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КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ ДЛЯ 
МАГАЗИНІВ ТА ТРЦ СЕРІЇ ККС-МАГ-23 

 

Назва Комплектація. Параметри Примітки 

 
 
 
 
 

Модуль 
управління 

ККС-МАГ-1 

 

Комп’ютер: intel-1800/2Gb/ssd60Gb 
Дисплей: сенсорний, 17’ 
Принтер чеків: друк штрих-кодів, QR-код 
Сканер штрих-коду: багатосмуговий 
(промисл.)  
Функція голосового помічника 

 
Розміри модулю: 1800х400х500 мм 
Матеріал: сталь, 1мм 
Вага: 90 кг (±10%) 
Колір: RAL7035 (корпус), RAL2004 (двері) 

 
 

Гарантійний термін: 12 місяців 

 

 

 
 
 
 

 
Модуль 
зберігання 

ККС-МАГ-4 

 

Двері: подвійні зламостійкі 
Замки: електромеханічні посилені 
Функція екстреного відкривання комірок 

 
Кількість комірок: 4 шт 
Розміри модулю: 1800х400х500 мм 
Матеріал: сталь, 1мм 
Вага: 60 кг (±10%) 
Колір: RAL 7035 (корпус), RAL 2004 (двері) 

 
 

Гарантійний термін: 12 місяців 
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Комплектація «Стандарт» 
 

Модуль управління: 1 шт. 
Модуль зберігання: 5 шт. 
Загальна кількість комірок: 23 шт.  
Загальна вага (без багажу): 350 кг (±10%). 

 
 

Терміни виготовлення: 20-45 робочих днів з моменту отримання передплати.  
Час безперервної автономної роботи: від 1 до 2 діб у залежності від АКБ. 
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КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ 

ДЛЯ МАГАЗИНІВ ТА ТРЦ 

 
Додаткове обладнання 

 
 

Назва Характеристики. Примітки 

Пристрій для зарядки 
мобільних телефонів 

Комплект оригінальних кабелів з роз’ємами для: iPhone 4, 
iPhone 5/6, mini USB, micro USB 

 

Сигналізація 
з функцією «Сторож» 

Автономна сигналізація з датчиками зламу комірок та 
сиреною у модулі управління. 

Пристрої для перезагрузки комп’ютера при зависанні 
системи. 

Пристрій автономного 
живлення 

Імпульсний блок зарядки АКБ. 
Датчик падіння напруги в електричній мережі.  
АКБ купується окремо. 

Wi-Fi точка 
доступу 

Роутер. Контролер. Підсилювач сигналу. Антена. 

Холодильний модуль 
Безфріонова холодильна камера. Дозволяє 
реалізовувати функцію автоматичної видачі замовлень. 

Система 
відеоспостереження 

Відеореєстратор, вбудована зовнішня камера. 
Програмний модуль для віддаленого доступу до 
відеокамери. 

Купюроприймач 
NV9, виробництво Британія. 

Платіжний 
термінал 

Програмний модуль для прийому платежів. 

Інфо-кіоск 
Програмний модуль для інформування про товари та 
послуги. 

Пристрій видачі 
решти 

Купюроприймач NV200 SMART з функцією видачі 
решти. Хоппер монетоприймача. 

 
Ми використовуємо тільки нові комплектуючі європейских виробників. 

 
Можлива комплектація з іншим обладнанням, що не входить до переліку. 
Виготовляємо корпуси та комірки різного розміру. 

Комплектація додатковим обладнанням, а також будь-які зміни стандартної 
комплектації можуть привести до значного збільшення терміну виготовлення 
комп'ютерних камер схову. 
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       КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ 

ДЛЯ МАГАЗИНІВ ТА ТРЦ 

 
Основні переваги 

1. Автоматичні камери схову реалізовані на базі комп'ютера; 

2. 17’ повнокольоровий сенсорний екран забезпечує зрозумілий і 

доступний інтерфейс для користувача; 

3. Адміністративна панель дозволить гнучко налаштувати роботу обладнання; 

4. Робота обладнання реалізована двома мовами (російська, англійська); 

5. Голосовий супровід; 

6. Наша компанія є прямим виробником і розробником цього обладнання. 

 
Автоматика для магазину 

 Відсутність витрат на закупку замків, ключів та номерків; 

 Усунення скандалів, пов'язаних зі зникненням особистих речей 
відвідувачів; 

 Підвищує рівень обслуговування; 

 Збільшує час перебування клієнта у магазині до 30%.  

Досвід показує, що відвідувачі значно більше довіряють автоматичним 

камерам схову, ніж звичайним, механічним. Тому вони не турбуються про 

збереження своїх речей, не поспішають покинути магазин і здійснюють більше 

покупок. 

 
Ми забезпечуємо технічну підтримку наших шаф. Безкоштовно консультуємо 

Ваших спеціалістів з обслуговування.  

За вимогою можемо віддалено зайти на обладнання, протестувати його, 

знайти несправність та усунути її. 

 
Відповідає технічним вимо гам  
ГОСТ 27201-87, ГОСТ 27954-88, ДСТУ 4113 
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Наші камери встановлені 
 
 

Торгово-розважальний центр «Dream 
town», листопад 2015 р. 

Мережа супермаркетів «Мегамаркет», 

травень 2015 р. 

 

 

 

 

Магазин преміум-класу «Ультра 

маркет», вересень 2015 р. 

 

Аквапарк «Dream Island», листопад 2015 р. 
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