
Gamintojas - kompanija „Carl Valentin“, Vokietija. 

Spausdintuvai Compa II yra kiek didesni už Vita II modelius. 
Jų dydis toks, kad į juos telpa pramoninių spausdintuvų 
etikečių ir dažjuosčių rulonai. Bet lyginant su pramoniniais 
spausdintuvais, Compa II korpusai yra maži, kompaktiški, 
spausdintuvai užima nedaug vietos. 
Kaip ir visiems universalių spausdintuvų klasės modeliams, 
Compa II būdingas patogus valdymas: 10 membrana dengtų 
mygtukų ir didelis apšviestas ekranas.  
Yra labai daug įvairių priedų, kuriuos galima pajungti prie 
bazinio Compa II modelio, pvz.: vidinis suvyniotuvas, etikečių 
atlupėjas, karpytuvas, aplikatorius. 
Spausdina šiluminio pernešimo ir šiluminiu būdais: 

 šiluminio pernešimo būdas: spausdintuvo galvutė 
pakaitina dažjuostę, dažjuostės rašalas suskystėja 
ir prilimpa prie popieriaus paviršiaus; 

 šiluminis būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina specialaus, šilumai jautraus popieriaus paviršių, kuris nuo to pakeičia 
spalvą. 

 Etikečių (lipdukų) spaudintuvo Compa II privalumai: 

 Compa II korpusas ir dangtis pagaminti iš metalo, priekinė panelė, kreipikliai, dažjuostės velenai ir rankenėlės iš 
plastiko; 

 valdymo mygtukai dengti membrana, tai didelis privalumas jei spausdintuvas statomas į maisto perdirbimo įmonių 
cechus; 

 spausdintuvo operacinė sistema leidžia vienu metu atlikti kelias užduotis: spausdinti realų laiką, numeravimą ir pan.; 

 geras dažjuostės įtempimo mechanizmas – apsaugantis nuo raukšlių susidarymo; 

 didžiausias spausdinimo greitis 200 mm/s; 

 spausdinimo plotis 104 mm; 

 į spausdintuvą dedami dideli, 200 mm skersmens rulonai (šerdis 40 mm arba 76 mm). Didžiausias popieriaus juostos 
plotis – 116 mm. Mažiausias etikečių juostos plotis – 20 mm; 

 dažjuostės rulono skersmuo ne daugiau 80 mm (ilgis 450 m), vyniojimas – OUT; 

 spausdintuvas prie kompiuterio gali būti jungiamas per LPT, COM arba USB jungtis. 

„PakMarkas“ prekiauja trimis Compa II modifikacijomis. Lyginamoji šių modifikacijų charakteristika: 

 Compa II 104/8 Compa II 106/12 Compa II 162/12 

Spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi 300 dpi 300 dpi 

Didžiausias spausdinimo plotis 104 mm 105,7 mm 162,6 mm 

Didžiausias spausdinimo greitis 200 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 

Didžiausias etiketės ilgis keli metrai  keli metrai 1 m 

Didžiausias popieriaus juostos plotis  116 mm 116 mm 176 mm 

Mažiausias juostos plotis 15 mm 15 mm 53 mm 

Mažiausias etiketės aukštis  
esant atlupėjui ir karpytuvui 

5 mm 
25 mm 

5 mm 
25 mm 

6 mm 
25 mm 

Didžiausias etikečių rulono skersmuo 200 mm 

Šerdies vidinis skersmuo 40 mm / 75 mm 

http://www.valentin-carl.de/page1.html&lang=2


Dažjuostės: vaško, vaško/dervos, dervos; 

Didžiausias dažjuostės rulono skersmuo 68 mm (~300 m); 

Ilgis x Plotis x Aukštis 

Spausdintuvo svoris  

446 x 242 x 274 mm 

11 kg 

446 x 302 x 274 mm 

14 kg 

Jungtis su kompiuteriu: per tinklinę jungtį 10/100 Base T, USB 2.0, COM ir Parallel portą 

32 Bit procesorius, 16 MB RAM, vidinis laikrodis RTC, akustinis klaidų signalas; lizdas Compact Flash kortelei, USB lizdas 
atmintinei 

Maitinimas 100-240V 50/60Hz, iki 150W; 

Darbo temperatūra 5 ÷ 35° C; Drėgnumas iki 80%. 

 


