
Alta
resolução
PDF

Impressão
Fila

Caldera
RIP

Print-to-Kit
A série Rho 1000 é a solução ideal para obter a máxima eficiência do fluxo de trabalho. Graças ao
Print-to-Kit, a Rho assegura uma flexibilidade única, visto que permite efetuar uma troca simples e
rápida de materiais de diferentes tamanhos e espessuras, tanto rígidos, como flexíveis, sem afetar a
produtividade. Isso significa que podem ser realizadas não só tiragens sob demanda, como também
pedidos complexos de clientes na mesma impressora, de modo eficaz e econômico.
A série Rho 1000 foi concebida para ser integrada em sistemas de produção já existentes, para
permitir uma impressão contínua. Assim, trabalhos de alta qualidade de imagem e trabalhos que
demandam produtividade podem ser realizados, com eficiência e excelência em resultado, em um
mesmo equipamento.
Sistemas de fluxo de trabalho ampliados
O RIP Caldera, utilizado nas impressoras de grande formato da Durst, dispõe da função Durst Bridge
by Caldera, que permite ao RIP comunicar com outros sistemas de fluxos de trabalho, como o MIS
(Management Information System), que monitora todo o desenrolar do trabalho, desde a criação do
orçamento, até a entrega. A Durst Bridge by Caldera também permite controlar o RIP remotamente.
O padrão para descrição dos dados de impressão é o JDM. A interface correspondente entre os
diferentes processos de fluxo de trabalho é baseada no padrão JMF.
Acompanhamento de trabalhos
Mesmo que uma impressora de grande formato não seja compatível com JDM/JMF, o Durst Bridge
by Caldera pode registrar as informações dos processos individuais e acompanhá-los até a conclusão
do trabalho.

Tipos de variação
Integração do fluxo de trabalho

Print to kit

Variação do conteúdo, tamanho, espessura e tipos de material
Variação do conteúdo, tamanho e espessura
Variação do conteúdo e tamanho
Variação do conteúdo (texto e imagens)
Impressão de grandes formatos em tiragem reduzida
Impressão de grandes formatos em tiragem elevada
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Níveis de variação
crescentes (gradual)

Opções de tinta Rho 1000
Tintas Rho POP
A tinta Rho POP é a solução mais econômica
para aplicações de pontos de venda. É ideal para
impressão em PVC, estireno, poliéster e várias
superfícies de papel. Possui grande aderência, é
inodora e apresenta uma resistência à luz de 2 a
3 anos em exteriores.
Paper and Board Ink Rho
A Paper and Board Ink Rho foi desenvolvida
para aplicações em cartão e papel ondulado.
É indicada para uso tanto com papel revestido
e absorvente, como para papel kraft e testliner.
Além disso, é de secagem rápida, para evitar que
a tinta seja absorvida pelas fibras. A secagem
rápida e a superfície plana da tinta permitem,
ainda, um empilhamento prático das folhas
recém-impressas.
As tintas “Paper and Board Inks” Rho são
ecológicas, inodoras, não têm compostos
orgânicos voláteis (VOC) e não são tóxicas.
Facilitam e otimizam a reciclagem, pois se
destacam facilmente do papel nesse processo.

Cores processadas adicionais
alargam a gama cromática.

Laranja e violeta

Opções de cor Rho
Estão disponíveis vários sistemas de tinta para a
série Rho 1000:
• Cores claras especiais (Light Magenta,
Light Cyan), para as mais precisas gradações
e tons de pele perfeitos
• Cores process adicionais (PCA).
Isso, tanto na combinação laranja e verde, como
na combinação laranja e violeta, para ampliar
a gama cromática e permitir uma reprodução
perfeita, mesmo nas cores corporativas
mais difíceis.
Características ecológicas para reciclagem
das tintas Durst Rho
As tintas com cura UV secam através de luz
ultravioleta, o que oferece redução de gasto
energético comparado com os sistemas de
secagem comuns. Ao contrário das tintas com
solventes e de muitas tintas de base aquosa, que
também contêm solventes orgânicos, as tintas
UV de elevada qualidade, como a Paper and
Board Ink Rho, não libertam compostos
orgânicos voláteis (VOC) durante a secagem.
E a reciclagem? A reciclagem de papel impresso
representa, atualmente, um papel importante
para o meio ambiente. Com a tinta UV, os
materiais de impressão apresentam características
de reciclagem muito interessantes, visto que
a tinta forma uma superfície “plastificada” no
substrato durante o processo de reciclagem e,
desse modo, pode ser facilmente removida.
Essa é uma diferença importante em comparação
com muitos sistemas de tinta de base aquosa que
não desprendem do papel, diminuindo assim a
qualidade dos materiais reciclados.

Laranja e verde

Saúde e segurança
Por vezes, são levantadas questões sobre
as consequências das tintas UV na saúde e
segurança, mas que, na prática, são fáceis de
gerir mediante o respeito pelas normas de
higiene industrial.
Após a aplicação e secagem da tinta, não existe
qualquer risco para a saúde e segurança.
No passado, algumas tintas UV ainda
apresentavam um cheiro característico.
Contudo, a nova geração é praticamente
inodora, sendo que as tintas Rho não possuem
qualquer odor e permitem aplicações amplas.
Além disso, também não possuem na sua
composição quaisquer compostos orgânicos
voláteis (VOC).
Em algumas aplicações, é necessário manusear
as tintas com secagem por UV com cuidado.
Por exemplo, não devem ser usadas em materiais
que irão entrar em contato com alimentos
imediatamente após a aplicação da tinta, pois,
nesse caso, a tinta poderia se soltar contaminar
o conteúdo. Apesar de essa situação ser
extremamente improvável, deve mesmo assim
ser mencionada.

Aplicações da série
Rho 1000

Os seguintes testemunhos baseiam-se nas
experiências práticas dos utilizadores, com
especial ênfase para a impressão de dados
variáveis (VDP) e Print-to-Kit.
Os testemunhos também estão relacionados
com produções de impressão de grande tiragem
e com a utilização de formatos diversificados.
Essas experiências demonstram que o volume
por tarefa de impressão aumentou de forma
significativa nos últimos dez anos graças ao
sistema industrial inkjet UV.
Os clientes da Durst compararam as suas
próprias linhas de impressão serigráfica com
a Rho 1000 e concluíram que o processo de
impressão com a Rho 1000 não é apenas mais
rápido, como também mais eficaz em termos de
custos (p. ex. graças à eliminação dos processos
de pré-impressão completos). A impressão de
dados variáveis e o Print-to-Kit apresentam uma
outra vantagem, visto que permitem manter a
produtividade num nível sempre elevado.

Os usuários da Rho 1000 já comprovaram as
suas diversas vantagens. Agora, com a Rho 1012
e a Rho 1312, também podem desfrutar de uma
qualidade que, no passado, não estava acessível
a máquinas de alta produtividade.

Impressão de dados variáveis.
A combinação de impressão digital com
impressão serigráfica
Um exemplo representativo da aplicação da
impressão de dados variáveis foi dado por um
usuário da Rho 1000, a quem foi encomendada
a impressão de vários milhares de cartazes
outdoor para um fabricante automóvel francês.
O cliente solicitou que, na matrícula impressa
do veículo, fosse visível a identificação da cidade
ou distrito onde a mídia estava exposta.
Nesse sentido, o veículo e o fundo foram
impressos por impressão serigráfica e, no
passo seguinte, foi usada a impressão de dados
variáveis da Durst Rho 1000. Assim, o sistema de
impressão Rho 1000, com a unidade automática
de alimentação de material e de empilhamento,
foi integrado na linha de produção existente,
formando a interface para a impressão
serigráfica.
Print-to-Kit
Uma empresa de artes gráficas alemã defende
que a Rho 1000 é a única impressora do
mercado capaz de realmente imprimir trabalhos
separados em unidades individuais num
processo de impressão único com sucesso
e de modo econômico. Isso representa um
aumento considerável da produtividade, o que
se torna uma vantagem real em vários setores,
especialmente em pedidos de curto prazo de
vários materiais publicitários para as diferentes
filiais de uma cadeia de lojas.
Com a Rho 1000, é possível processar diferentes
dados, tamanhos, espessuras e materiais em um
único processo de impressão.

Impressão sob demanda e personalização
máxima
Uma empresa de embalagem familiar, já de
terceira geração, está convencida que a
Rho é a resposta às exigências cada vez maiores
relacionadas com os tempos de fornecimento
e volumes.
O gerente afirma: “Deixamos, por exemplo, de
ter necessidade de um grande estoque, onde os
materiais impressos aguardam pelo acabamento
ou pela entrega. Podemos responder mais
rapidamente aos pedidos e realizar toda a
aplicação diretamente nas folhas de papel
ondulado, sem o atual processo de laminação.
Podemos utilizar a máquina de corte automática
para o acabamento imediatamente a seguir.
Isto nos permite não só poupar espaço de
armazenamento, como também personalizar
cada um dos artigos.”
Processos de impressão sem supervisão e
padrões ecológicos elevados
Uma empresa japonesa aplica, desde a sua
fundação, há 30 anos, a flexografia e tecnologias
de acabamento para embalagens de papel
ondulado. Uma das principais áreas de negócio
são as embalagens de transporte de grande
formato.
Na maioria dos casos, a Rho está operando com
autonomia, sem supervisão humana. Assim, o
operador pode ocupar-se, em simultâneo, dos
acabamentos.
Além disso, muitos dos seus clientes
introduziram elevados padrões ambientais.
Por isso, foi essencial para a empresa que a
Durst Paper and Board Ink não contivesse
quaisquer compostos voláteis (VOC).

Prazos de entrega mais rápidos
Outra empresa alemã, com uma presença de seis
décadas na indústria do papel ondulado e de
embalagens, está convencida de que a elevada
qualidade de impressão e produtividade da Rho
permitem respostas mais rápidas e flexíveis.
Um representante da empresa afirmou: “Hoje
em dia, os cartazes têm de ser produzidos muito
mais rapidamente. Não importa se se trata do
protótipo ou de uma tiragem reduzida, todos
têm de ter a mesma qualidade e aparência,
como se fosse uma impressão offset de grande
tiragem. Hoje, cinco protótipos, amanhã 200
cartazes em diferentes línguas - isso é quase
impossível de imaginar com tecnologias de
impressão tradicionais. Acreditamos que este
é o caminho para um futuro de sucesso.”

Dados técnicos
Especificações gerais
Dimensões: Rho 1012/Rho 1030
Largura: 716 cm
Comprimento com mesas de rolos: 510 cm
Comprimento sem mesas de rolos: 230 cm
Altura: 258 cm
Dimensões: Rho 1312/Rho 1330
Largura: 716 cm
Comprimento com mesas de rolos: 630 cm
Comprimento sem mesas de rolos: 310 cm
Altura: 258 cm
Peso:
aprox. 7500 kg
Normas de segurança:
De acordo com as diretrizes em vigor

Quadro Array
Technology

CMYKW

Sistema de impressão:
Sistema de tampo plano patenteado da Durst com
tecnologia de cabeças de impressão Quadro® para
maior qualidade e velocidade.
Resolução:
• Rho 1012/Rho 1312: 1000 dpi
• Rho 1030/Rho 1330: 600 dpi
Cores:
Padrão: CMYK
Opcionais: Light Cyan e Light Magenta.
Cores process adicionais (laranja e verde ou laranja
e violeta).
Tintas:
Tintas pigmentadas com secagem por UV para
interiores e exteriores.
Alimentação de tinta:
Depósitos de tinta integrados, recarregáveis durante a
impressão, com uma capacidade de 10 litros por cor.
As recargas de tinta estão disponíveis em recipientes
descartáveis de 5 litros, que podem ser eliminados
mesmo estando montados, evitando sujar o
equipamento e poluir o meio ambiente.
Software/RIP:
Software Durst Rho Linux para um processamento
mais veloz com um mínimo de espaço ocupado no
disco rígido. Servidor Caldera RIP externo (Grand
Rip+).
Produtividade (capacidade de trabalho total com
impressão contínua):
• Rho 1012 até 490 m2/h
• Rho 1312 até 620 m2/h
• Rho 1030 até 1000 m2/h
• Rho 1330 até 1250 m2/h

Especificação do material
Tipos de material:
Ampla gama de materiais revestidos e sem
revestimento - também com superfícies que
permitam impressão, como placas de espuma rígida,
placas de espuma flexível, alumínio, vidro acrílico,
policarbonato, etc.
Largura de impressão máxima:
250 cm
Comprimento de impressão máximo:
Rho 1012 e Rho 1030 apenas limitadas pela largura.
Rho 1312 e Rho 1330 com Gradual Flow Printing com
o tamanho de impressão máximo de 125 x 250 cm.
Espessura máxima do material:
Padrão: 40 mm
Versão industrial: 70 mm
Peso máximo das placas na correia
transportadora:
Padrão: até 50 kg
Versão industrial: até 120 kg
Tamanho mínimo do material:
DIN-A3 - 29,7 x 42 cm
Registro dos materiais:
Os materiais são registrados com sensores de fibra
óptica especial ou, de modo alternativo, com guias
mecânicas frontais na parte dianteira.
Um codificador mede o progresso do transporte e
garante maior precisão do alinhamento da imagem.

Requisitos do local de instalação
Espaço necessário:
mín. 10 x 8 m
Altura máxima:
2400 m acima do nível do mar
Gama de temperaturas:
+15 °C a +30 °C, sem condensação
Umidade relativa do ar:
25 - 80 %, sem condensação

Durst Phototechnik
AG
Large Format Printing
Julius-Durst-Strasse 4
39042 Brixen/Bressanone, Italy
P.: +39 0472 810111
F.: +39 0472 830980
www.durst-online.com
info@durst.it

Durst Phototechnik
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P.: +43 4852 71777
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