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Laag chemieverbruik
KODAK TRILLIAN SP Platen verbruiken tot wel 70% 
minder chemie dan vorige plaatsystemen van Kodak

Beter voor uw business,  
beter voor het milieu
Commerciële drukkerijen moeten onder druk van de groeiende 
concurrentie steeds efficiënter worden, jobs sneller verwerken en 
hun consistentie en kwaliteit verhogen. Kodak Trillian SP Thermische 
Platen helpen hen om die uitdagingen aan te gaan met een indruk
wekkende combinatie van uitmuntende productiviteit en prestaties, 
lage gebruikskosten en minder impact op het milieu ten opzichte van 
de typische digitaal verwerkte platen die vandaag op de markt zijn.

Trillian SP Platen zijn voorzien van een negatief werkende coating 
die intern is ontwikkeld en een hoge productiviteit, een sterke 
resolutie, een uitstekende chemische weerstand en duurzaamheid 
biedt waarbij ingebakken niet nodig is. Trillian SP Platen produceren 
zelfs in moeilijke chemische omgevingen scherpe details en stabiliteit 
bij kleine en grote AM en FMtoepassingen tot 500.000 druks. 
Ze zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen, waaronder 
toepassingen voor kleine en grote commerciële sheetfed en handels
drukwerk (boeken) en bepaalde offset verpakkings, heatsetrotatie 
en UVdruktoepassingen.

*  Afhankelijk van de dagelijkse vraag naar en verwerking van toepassingen 
kunnen er besparingen op chemie van tot wel 70% worden geconstateerd.

Uitzonderlijke productiviteit en efficiëntie
Trillian SP Platen kunnen extreem snel worden ontwikkeld, waarbij 
inbakken niet nodig is. Dit zorgt voor een kortere verwerkingstijd 
en een grotere efficiëntie van het plaatvervaardigingsproces.

Trillian SP platen garanderen een snelle opstart en perfecte inkt 
water balans waardoor papieruitval en inktverlies tot een minimum 
worden beperkt. Bovendien betekenen hun uitgebreide compatibiliteit 
en stabiliteit op de pers dat u minder tijd verliest met het controleren 
van het proces en het aanpassen aan variaties.

Lagere gebruikskosten
Omdat Trillian SP Platen tot 70% minder chemicaliën* gebruiken 
dan eerdere plaatsystemen, zijn de kosten voor chemicaliën, opslag 
en afvalverwerking aanzienlijk lager. De Trillian SP Platen gebruiken 
een plaatoplossing met weinig regeneratie en lange verwerkingscycli, 
een lager chemicaliënverbruik en minder afval om drukkers te helpen 
milieuvriendelijker te werken en hun kosten te beperken.



Plaat Een nietablatieve, negatief werkende, thermische digitale plaat met ruime toepassingsmogelijkheden; 
voor lange productieruns en goed bestand tegen agressieve perschemicaliën

Toepassingsgebied Verschillende toepassingen voor kleine en grote commerciële sheetfed en handelsdrukwerk (boeken) 
en bepaalde offset verpakkings, heatsetrotatie en UVdruktoepassingen

Substraat Substraat van elektrochemisch gekorreld en geanodiseerd aluminium

Plaatdikte
0,15, 0,20 en 0,30 standaard verkrijgbaar 
Raadpleeg uw plaatselijke leverancier van Kodak producten voor informatie over de beschikbaarheid  
en andere beschikbare plaatdiktes.

Spectrale gevoeligheid 800  850 nm

Compatibiliteit 
met plaatbelichters

Aanbevolen: Kodak Trendsetter en Kodak Magnus Plaatbelichters
Andere compatibele plaatbelichters:  
Heidelberg Topsetter en Suprasetter plaatbelichters, Luscher Xpose! plaatbelichters en bepaalde Screen 
plaatbelichters. Neem voor specifieke informatie contact op met uw plaatselijke Kodak vertegenwoordiger.

Vereiste laserenergie
85  120 mJ/cm2 

Afhankelijk van type, configuratie en resolutie van de belichter.

Resolutie
1% tot 98% bij 300 lpi 
Afhankelijk van de capaciteit van de belichter.  
Belichters met Kodak squarespot Imaging Technologie worden aanbevolen.

FMvermogen
20 micron stochastisch
Afhankelijk van de mogelijkheden van de belichter en van de rasteralgoritmen. Kodak raadt voor optimale  
FMprestaties Kodak Staccato Rasters op belichters met Kodak squarespot Imaging Technologie aan.

Ontwikkelmachines
Aanbevolen: Kodak S, THDE en THDX Plaatontwikkelmachines
Niet alle ontwikkelmachines zijn in alle regio’s verkrijgbaar. Gelieve voor andere goedgekeurde  
ontwikkelmachines contact op te nemen met uw plaatselijke leverancier van Kodak producten.

Verwerkingsoplossing Kodak SP500 Plaatoplossing

Productierun

Tot 500.000 druks zonder bakken
Tot 125.000 druks voor UVdruktoepassingen
Afhankelijk van beeldresolutie, pers, perschemicaliën, inkt en papier.  
Nabakken maakt een langere productierun mogelijk. 

Veiligheidsverlichting Tot 1 uur onder standaard kantoorbelichting; tot 4 uur is mogelijk onder  
een Encapsulite C20 UVcut en tot 6 uur voor het G10 Veiligheidslicht 
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