
UV-FLATBED 
KOPERSGIDS

Het kiezen van de juiste UV-flatbed printer



Een gids voor het kiezen van  
het juiste model voor uw bedrijf 3

Moving media-architectuur 4

True flatbed-architectuur 6

Totale toepassingskosten 8

Printkoptechnologie 9

Operationele overwegingen 10

Milieuvraagstukken ter overweging  11

Service en support 12

Uithardingstechnologie 13

Inkt – heeft u echt wit nodig? 14

Vóór het printen: welke RIP te gebruiken 15

2 | UV-flatbed printer: Kopersgids

INHOUD



Overweegt u een UV-flatbed printer aan uw bedrijf toe 
te voegen? Vindt u het moeilijk om de juiste keuze te 
maken uit alle beschikbare printermodellen? Hoe kiest 
u het model dat niet alleen nu goed voor uw bedrijf is, 
maar ook wanneer uw bedrijf in de toekomst groeit?

U bent hier aan het juiste adres. Deze gids helpt u inzicht te krijgen in de complexiteit 
van UV-flatbed printtechnologie. Ongeacht of uw zaak al digitale grootformaat prints 
produceert of dat u flatbed-mogelijkheden aan uw bestaande quick print-, offset-, 
zeefdruk-, verpakkings- of centrale repro-processen wilt toevoegen, het doel van deze 
gids is om u meer inzicht te geven in de keuzes die u moet maken en waar u op moet 
letten bij het kiezen van een UV-flatbed printer.

Printerformaat: 
hybride/moving bed  
vs. true flatbed

Bij flatbed printen worden twee basis 
systeemarchitecturen gebruikt:

Bewegende media
De printzone is stationair en de 
media beweegt hier doorheen, 

net als bij een roll-to-roll printer. 
Deze architectuur wordt 

gebruikt bij hybride printers, die 
hoofdzakelijk ontworpen zijn 

voor printen op rolmedia, maar 
over enige mogelijkheden tot 

het printen op harde media 
beschikken.

True flatbed
De media worden op een 

tafel op hun plek gehouden 
en het printsysteem beweegt 

boven de tafel.
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EEN GIDS 
VOOR HET 

KIEZEN VAN 
HET JUISTE 

MODEL VOOR 
UW BEDRIJF

Het hybride ontwerp heeft geen bewegend onderstel en moet in plaats 
hiervan gedurende het printen het substraat nauwkeurig door de 
printer kunnen bewegen.

Door middel van een vacuümtafel houdt de true flatbed-architectuur 
het substraat tijdens de printcyclus op zijn plek, terwijl het 
draagmechanisme en het onderstel over de media bewegen.

Stationaire vacuümtafel

Uitvoertafel

Stationair substraat

Bewegend 
substraat

Draag- 
mechanisme

Draag- 
mechanisme

Bewegend onderstel

Invoertafel



(ook bekend als 
“hybride” printer)

MOVING 
MEDIA-

ARCHITECTUUR

De meerderheid van 
betaalbare hybride printers 
op de markt werden 
ontworpen als printers op 
rolbasis die zijn uitgerust 
met een doorvoersysteem 
en/of verwijderbare tafels 
om het transport van harde 
media door de stationaire 
printzone in te passen.

Het ontwerp werd door 
printerfabrikanten 
uitgevoerd om het 
gebruik van bestaande 
printtechnologieën te 
maximaliseren, waardoor ze 
de printfunctionaliteit voor 
harde media in hun huidige 
ontwerp kunnen aanbieden 
tegen een relatief lage prijs.
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Nadelen hybride 
printer:
•  Het verplaatsen van de media 

kan resulteren in scheeftrekken 
van de afbeelding, waardoor 
opnieuw printen nodig is en er 
tijd en materiaal verloren gaat.

•  Deze printerarchitectuur maakt 
meestal gebruik van pinchroller- 
of doorvoersystemen die sporen 
op de print kunnen achterlaten, 
waardoor er tussen prints 
overmatige inkt van het systeem 
verwijderd moet worden.

•  Hybride printers kunnen alleen 
op relatief lichte media printen 
die minstens over een hoek van 
90 graden beschikken, omdat er 
een hoek nodig is om te starten 
met de doorvoer van de harde 
media door de printer. Ze printen 
minder goed op onregelmatig 
gevormd of niet-rechthoekig 
materiaal (tenzij er een extra 
aangepaste mal wordt gebruikt 
om alle delen op hun plek te 
houden wanneer ze door de 
printer worden gevoerd), zware 
substraten en materiaal met een 
oneffen oppervlak, zoals 
multiplex of canvas op frame.

 

•  Hybride printers worstelen met 
het behalen van voldoende 
registratie voor dubbelzijdige 
prints.

•  Deze architectuur mist de 
vereiste geometrie om grote 
afbeeldingen over meerdere 
borden te verdelen, wat een 
veelgebruikte toepassing is voor 
producenten van graphics voor 
tentoonstellingen.

•  Hoewel de printer zelf compact 
kan zijn, is het werkoppervlak 
relatief groot, waardoor er  
ruimte aan zowel de invoer-  
als de uitvoerzijde van de printer 
nodig is.

•  Er is meer tussenkomst van de 
operator nodig tijdens het printen 
om te voorkomen dat borden 
scheefgetrokken of incorrect 
ingevoerd worden.

•  Om tussen printen op rolbasis  
en printen op basis van harde 
media te wisselen, is een fysieke 
herconfiguratie van het systeem 
nodig.

Voordelen hybride 
printer:
•  Lagere kapitaalkosten, want de 

printer vereist alleen aangepaste 
mediaverwerkings- 
mogelijkheden en/of 
accessoiretafels voor de in- en 
uitvoer van harde media.

•  Hybride printers bieden de 
mogelijkheid om met dezelfde 
printer ook op materiaal op 
rolbasis te printen.
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TRUE FLATBED-
ARCHITECTUUR

Net als bij zeefdrukken 
worden de media bij het 
true flatbed-ontwerp op 
hun plek op een tafel 
gehouden en beweegt 
het printsysteem boven 
het harde substraat. Bij 
een true flatbed-ontwerp 
worden vaak vacuümtafels 
gebruikt om ongewenste 
verplaatsing van de media 
te voorkomen.

UitvoertafelStationaire  
flatbed

80”

180”

1
6

0
”

Ruimtevergelijking voor 4’ x 8’ printproductie

Afmetingen en ruimtevereisten
De vereiste ruimte voor een typische 

hybride printer (aangeduid met de rode 
stippellijn) kan aanzienlijk groter zijn 
dan die voor een typische stationaire 

flatbed-printer (aangeduid met de 
groene streep). Dit kan een belangrijk 
punt zijn indien de beschikbare ruimte 

beperkt is.
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Voordelen true 
flatbed-printer:
•  De printkwaliteit wordt 

geoptimaliseerd doordat alleen 
de printer beweegt terwijl de 
media op dezelfde plek op de 
tafel gehouden worden. En 
dankzij een perfecte en 
herhaalbare bidirectionele 
uitlijning wordt de productiviteit 
sterk verbeterd en worden 
afbeeldingen van de hoogste 
kwaliteit verkregen. Dit geldt zelfs 
in hogere mate bij het gebruik 
van exotische piëzo-elektrische 
printtechnologieën, zoals 
grijsschaal-printkoppen.

•  Door de true flatbed-architectuur 
kan er naast harde media ook op 
alle redelijk vlakke voorwerpen 
geprint worden, waardoor  
de mogelijkheid geboden  
wordt om veel bijzondere en 
ongebruikelijke toepassingen  
te produceren.

•  De true flatbed-architectuur 
maakt printen van rand tot rand 
(aflopend) mogelijk, waardoor 
bijsnijden overbodig is en tijd bij 
de afwerking kan worden 
bespaard. Het printen op vooraf 
afgewerkte materialen kan ook 
tijd en geld besparen, doordat de 
noodzaak om eventueel 
beschadigde, geprinte items te 
corrigeren door het aanbrengen 
van een extra printlaag wegvalt.

•  Meerdere borden kunnen op het 
flatbed geplaatst en tegelijkertijd 
geprint worden. Dit is handig 
voor materialen van een kleiner 
formaat, zoals point-of-sale 
uitingen die in een grotere 
oplage worden geprint.

 

•  Dubbelzijdige prints met perfecte 
registratie.

•  Grote displays kunnen perfect 
uitgelijnd en verdeeld worden 
(over diverse borden), zodat er 
geen waarneembare openingen 
ontstaan door verschuiving van 
afbeeldingen/media.

•  De mogelijkheid om op 
onregelmatige vormen of 
niet-vierkante voorwerpen, zware 
ondergronden, ongebruikelijk 
gladde media zoals glas of 
materialen met een oneffen 
oppervlak zoals multiplex te 
printen.

•  De mogelijkheid om te printen 
op dikke ondergronden zoals vlak 
(voorgemonteerd) meubilair, 
ingeframed canvas en andere 
geproduceerde items.

•  Compact systeem dat slechts aan 
één zijde werkruimte vereist voor 
het aanbrengen/verwijderen van 
het substraat.

•  Weinig tussenkomst van de 
operator is nodig nadat het 
systeem begint te printen.

•  True flatbed-systemen met Roll 
Media Option kunnen snel 
wisselen tussen printen op 
rolbasis en printen op basis van 
harde media. Dit kan ook de 
productiviteit verhogen, omdat 
het harde substraat bij printen op 
rolbasis op de vacuümtafel kan 
worden voorgeladen.

Nadelen true 
flatbed-printer:
•  Initiële kosten kunnen hoger zijn 

dan bij hybride printers.

•  Rolprintmogelijkheid is niet in 
het systeem geïntegreerd en 
vereist een optionele 
configuratie.



TOTALE 
TOEPASSINGS- 

KOSTEN
•  Afschrijvingskosten van de printer 

over een periode van 3 of 4 jaar

•  Kosten van inkt, lampen, 
elektriciteit en andere 
verbruiksmaterialen

•  Kosten van vloerruimte voor 
printer en werkruimte

•  Verbruikswaarde van inkt en 
andere verbruiksmaterialen  
per vierkante meter productie

•  Kosten van onderdelen en  
service op jaarbasis

• Geschat productievolume

• Geschatte bedieningsarbeid

• Afval door misprints

•  Extra afwerkingskosten voor 
bijsnijden van prints met witrand

Inzicht hebben in de totale 
toepassingskosten is cruciaal voor 
het winstgevend aanbieden van 
digitaal printen.

De systeemkosten van een 
UV-printer moeten slechts 
één van de criteria zijn bij 

het selecteren van de juiste 
printer voor u. Neem ook 

de totale toepassingskosten 
in acht, die de volgende 

zaken omvatten:

Conclusie
Uw beslissing om een hybride of 
een true flatbed-systeem te kopen, 
moet gedreven worden door de 
mogelijkheid tot het genereren 
van zoveel mogelijk inkomsten 
met een afzonderlijke printer, 
binnen de fysieke ruimte die u 
heeft of die u zich kunt 
veroorloven om toe te voegen. 
Zorg dat u fabrikanten vraagt naar 
realistische ROI-modellen die 
overeenkomen met uw zakelijke 
overwegingen.
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Close up simulation of color 
vignette using a six-color ink set 
and 	xed drop size
The use of light magenta and light 
cyan inks produce smooth quarter-
tones and highlights but at the 
 expense of using more ink to cover
 the media surface to achieve the
 correct optical density. 

Close up simulation of color 
vignette using a four-color ink set 
with variable drop size
The use of smaller ink drop sizes 
produces quarter-tones and highlights 
using far less ink than a six-color 
system to achieve the same optical 
density.  
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Close up simulation of color 
vignette using a six-color ink set 
and 	xed drop size
The use of light magenta and light 
cyan inks produce smooth quarter-
tones and highlights but at the 
 expense of using more ink to cover
 the media surface to achieve the
 correct optical density. 

Close up simulation of color 
vignette using a four-color ink set 
with variable drop size
The use of smaller ink drop sizes 
produces quarter-tones and highlights 
using far less ink than a six-color 
system to achieve the same optical 
density.  

PRINTKOP- 
TECHNOLOGIE:

grijsschaal vs. vaste druppelgrootte

Jaren geleden hebben 
inkjetfabrikanten een printsysteem 
met zes kleuren (super-CMYK) 
aangenomen, waarbij lichtcyaan 
en lichtmagenta aan de standaard 
inktset werden toegevoegd, om 
ervoor te zorgen dat de lichtere 
kleuren hun donkere 
tegenhangers in de highlights en 
kwarttonen vervingen. Deze 
techniek van tonale vervanging 
werd toegepast om het probleem 
te verhelpen van zichtbare 
korreligheid die gepaard gaat met 
de fixed dot-inkjettechnologie met 
grote druppeltjes (van vaste 
grootte). De toegevoegde kleuren 
hielpen bij het verkrijgen van meer 
vloeiende kwart- en middentonen 
en minder korrelige gradaties.  
Na verloop van tijd werd deze 
ingewikkelde en dure methode de 
standaard in de praktijk, en bijna 
alle inkjetprinterfabrikanten die 
gebruik maken van de fixed 
dot-technologie hebben sindsdien 
een printsysteem met zes kleuren 
aangenomen.

Als gevolg van de vooruitgang  
in de piëzo-elektrische 
inkjettechnologie begonnen 
sommige printerfabrikanten 
gebruik te maken van grijsschaal-
printkoppen die printen met 
inktdruppeltjes van verschillende 
grootte mogelijk maken. Door niet 
alleen kleinere druppeltjes te 
gebruiken, maar deze ook dichter 
bij elkaar te plaatsen, kan een 
printkop scherpe beelden met 
meer vloeiende gradaties en 
kwarttonen produceren. De 
printkop kan grotere druppeltjes 
aanbrengen en hierdoor uniforme, 
consistente kleuren produceren. 
Door de mogelijkheid om 
druppeltjes van verschillende 
grootte te produceren, kunnen 
beelden worden geproduceerd  
die met fotokwaliteit kunnen 
wedijveren.

Het volume van een inktdruppeltje 
wordt meestal gemeten in  
picoliter (een picoliter is één 
biljoenste deel van een liter).  
Over het algemeen geldt hoe 
kleiner het druppelvolume, des te 
beter. Daarnaast geldt hoe groter 
het bereik van de verschillende 
druppelgroottes die een printkop 
kan produceren, des te beter. Ter 
referentie: een moderne desktop 
inkjetprinter zoals u die thuis  
zou gebruiken, produceert een 
druppelgrootte van vier  
picoliter, waarmee beelden  
van fotokwaliteit verkregen 
kunnen worden.

Omdat er bij grijsschaal-printen 
geen lichtere kleuren gebruikt 
hoeven te worden om kwalitatief 
hoogwaardige resultaten te 
verkrijgen, wordt het inktverbruik 
direct met gemiddeld meer dan 
30% gereduceerd.

Veel printerfabrikanten maken 
tegenwoordig gebruik van een 
vorm van grijsschaal-
printtechnologie vanwege de 
superieure beeldkwaliteit en de 
kostenverlaging die hieruit voor de 
eindgebruiker voortvloeit.

6-kleuren grijsschaal-technologie
Onlangs werd een nieuwe stap 
vooruit gemaakt in de inkjet-
imagingtechnologie om een 
doorbraak in de productie van 
kwalitatief hoogwaardige 
inkjetprints te creëren. Deze 
nieuwe 6-kleuren grijsschaal-
inkjettechnologie combineert lichte 
kleuren (lichtcyaan en 
lichtmagenta) met printen met 
inktdruppeltjes van verschillende 
grootte en verbetert de 
printkwaliteit, zoals die door 
UV-inkjet printers met grijsschaal-
inkjettechnologie geboden wordt. 
De combinatie van lichte kleuren 
en grijsschaal-inkjettechnologie 
creëert verloopvrije prints met hoge 
productieprintsnelheden en levert 
meer vloeiende kleurovergangen in 
kwarttonen, zoals huidtinten.  
Deze 6-kleuren grijsschaal-inkjet- 
technologie verbruikt iets meer  
inkt dan de 4-kleuren grijsschaal-
inkjettechnologie, maar nog steeds 
aanzienlijk minder dan de fixed dot 
6-kleuren inkjettechnologie. 

Conclusie
De grijsschaal-printtechnologie 
wordt steeds vaker gebruikt 
vanwege de mogelijkheid om 
prints van een hogere kwaliteit en 
met een lager inktverbruik te 
leveren, waardoor dit deel van  
uw beslissing gemakkelijk  
zou moeten zijn. Zoek de 
printtechnologie die het beste  
past bij het type prints dat u het 
meeste produceert. Een reeks 
grotere druppeltjes is goed als uw 
output hoofdzakelijk bestaat uit 
consistente kleuren. Een reeks 
kleinere druppeltjes is goed als uw 
output meer richting fotokwaliteit 
neigt. In het meest ideale geval 
moet de printer die u kiest een 
output van hoogwaardige kwaliteit 
kunnen leveren voor de gehele 
reeks toepassingen die u biedt.

Close-up simulatie van kleurvignet met behulp van 6-kleuren 
inktset en vaste druppelgrootte

Het gebruik van lichtmagenta- en lichtcyaan-inkt biedt meer 
vloeiende kwarttonen en highlights, maar dit gaat ten koste van 
meer inktgebruik voor de dekking van het mediaoppervlak om de 

juiste optische dichtheid te verkrijgen.

Close-up simulatie van kleurvignet met behulp van 4-kleuren 
inktset en verschillende druppelgrootte

Het gebruik van kleinere inktdruppeltgroottes biedt kwarttonen en 
highlights met een aanzienlijk lager inktverbruik dan bij een 

6-kleuren systeem om dezelfde optische dichtheid te verkrijgen.

Close-up simulatie van kleurvignet met behulp van 6-kleuren 
inktset en verschillende druppelgrootte

Het gebruik van de combinatie van lichte kleuren en grijsschaal-
inkjettechnologie creëert verloopvrije prints met hoge 

productieprintsnelheden en levert meer vloeiende kleurovergangen 
in highlights en kwarttonen.
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OPERATIONELE 
OVERWEGINGEN
Inktkosten
Inktkosten zijn meer dan alleen de 
prijs per liter. Ook moet in 
overweging worden genomen 
hoeveel inkt per print wordt 
verbruikt. Alleen door beide in 
overweging te nemen, kunt u een 
nauwkeurig inzicht van de 
geraamde kosten per vierkante 
meter krijgen. Zoals vermeld in  
het voorgaande gedeelte, zal het 
inktverbruik bij een 4-kleuren 
grijsschaal-printer lager zijn dan 
bij een 6-kleuren (of meer) 
inkjetprinter met inktdruppeltjes 
van vaste grootte.

Een veel voorkomende misvatting 
over de prijs van UV-inkt is  
dat deze hoger zou zijn in 
vergelijking tot inkt op basis  
van oplosmiddelen. Strikt op 
volumebasis kost UV-inkt meer; 
bij inkt op basis van 
oplosmiddelen gaat het echter 
vaak om oplosmiddelen met 
slechts een relatief kleine 
hoeveelheid pigment. Deze 
oplosmiddelen zijn vluchtig en 
verdampen tijdens het 
droogproces, waarbij ze een kleine 
hoeveelheid pigment op het 
substraat achterlaten. UV-inkt 
heeft een hogere concentratie 
pigment, omdat deze niet 
verdampt, maar in plaats hiervan 
“uithardt” bij blootstelling aan 
UV-licht van hoge intensiteit. 
Hierdoor wordt er veel minder 
UV-inkt per vierkante meter op het 
substraat aangebracht, hetgeen 
een aanzienlijk hogere opbrengst 
per liter oplevert dan printen met 
inkt op basis van oplosmiddelen.

Energieverbruik
In de huidige concurrerende markt 
zijn stijgende elektriciteitskosten 
een feit. U wilt er zeker van zijn dat 
uw winst niet wordt opgeslokt 
door de hoeveelheid elektriciteit 
die uw printer verbruikt. Controleer 
de specificaties van de modellen 
die u overweegt om het vereiste 
wattage en ampèrage na te gaan.

Naast energie kan er ook perslucht 
vereist zijn. Sommige printers 
hebben lucht nodig voor de 
aandrijving van de diverse 
systemen. Dit betekent ook een 
faciliteit en lopende operationele 
kosten die moeten worden 
overwogen.

De meeste printerfabrikanten 
bieden een checklist aan om 
voorafgaand aan de installatie na 
te gaan wat de vereiste ruimte is, 
de plaats van de printer, 
elektrische aanpassingen, etc.  
Dit is handig voor het berekenen 
van de installatiekosten voordat  
u tot de aankoop van een printer 
overgaat.

Gebruikers- 
onderhoud
UV-inkttechnologie is minder 
kwetsbaar dan inkjettechnologie 
op basis van oplosmiddelen, 
omdat UV-inkt uithardt in plaats 
van droogt. Aangezien UV-inkt 
vloeibaar blijft totdat de inkt 
uithardt door UV-licht van  
hoge intensiteit, raakt het 
inkttoevoersysteem minder vaak 
verstopt en is daarom meer 
betrouwbaar. Er is nog steeds enig 
gebruikersonderhoud vereist, 
variërend van het dagelijks 
verwijderen van inkt en reinigen 
van het systeem tot het periodiek 
vervangen van inktfilters, 
UV-lampen, luchtfilters, etc.
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Verstopte 
spuitopeningen

Close-up nozzle test print

Met de “nozzle test print” kan snel 
worden vastgesteld of er verstopte 
spuitopeningen aanwezig zijn bij elk 
van de verschillende 
kleurprintkoppen. Door te kunnen 
selecteren wanneer en welke 
afzonderlijke kleur inkt verwijderd 
wordt, wordt de minste inkt verspild.



MILIEUVRAAGSTUKKEN 
TER OVERWEGING
Elektrische 
vereisten
•  Eén- of driefase voeding

•  Maximale aanhoudende 
belasting

•  Moet het systeem altijd 
ingeschakeld blijven?

Temperatuur- 
vereisten
Als er geproduceerd wordt bij 
omgevingstemperatuur, dan is  
de omgeving cruciaal voor het 
behoud van een consistente 
printkwaliteit. Het behoud van  
een consistente omgevings- 
temperatuur, met name in een 
grote, actieve werkruimte kan 
moeilijk en duur zijn, vooral  
als er prijzige HVAC-systemen 
vereist zijn.

Ventilatie
Vereisten variëren van standaard 
kantoorventilatie tot 20+ 
luchtverversingen van de  
ruimte per uur.

Relatieve 
luchtvochtigheid
•  Ongecontroleerde relatieve 

luchtvochtigheid van 30% of 
minder verhoogt de statische 
elektriciteit op harde media 
aanzienlijk.

•  Lage relatieve luchtvochtigheid 
kan ook resulteren in storingen 
en verminderde betrouwbaarheid.

•  Sommige producten beschikken 
over actieve oplossingen voor 
onderdrukking van statische 
elektriciteit en de effecten 
hiervan.

Vereiste ruimte
•  Flatbeds zijn groter, maar 

vereisen geen extra ruimte  
voor mediaverwerking.

•  Pinchroller-/doorvoersystemen 
vereisen een gelijke tafellengte 
aan weerszijden voor het 
mediatransport (tot 6 m2  
extra ruimte).

Fysieke omgeving
Voor zeer zware of uit 
componenten samengestelde 
printers kan een stevige 
ondergrond zoals beton nodig zijn.

Installatie- 
beperkingen
Controleer dat de printer in de 
printruimte kan worden geplaatst, 
bij voorkeur zonder dat hiervoor 
vensters of wanden verwijderd 
hoeven te worden.

Zuiverheid
Printen over stof, vuil en 
vingerafdrukken geven witte 
vlekken en andere ongewenste 
bij-effecten op de prints. Daarom 
zal een schone omgeving vrij  
van stof en vuil in de lucht de 
hoeveelheid afval of mislukte 
prints aanzienlijk verminderen  
en de prestaties van de printkop 
verlengen. Vloerbedekking dient 
vermeden te worden, net als het 
plaatsen van de printer in de buurt 
van vervuilingsbronnen zoals 
routers, houtbewerkings- 
apparatuur, etc.

Conclusie
Maak optimaal gebruik van 
eventuele, door de  
printerfabrikant verstrekte 
pre-installatie checklisten.
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SERVICE EN 
SUPPORT

Net zo belangrijk als het kiezen 
van de juiste printer is het kiezen 
van het juiste bedrijf voor back-up. 
Er zijn veel gerenommeerde 
fabrikanten van UV-flatbed-
printers die een beperkt niveau 
van directe service of support 
bieden. Voor het verkrijgen van  
het hoogste niveau van service  
en support, dient u na te gaan 
welke bedrijven hun technici  
een fabriekstraining geven  
en voortdurend trainings-
programma’s aanbieden waarmee 
de technici up-to-date blijven.

Sommige bedrijven bieden alleen 
service en support aan voor de 
printer die ze aan u hebben 
verkocht en zijn niet in staat of niet 
bereid training en support te 
geven voor de toepassingen die  
u probeert te produceren of voor 
de software die in de workflow 
wordt gebruikt. Dit kan vaak tot 
grote frustraties en kosten leiden 
wanneer kleuren niet correct 
gereproduceerd worden of 
resultaten worden beïnvloed  
door het gebruik van incorrecte 
substraten. In het meest ideale 
geval kan de leverancier van  
uw apparatuur kwalitatief 
hoogwaardige training in alle 
aspecten van productie bieden: 
van bestandsinstellingen tot 
kleurbeheer en zelfs hulp bieden 
bij het selecteren van de best 
presterende substraten voor uw 
toepassing.

1.  Wat is de duur van de 
garantieperiode en wat wordt 
door de garantie gedekt?

2.  Wie zorgt voor de service van 
deze printer? Technici in dienst 
van de fabrikant? Een 
servicebedrijf van derden? Een 
technicus die voor de lokale 
reseller werkt?

3.  Hoe worden de technici 
getraind en door wie? Worden 
ze voortdurend getraind, zodat 
ze up-to-date blijven?

4.  Wat is de standaard reactietijd 
nadat ik een service-oproep  
heb geplaatst?

5.  Welke mate van secundair 
support wordt geboden in het 
geval van vertraging bij het 
verhelpen van het probleem?

6.  Als een onderdeel nodig is waar 
de technicus geen directe 
toegang tot heeft, hoe lang 
duurt het dan voordat het 
onderdeel beschikbaar is? Waar 
zijn de onderdelen opgeslagen 
en hoe lang duurt het voordat 
deze beschikbaar zijn?

7.  Als dingen goed gaan tijdens 
mijn garantieperiode, wil ik 
mogelijk geen geld uitgeven 
aan een servicecontract nadat 
de garantieperiode afgelopen is. 
Wat zijn de voor- en nadelen 
hiervan?

8.  Kan ik zelf de printer 
onderhouden?

Stel de volgende vragen:

Conclusie
Zorg dat de technici die de service 
van uw printer verzorgen, goed 
getraind zijn in alle aspecten van 
de print-workflow. Stel de 
bovenstaande vragen aan elke 
printerfabrikant die u in 
overweging neemt.
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De printer die u koopt is een 
waardevol systeem voor uw 
bedrijf. Het systeem moet in 

een uitmuntende staat blijven 
verkeren en u dient over 

een back-up met kennis van 
het apparaat te beschikken 

voor de (hopelijk) spaarzame 
momenten dat het systeem 

niet naar behoren werkt. Een 
printer die niet werkt, of niet 

goed werkt, zorgt immers niet 
voor omzet en kan u zelfs geld 

kosten door gemiste deadlines, 
boze klanten en kosten voor 
media/inkt om opdrachten 

opnieuw uit te voeren.
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UITHARDINGS- 
TECHNOLOGIE

Vloeibare UV-uithardende inkt 
moet worden blootgesteld aan 
UV-licht van hoge intensiteit om 
de inkt te laten uitharden. Dit 
uithardingsproces is een reactie 
die gestart wordt door het UV-licht 
dat op chemische foto-initiators in 
de inkt reageert. Hierdoor wordt 
een proces van polymerisatie 
gestart, dat tot een stolling van de 
inkt leidt, alles binnen een fractie 
van een seconde.

Uitharden met 
kwikdamplampen
De meest gebruikelijke  
UV-lichtbron die bij flatbed-
printers werden gebruikt,  
waren kwikdamplampen. 
Kwikdamplampen hebben een 
breed spectraal bereik met talrijke 
pieken van UV-energie. UV-inkt 
met vrije radicalen wordt zodanig 
geformuleerd dat deze reageert op 
deze talrijke pieken, die samen 
genoeg energie leveren om het 
uithardingsproces te starten.

Uitharden met UV-LED
De nieuwste technologie die nu 
zijn intrede doet in de flatbed-
printermarkt, is UV-LED. De belofte 
van deze technologie is dat hierbij 
UV wordt geproduceerd met 
minder warmte, waardoor de 
technologie geschikt is voor 
gebruik van zeer warmtegevoelige 
media. In vergelijking tot 
kwikdamplampen hebben 
UV-LED-lampen echter een veel 
beperkter spectraal bereik met 
enkele in plaats van talrijke pieken 
van UV-energie. Daarom moeten 
inktformules zorgvuldig worden 
afgestemd om op de juiste manier 
op deze specifieke golflengten van 
UV-energie te reageren. Dit 
resulteert soms in inktsets met 
een aanzienlijk kleiner 
kleurenspectrum dan inkt die 
ontworpen is voor gebruik in 
combinatie met uithardings- 
systemen met kwikdamplampen. 
Het lage vermogen en de 
specifieke golflengte van 
UV-LED-systemen leidt ook vaak 
tot een minder volledige 
uitharding van de inkt in de 
printzone, hetgeen ertoe leidt dat 
sommige fabrikanten secundaire 
(offline) uithardingssystemen bij 
hun printers aanbieden.

Voordelen kwikdamplampen:
•  Lagere componentkosten, wat 

invloed kan hebben op de 
aankoopprijs van de printer.

•  Geteste en bewezen 
lamptechnologie en inkt- 
formules bieden resultaten  
van hoge kwaliteit.

•  Hoge mate van beschikbare 
uithardingsenergie voor  
volledige en directe uitharding  
en geoptimaliseerde 
productiviteit.

Nadelen kwikdamplampen:
•  Verbruiken meer elektriciteit  

per vierkante meter UV-output- 
intensiteit dan UV-LED.

•  Genereren meer warmte  
op het mediaoppervlake,  
wat vervorming van zeer 
warmtegevoelige media  
kan veroorzaken.

•  Vereisen een opwarmtijd  
van 30 tot 60 seconden na 
inschakeling om de optimale 
outputintensiteit te verkrijgen  
en mechanische sluiters om  
het licht tijdens het printen uit  
te schakelen.

•  Ondanks de lage kosten moeten 
de lampen na 500–1.000 
bedrijfsuren vervangen worden.

Voordelen UV-LED:
 •  UV-LED-lampen verbruiken 

50-75% minder elektriciteit  
in vergelijking tot kwikdamp- 
lampen.

•  Genereren minder warmte op het 
mediaoppervlak, wat het printen 
op zeer warmtegevoelige 
substraten eenvoudiger maakt.

•  Geen opwarmtijd vereist en  
kan in milliseconden in- en 
uitgeschakeld worden, wat 
mechanische sluiters overbodig 
maakt.

•  Over het algemeen is de 
gemiddelde levensduur van een 
UV-LED-lamp duizenden uren. 
Meestal worden UV-LED-lampen 
echter gemonteerd in een 
systeemreeks waarvan de 
onderhoudskosten erg hoog  
zijn als ze defect raken.

Nadelen UV-LED:
•  UV-LED-lampen kosten meer, 

waardoor de kostprijs van de 
printer hoger ligt.

•  De ontwikkeling van goede 
inktformules is moeilijker en 
resulteren vaak in een kleiner 
kleurenspectrum.

•  Hogere UV-B en UV-C 
golflengten kunnen goedkoop 
ogende resultaten opleveren bij 
de afwerking van de uitgeharde 
inkt.

Door vergelijking 
van de voor-  

en nadelen van 
deze uithardings- 

technologieën 
kunnen we 

het volgende 
samenvatten:

Conclusie
Uw beslissing moet bij uw 
bedrijfsprofiel passen, niet alleen  
bij de toepassingen die u vandaag 
produceert, maar ook bij de 
toepassingen die u in de toekomst 
als nieuwe business nastreeft. Zorg 
ervoor dat de technologie die u kiest 
uw wensen kan ondersteunen.

UV-inkt vereist foto-initiators die zijn afgestemd om te reageren op de 
piekgolflengten die gegenereerd worden door de UV-lichtbron die in het 

uithardingssysteem gebruikt wordt. Conventionele 
kwikdamptechnologie biedt een aanzienlijk groter aantal bruikbare 

frequenties in vergelijking tot UV-LED, waardoor inktbedrijven meer 
flexibiliteit hebben bij de ontwikkeling van geschikte UV-inktformules.
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INKT – HEEFT  
U ECHT  
WIT NODIG?
Printen met witte inkt

Aangezien de meeste media die 
met UV-uithardende inkjetprinters 
geprint worden al wit zijn, hetzij 
harde media of media op rolbasis, 
is de vraag naar witte inkt beperkt 
tot speciale toepassingen. 
Sommige van deze speciale 
toepassingen kunnen echt 
profiteren van digitaal printen in 
wit, terwijl sommige toepassingen 
wit op een meer kosteneffectieve 
wijze kunnen toepassen. Het is 
belangrijk dat u zichzelf enkele 
vragen stelt voordat u een 
beslissing tot aankoop van een 
UV-printer met witte inkt maakt.

Bij hoeveel van mijn huidige 
werk zou ik gebruik kunnen 
maken van witte inkt?
Als u tweevlaks backlit graphics 
produceert, dan kan het een 
minder dure en een meer 
productieve aanpak zijn om 
handmatig een witte flood coat 
(dunne inktlaag) aan te brengen 
of een diffusor voor zelfklevende 
vinyl toe te passen dan uw printer 
wit te laten printen. Als u bij 
complexere toepassingen wit 
toepast aan de hand van 
zeefdrukken of vinyl snijden, kan 
dit duur en tijdrovend worden, 
vooral bij kleine oplages. Bij 
digitaal printen zijn de kosten van 
de eerste tot de laatste print over 
het algemeen hetzelfde. U kunt 
mogelijk uw kosten verlagen en 
leveringstijden verkorten door 
digitaal witte inkt te printen.

Kan ik nieuwe opdrachten 
binnenhalen met witte inkt?
Ja. Afhankelijk van de toepassing 
kan witte inkt een groot verschil 
maken. Overweeg de 
toepassingen die mogelijk gebruik 
kunnen maken van ‘niet-wit 
materiaal’, zoals vrij verkrijgbare 
harde bouwmaterialen, stoffen, 
verpakkingsmaterialen, 
geproduceerde artikelen, etc.  
Ook toepassingen op heldere 
substraten zijn populair, zoals 
lichtbakken, ruitfolie of zelfs 
spiegels. Veel toepassingen voor 
witte inkt zijn slechts beperkt door 
de fantasie of het bewustzijn van 
de ontwerper. Door creatieve 
mensen te benaderen en hen over 
uw nieuwe mogelijkheden te 
informeren, kunnen ze voor het 
systeem ontwerpen en u een 
concurrentievoordeel ten opzichte 
van de 4-kleuren concurrentie 
bieden.

Wat is de trend?
Omdat het gebruik van witte inkt 
de afgelopen jaren erg populair 
geworden is, kunt u systemen  
met een optie voor witte inkt 
overwegen. Niet alle systemen zijn 
echter gelijk. Bij sommige printers 
moet u voor het printen van wit, 
gebruik maken van bestaande 
kleurkanalen, zoals lichtmagenta 
of lichtcyaan. Hierdoor kunt u wit 
printen, maar nu met inferieur 
uitziende CMYK-resultaten en met 
extra kosten voor het spoelen van 
alle kanalen voor lichtgekleurde 
inkt. Bovendien kan het wisselen 
tussen inkt uren aan waardevolle 
productietijd in beslag nemen.

1.  Is witte inkt “on demand” 
beschikbaar zonder dat 
bestaande kleurkanalen zoals 
lichtcyaan en/of lichtmagenta 
vervangen hoeven te worden?

2.  Als ik moet overschakelen op 
printen met witte inkt, hoe 
lang duurt dit dan en hoeveel 
inkt/spoelmiddel verspil ik 
hierbij?

3.  Kan ik wit tegelijkertijd met 
mijn andere kleuren printen of 
is hiervoor een afzonderlijke 
printgang vereist?

4.  Kan ik de lagen van wit en 
kleuren in willekeurige 
volgorde aanbrengen en zo ja, 
hoeveel lagen?

5.  Hoe ondoorzichtig is een laag 
witte inkt?

6.  Wat is de afwerkingskwaliteit 
van witte inkt?

Als u op zoek bent naar een 
flatbed met een optie voor witte 

inkt, vindt u hieronder enkele 
vragen die u kunt stellen:

Conclusie
De optie van witte inkt kan helpen 
bij de uitbreiding van uw 
bedrijfsactiviteiten naar gebieden 
die verder reiken dan wit papier of 
plaatmateriaal. Als u twijfelt, 
spreek dan eens met diverse 
printerfabrikanten, want sommige 
modellen zijn ter plekke te 
upgraden voor de toevoeging van 
witte inkt in de toekomst.
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VÓÓR HET 
PRINTEN: 
WELKE RIP TE 
GEBRUIKEN?
De RIP of “raster image processor” 
is een belangrijk onderdeel van de 
flatbed-printworkflow. De RIP, in 
zijn meest standaard uitvoering, 
zet de computercode waaruit uw 
afbeelding opgebouwd is om in 
een taal die uw printer begrijpt. 
Alle pixels in uw jpg-bestand of 
vectorcoördinaten in uw PDF 
worden omgezet in een 
overeenkomstig inktdruppeltje  
op de print.

Door nog een stap verder te gaan, 
wordt een moderne RIP 
ondersteund door Adobe 
technologieën, waaronder  
Adobe PDF Print Engine en  
Adobe Normalizer, die trouw 
blijven aan het behoud van de 
creatieve intenties en verrassingen 
in een later stadium elimineren. 
Ook de kleurinformatie in het 
bestand kan worden verwerkt, 
zodat u over het juiste kleurbeheer 
in het hele proces kunt beschikken 
met behulp van de zogenoemde 
ICC (International Colour 
Consortium)-workflow.

De ICC-workflow maakt gebruik 
van “systeemprofielen” die 
kenmerkend zijn voor alle 
apparaten in de systeemketen, van 
uw digitale camera via uw 
beeldretoucheringssoftware naar 
uw computermonitor en 
uiteindelijk naar uw printerprofiel. 
Profielen kunnen door uzelf 
gegenereerd worden, maar vaak 
worden ze gratis verstrekt door 
printer- en/of mediafabrikanten. 
Een correct gebruik van ICC-
profielen zorgt voor de best 
mogelijke kleurovereenkomst 
tussen de apparaten, printers en 
locaties. Belangrijker nog, ze 
kunnen van dag tot dag en met 
verschillende operators voor 
consistentie zorgen.

Sommige RIP’s bieden ook een 
geïntegreerde Pantone®- 
bibliotheek voor spotkleur- 
overeenkomst met behulp van de 
kracht van de ICC-workflow. Dit 
betekent dat de RIP automatisch 
de hoogste kleurovereenkomst 
kiest voor de spotkleur die in uw 
bestand wordt gebruikt.

Met een goede RIP kunt u ook uw 
printworkflow beheersen, zodat u 
opdrachten via uw netwerk kunt 
accepteren en ze direct naar de 
juiste printer kunt doorsturen. 
Opdrachten kunnen onderschept 
en bewerkt worden met 
betrekking tot formaat, bijsnijden 
(cropping), etc., voordat ze naar 
de printer worden doorgestuurd, 
en printbestanden kunnen ook 
gearchiveerd worden voor gebruik 
in de toekomst.

Tenslotte verwerkt en levert een 
RIP ook vaak gegevens ter 
ondersteuning van digitale 
afwerkingsoplossingen in uw 
workflow, zoals snijsystemen voor 
flexibele en harde media. Zorg dat 
u de mogelijkheden van de RIP in 
dit verband begrijpt, zodat een 
volledige integratie met uw 
afwerkingsapparatuur kan worden 
verkregen.

1.  Compatibiliteit met uw flatbed 
en ondersteuning voor andere 
printers die u momenteel 
heeft of overweegt voor de 
toekomst

2.  Consistentie, voorspelbaarheid 
en schaalbaarheid. Adobe 
RIP’s bieden een groot 
voordeel wat betreft 
voorspelbaarheid en 
elimineren verrassingen in 
een later stadium

3.  ICC-kleurbeheer en 
spotkleurondersteuning, 
inclusief witte inkt

4.  Compatibiliteit met digitale 
snijoplossingen

5.  Compatibiliteit met de 
beeldbestandstypen  
die u gebruikt

6.  Netwerkconnectiviteit,  
zodat anderen eenvoudig 
opdrachten via hotfolders  
of virtuele printers kunnen 
doorsturen

7.  Voorinstellingen die 
opgeslagen en bij volgende 
opdrachten toegepast  
kunnen worden, waardoor  
de tussenkomst van de 
operator tot een minimum 
wordt beperkt

8.  Verwerkingssnelheid voor  
RIP complexe bestanden

9.  Ondersteuning voor  
meerdere printers

10.  Schaalbaarheid

11.  Support

Vereisten voor 
een goede RIP 

zijn:

Conclusie
Sommige printers zijn RIP-
specifiek en er zijn geen andere 
RIP-softwareopties afgezien van 
de door de fabrikant opgegeven 
opties. Het pluspunt hiervan is dat 
deze RIP’s soms perfect zijn 
afgestemd om met de betreffende 
printer samen te werken, hetgeen 
niet met een algemene RIP kan 
worden bereikt. Zorg er ook voor 
dat de servicetechnici of 
toepassingsspecialisten voor de 
printer die u kiest, ook over een 
volledige training met betrekking 
tot de RIP beschikken en u kunnen 
helpen met vragen over workflow.
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