
A mais rápida e económica impressão 
em produções de alimentação contínua

Impressora  
monocromática K630i



Rápida e rentável 

A K630i é, de facto, inigualável na produção. Com 
capacidade para imprimir mais de 20 milhões de 
páginas por mês ou 36 milhões de metros por ano, sem 
redução na velocidade, na qualidade ou no volume de 
impressão, quer em configuração simplex ou duplex.
A configuração duplex de motor único da K630i é 
única no sector para uma impressora de produção 
desta classe, aumentando a área de produção em, 
pelo menos, 50% relativamente aos dispositivos 
com motor duplo.
Produção da K630i:

Aplicações
Para produtores de grandes volumes no mercado 
transaccional e de publicidade endereçada, a K630i 
proporciona a mais elevada qualidade ao menor custo 
por página. 

Opte entre a tinta preta pigmentada aquosa de baixo custo e 
elevada opacidade ou a tinta de cura UV de elevado impacto 
da Domino, desenvolvida para as mais variadas superfícies, 
incluindo suportes com revestimento ultra-brilhante.

Para o sector de manuais e livros “on-demand”, a 
qualidade próxima da fotografia a alta velocidade permite 
um excepcional retorno sobre o investimento.

Produção
Velocidade padrão 

75 m/min
Opção de alta  

velocidade150 m/min

Impressões A4 por minuto: 500 (1000)* 1000 (2000)*

Impressões A4 por mês: 4 m -13 m (8 m - 26 m)* 8 m - 26 m (16 m - 52 m)*

Impressão de livros 
Para “pretos” nítidos, áreas sólidas 
substanciais e meios-tons ricos 
página após página.

Transaccional 
A transmissão de dados a alta 
velocidade para a K630i gera o volume 
pretendido. A impressão monocromática 
a jacto de tinta de material pré-impresso 
proporciona o menor custo por 
página de qualquer outra solução de 
impressão transaccional.

Publicidade endereçada 
Envio de correio em volume rentável, 
independentemente da % de tinta 
utilizada. A solução de tinta de cura 
UV permite a utilização de uma 
ampla variedade de suportes com 
revestimento extra-brilhante utilizados 
no sector.

 Credenciais mais ecológicas
O compromisso e o investimento da Domino em práticas 
ambientais significa que cumprimos sempre normas e regulamentos 
governamentais, industriais e empresariais cada vez mais exigentes. 
Estamos empenhados em minimizar o consumo de recursos naturais, 
de energia e a criação de desperdício. Os nossos produtos são 
recicláveis e estão em conformidade com as directivas RoHS e WEEE.

K630i
A K630i é fornecida com tintas de cura UV ou pigmentadas aquosas 
que representam uma utilização eficiente dos nossos recursos naturais. 
Embora as tintas de cura UV sejam produtos químicos e necessitem 
de ser utilizadas correctamente, oferecem benefícios ambientais 
significativos comparativamente às alternativas à base de solvente. Estas 
incluem até 95% de solventes voláteis que se evaporam no ambiente e 
necessitam de limpeza regular da cabeça de impressão. As tintas de cura 
UV da K630i contêm 1% de solventes voláteis. 

Legenda da imagem

1. Entrada da fita

2. Unidade de pressão de entrada

3. Barras de impressão frontal

4. Secador frontal

5. Barras de impressão de verso

6. Secador de verso

7. Unidade de pressão de saída

8. Saída da fita impressa

K630i duplex de motor único

*Os números referem-se à 
configuração duplex

A configuração simplex exclui os itens 5. e 6.
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Tudo se resume a um menor investimento

É tão simples quanto isto

Relativamente a outras tecnologias 
de impressão digital, o jacto de 
tinta piezoeléctrico com tinta 
pigmentada aquosa ou tinta 
de cura UV é uma forma de 
impressão sem contacto e com 
poucas peças móveis.

Existe menos necessidade 
de intervenção manual 
comparativamente à tecnologia 
baseada em toner.  O resultado 
é uma maior fiabilidade, maior 
disponibilidade da máquina e 
menores custos com assistência.

Resultados de impressão consistentes e fiáveis
Qualidade

As tintas pigmentadas de elevada 
qualidade da Domino imprimem 
pretos sólidos excepcionais e, com 
a utilização da escala de cinzentos, 
a tecnologia de jacto de tinta 
permite imprimir na resolução 
nativa de 600 dpi x 600 dpi, 
proporcionando excelentes  
meios-tons e sólidos.

Utilize o que necessita 

A utilização de todos os benefícios 
da tecnologia piezoeléctrica em 
escala de cinzentos permite 
seleccionar múltiplos tamanhos 
de gotas e/ou resoluções para 
optimizar a qualidade da impressão 
em qualquer suporte. Isto permite 
reduzir os custos de produção 
ao controlar a utilização de tinta, 
maximizando dessa forma o 
lucro por trabalho. A impressão 
monocromática a jacto de tinta de 
material pré-impresso proporciona 
o menor custo por página.

Pague o que utiliza

A K630i possui poucos 
consumíveis e até a tinta é 
adquirida apenas quando é 
necessária.

As cabeças de impressão a jacto 
de tinta de longa duração da 
K630i funcionam sem falhas, 
proporcionando normalmente 
uma produção completa a alta 
velocidade durante mais de  
12 meses.

Junção entre imagens!

Todas as soluções de jacto de tinta 
standard existentes no sector exigem 
a capacidade de posicionar com 
precisão várias cabeças de impressão 
de forma a possibilitar a impressão de 
imagens sem linhas de junção visíveis.

A tecnologia de controladores por 
micromotores i-Tech StitchLink 
da Domino automatiza esta função 
de forma perfeita… com uma 
configuração fácil, precisa e rápida 
para imprimir imagens de alta 
qualidade sem linhas de junção ou 
faixas brancas.

Fácil de comprar

A Domino incorpora tecnologia 
inteligente no sistema para 
simplificar a utilização. É também 
fácil de comprar – sem cobranças 
contínuas por “CLIQUE” ou taxas 
dispendiosas.



Assistência
Tradição da Domino

Fundada em 1978, a Domino Printing Sciences estabeleceu uma 
reputação global relativamente ao desenvolvimento e fabrico de 
tecnologias de impressão a jacto de tinta digital, assim como aos seus 
serviços de pós-venda e atendimento ao cliente a nível mundial.

Actualmente, o Grupo emprega 2200 pessoas em todo o mundo e vende 
para mais de 120 países através de uma rede global de 25 filiais e mais de 
200 distribuidores.

As soluções da Domino contam com o apoio de mais de 600 técnicos  
de assistência em todo o mundo. O Padrão de Assistência da Domino  
ajuda a garantir um nível de desempenho consistente e elevado  
em todas as regiões.

Eficiência do fluxo  
de trabalho

O sistema opcional Editor RIP da 
Domino comunica directamente 
com os sistemas anfitriões para 
converter PDFs de várias páginas 
e dados de IPDS/AFP dos clientes 
para a impressão a alta velocidade 
directamente no sistema K630i.

Produtividade
É rápida

Com uma gama de 12 modelos 
que oferecem duas velocidades 
– 75 m/min ou 150 m/min, em 
três larguras de impressão de 333 
mm, 445 mm ou 540 mm e com 
opções simplex ou duplex – a 
K630i foi realmente idealizada 
para a produção de grandes 
volumes de nível intermédio.

O seu tamanho compacto 
oferece mais impressões por 
metro quadrado do que qualquer 
outra impressora da sua classe 
- mais produtividade para o seu 
investimento.

Manutenção 
automatizada

A revolucionária tecnologia de 
limpeza e protecção automatizadas 
das cabeças de impressão i-Tech 
CleanCap é um processo 
consistente e controlado que reduz 
a intervenção do operador, o que 
significa que a limpeza manual diária 
da cabeça é uma acção do passado!

Funcionamento constante

O sistema de circulação de tinta 
i-Tech ActiFlow exclusivo da 
Domino assegura o movimento 
constante da tinta em torno da 
cabeça de impressão, mesmo 
quando esta está parada.

O ActiFlow ajuda a retirar o 
gás da tinta, evitando a formação 
de bolhas de ar, que podem ter 
impacto no desempenho do 
nozzle. Mais tempo a imprimir  
e menos tempo na  
manutenção.



Uma visão geral da K630i
Tecnologia inteligente
Os componentes i-Tech combinam-se de forma a criar um sistema globalmente mais flexível e fiável.

Legenda da imagem

1. Impressora K630i Simplex/Duplex

2. Interface de utilizador

3. Armário de comando e quadro de distribuição

4. Módulo de tratamento da fita

5. Sistema de controlo da temperatura da barra de impressão

6. Desbobinador de suportes

7. Rebobinador de suportes

8. Editor RIP

9. Unidade de abastecimento de tinta

10. i-Tech CleanCap

11. i-Tech ActiFlow

12. i-Tech StitchLink
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Conjuntos de jacto de tinta da Domino
Os conjuntos de jacto de tinta exclusivos da 
Domino integram cabeças de impressão Kyocera 
para proporcionar resultados consistentes, maior 
fiabilidade e facilidade de manutenção melhorada 
comparativamente a qualquer outra impressora que 
utilize esta tecnologia.

12. i-Tech StitchLink
A tecnologia de controladores por 
micromotores garante a calibração 
automática e precisa de todas as 
cabeças para imprimirem como 
uma só, permitindo uma impressão 
sem linhas de junção visíveis em 
toda a largura da fita

11. i-Tech ActiFlow
O sistema de circulação de tinta 
mantém-na constantemente em 
movimento em torno da cabeça 
de impressão, possibilitando 
uma temperatura constante 
e eliminando microbolhas de 
ar, o que garante consistência 
na qualidade e fiabilidade da 
impressão

10. i-Tech CleanCap
A estação de limpeza e protecção 
automatizadas das cabeças de 
impressão assegura a mais elevada 
qualidade e produtividade de 
impressão – todas as cabeças 
ficam limpas num minuto!



Especificações técnicas

K630iPOR/0117 Reservamo-nos o direito de alterar o design ou as especificações dos nossos produtos sem aviso prévio. Algumas das informações incluídas  
 neste folheto são de natureza geral, pelo que os clientes devem verificar a adequação das mesmas às respectivas circunstâncias individuais.

www.domino-printing.com

Módulo de impressão central
• Secadores por IV ou UV
• Módulo de guia da fita 
• Controlo da tensão com rolos de pressão de entrada e saída

Dimensões
• Secção de impressão com 1,93 m x 2,22 m da K630i
• Armário de alimentação eléctrica com 2,10 m x 0,9 m
• Módulo de tratamento da fita
• Unidade de abastecimento de tinta de 10 l com 1202 mm C 
   x 807 mm A x 520 mm L

Peso
• Secção de impressão com 1500 kg de peso nominal da K630i
• Armário de alimentação eléctrica: 350 kg
• Módulo de tratamento da fita: 250 kg
• Unidade de abastecimento de tinta de 10 l com 200 kg

Energia
• Alimentação trifásica – queda única de 400 V, 100 A
• Ar comprimido – queda única a 8–10 bar, limpo e seco
• Extracção – queda única da secção de impressão

Ambiente
• Intervalo de temperatura ideal de 21 ˚C +/- 1 ˚C (70 ˚F +/- 1 ˚F)
• Humidade ideal de 40–60%
• Recomenda-se um ambiente com controlo de poeiras

Exemplo de disposição com desbobinador/rebobinador de alta velocidade

Tecnologia
• Jacto de tinta Piezo Drop on Demand

Velocidade de impressão
• Até 75 m/min ou até 150 m/min
• Simplex ou duplex

Resolução de impressão 
• Nativa de 600 x 600 dpi

Tintas
• Pigmentadas aquosas de 18,9 litros (5 galões EUA)
• Pigmentadas de cura UV de 10 litros

Largura de impressão
• 333 mm, 445 mm ou 540 mm

Formato de impressão
• Velocidade normal: impressão de 4 níveis a 50 m/min; 3 níveis a 75 m/min 
• Alta velocidade: impressão de 4 níveis a 100 m/min; 3 níveis a 150 m/min 
• Simplex ou duplex 
• Tamanho de gota em escala de cinzentos de 4 níveis 5 pl, 8 pl, 12 pl, 18 pl (aquosa) 
• Tamanho de gota em escala de cinzentos de 4 níveis 6 pl, 7 pl, 11 pl, 14 pl (cura UV)

Tipo de suporte
• Grande quantidade de papéis com e sem revestimento

Interface digital
• Integração de código aberto com todas as interfaces digitais e IPDS 
   dos principais fabricantes
• Formatos pdf, afp, ipds 

Opções
• Funcionamento simplex ou duplex
• Acabamento: interface de desbobinador/rebobinador para integração 
  com os principais fabricantes 
• Corona (apenas UV)
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