
Cretaprint 5.0
 A melhor impressora para decoração cerâmica

Apresentamos a 5ª geração 
de tecnologia de impressão 
em cerâmica



IMPRESSORAS GERENCIAMENTO DE CORES TINTAS SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

Conectividade, integração e uma 
experiência de usuário inesquecível.

A 5ª geração de impressoras Cretaprint representa uma revolução na decoração 

de peças cerâmicas. Nós decidimos concentrar todos os nossos esforços de 

pesquisa e desenvolvimento neste novo produto, e agora temos uma impressora 

extremamente intuitiva, que trabalha em capacidade máxima sem interrupções, 

e com um desempenho realmente inacreditável.

ECOSSISTEMA DIGITAL DE DECORAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS

AINDA QUEREMOS FAZER MUITO MAIS

Canais de comunicação externos

Soluções em nuvem

A EFI™ é a única empresa que oferece uma solução totalmente integrada para o setor de peças 
cerâmicas. Projetadas e adaptadas de acordo com as necessidades específicas deste setor, 
as nossas novas impressoras para peças cerâmicas dão conta do recado: vêm com tintas 
cerâmicas e software de gerenciamento de cores para ajudá-lo a aumentar sua produtividade 
e a qualidade dos seus produtos, além de atender aos requisitos ambientais.
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My Profile

Nós também sabemos que as impressoras da plataforma 5 são o primeiro passo 
para o futuro, pois trazem uma nova conectividade e estabelecem uma nova relação 
com o ambiente.

É por isso mesmo que as nossas novas impressoras já vêm integradas com as 
soluções da indústria 4.0:

• Soluções integradas: aplicativo Scada

• Relação independente: EFI Go

• E uma ferramenta de rastreabilidade: 
Impressão de ID TECNOLOGIA HUMANA

Usabilidade

Confiabilidade
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Confiabilidade e conectividade

Excelência em tecnologia de impressão

É preciso mais do que um cabeçote de impressão para alcançar um desempenho de alta qualidade. E a 5ª geração 
de impressoras para decoração cerâmica conseguiu otimizar o processo de impressão.

• Mecânica: chapas de alta precisão para cabeçotes 
de impressão “plug & play”. As barras de impressão 
usam uma nova gama de chapas termoestáveis, 
que reduzem a necessidade de ajustes dos 
cabeçotes de impressão

• Sistema de suprimento de tinta: um novo 
sistema, ainda mais eficiente, com cabeçotes de 
impressão de alta produtividade e alto rendimento. 
Conta com recirculação total, sem sedimentação 
e com controle de temperatura, garantindo assim 
o alto desempenho das impressoras cerâmicas da 
plataforma 5

• Intuitivo: o design simples facilita as operações 
diárias e as tarefas de manutenção

• Software e mecanismos eletrônicos repaginados: 
a comunicação bidirecional com o cabeçote de 
impressão possibilita o alinhamento automático

cabeçote de impressão e·D5

Para alcançar o máximo de desempenho e integração, a EFI desenvolveu o nosso primeiro cabeçote de impressão.

• Plug & play: o e·D5 foi projetado para garantir um melhor 
alinhamento e também para evitar a necessidade de ajustes 
constantes; além disso, proporciona uma precisão incrível de 
impressão e uma excelente qualidade de imagem

• Novo formato de bico: assegura uma impressão uniforme, 
graças ao baixo desvio de tinta e à redução de obstruções 
no cabeçote

• Velocidade: o novo cabeçote e·D5 opera em velocidades elevadas 
e consegue manter a resolução de impressão

• Tintas para cerâmica Cretacolor da EFI: o e·D5 foi desenvolvido 
para as tintas originais da EFI e tem formatos de onda específicos 
para aprimorar o padrão de impressão

• Gerenciamento de cores para cerâmica do Fiery proServer: 
o novo algoritmo do e·D5 consegue separar cores e reduzir 
o consumo de tinta por impressão

Atualização da interface do usuário

Com a nossa nova interface, a operação da impressora ficou muito mais fácil:

• Acesso direto às funções principais

• Exibição constante de alertas e status na tela

• A nova configuração do menu, 
simplifica a navegação e o aceso às 
opções avançadas

• Tela sensível ao toque compatível com 
diversos idiomas
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Avanços na Indústria 4.0
COMUNICAÇÃO 4.0

As impressoras EFI Cretaprint incluem interfaces com 
um protocolo Modbus padrão para permitir que 
SCADAs e PLCs de terceiros acessem os parâmetros da 
impressora.
 
O aplicativo Communication 4.0 fornece acesso aos 
dados raiz, como status da máquina, modelos 
impressos em cada linha, características do bloco, 
níveis de tinta, medidores impressos e alarmes.

Impressão de ID

A impressão de ID permite que o usuário crie modelos com informações como: a data, o horário, o nome do 
arquivo, o perfil de impressão, a temperatura da tinta e a velocidade de impressão. Além disso, esses modelos 
também podem ser editados e carregados pelo operador sempre que a impressão de uma peça mestre for 
necessária, o que é extremamente útil em casos de:

• Impressão de peças mestres e controle de produção

• Rastreabilidade

• Ajuste e monitoramento de máquinas

EFI Go

Com o nosso aplicativo para dispositivos móveis, 
os seus operadores poderão monitorar o status 
das impressoras e analisar os dados de produção 
de maneira simples e intuitiva. Em outras palavras, 
uma solução complementar para o controle da  
fábrica em tempo real, com informações sobre:

• Status da impressão

• Alarmes

• Estatísticas
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ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA M5 C5 D5 N5

Largura máx. de impressão (mm)(1) Até 1.138 Até 710 Até 710 Até 1.138

Número máx. de barras de impressão Até 8 Até 8 Até 12 Até 12

Comprimento máx. peça (mm) 1.650 1.450 1.450 1.650

Velocidade de impressão (m/min) Até 60 Até 60 Até 60 Até 50

Direção de impressão Direita/esquerda

Espessura mín. peça (mm) De 3 mm

Espessura máx. peça (mm) Até 30 mm

Precisão de centralização de impressão <0,3 mm

(1) A largura final da impressão pode variar, dependendo do cabeçote de impressão.

DIMENSÕES M5 C5 D5 N5

Largura (mm) 2.100 1.650 1.650 2.100

Altura (mm) 2.050 1.950 2.050 2.270

Comprimento (mm) 4.900 4.000 5.000 6.100

DIMENSÕES DA CABINE M5 C5 D5 N5

Largura (mm) 4.700 3.700 3.700 4.700

Altura (mm) 2.800 2.800 2.800 3.300

Comprimento (mm) 6.500 5.500 5.500 7.700

Dados técnicos

MONTAGEM DA MÁQUINA M5 C5 D5 N5

Fonte de alimentação externa Variável 380/400/440/480 VAC

Consumo máx. de energia (8 cores) 24 KVA 18 KVA 24 KVA 34 KVA

Fases elétricas  Trifásico + terra

Frequência de conexão de energia  50/60 HZ

Conexão pneumática  7 bar
Linha 1: 5 a 8,5 bar 
Linha 2: 7 a 8,5 bar

Temperatura recomendada da cabine  25 a 35 °C

UPS incluso  Sim
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SOFTWARE

Tipo de arquivo da imagem TIFF e RPF

Tempo de renderização Variável

Tempo de carregamento de imagem  1–15 segundos

Tempo de alteração de imagem durante a produção  1 segundo

Processamento e impressão em paralelo  Sim

Número de imagens por modelo  100

Imprimir uma imagem sem interrupção  Sim

Cretavision: sistema de reconhecimento de relevos Opcional

Impressão de peça dupla Opcional

CABEÇOTES DE IMPRESSÃO

Modelo do cabeçote de impressão Seiko RC 1536 Seiko RC 1536·L e·D5

Largura dos cabeçotes de impressão (mm)(1) 108,3 108,3 108,3

Número de bicos 1536 1536 1536

Resolução nativa (dpi) 360 360 360

Intervalo de tamanho de gotas (pL) 13-98 25-225 23-100

Níveis de escala de cinza Até 8 Até 10 Até 6

Frequência de disparo (kHz) 10,2-28 Até 37 Até 41

gr/m2 (25 m/min) 45 80 55

(1) Informações fornecidas pelo fabricante do cabeçote de impressão.
Impressora em desenvolvimento; especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Alterações

Disponíveis a qualquer momento para as barras existentes, ou é também possível adicionar 
novas barras para alterar a largura de impressão, adicionar novas cores às barras ou até 
mesmo aumentar o intervalo de gotas para a aplicação de efeitos especiais.

Para mais informações
Para obter mais informações sobre os produtos EFI Cretaprint  
ou para falar diretamente com um especialista EFI Cretaprint,  
ligue para (55 11) 2199-0100 ou envie um e-mail para 
cretaprintsales@efi.com.



EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com 
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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