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ПРИНЦИП РОБОТИ ТА МІСЦЯ УСТАНОВКИ 
 

Комп’ютерні камери схову – повністю 

автоматизоване обладнання, яке надає 

комплекс послуг: 

- зберігання речей; 

- зарядка мобільних пристроїв; 

- передача ключів від апартаментів; 

- виклик таксі та супроводу; 

- реклама власних та сторонніх послуг. 

 
За допомогою комп’ютерних камер схову власник отримує: 

 Організацію власного бізнесу у зручному місці; 

 Окупність проекту від 3 місяців до 1 року; 

 Високий пасивний дохід 24/7; 

 Цілий комплекс популярних послуг; 

 Мінімальний час участі у проекті. 

 
Рекомендовані місця установки: 

 Пляжі та фестивалі; 

 Центри туристичних міст; 

 Басейни, аквапарки; 

 Горнолижні курорти; 

 Торгово-розважальні комплекси. 

 
Для організації власного бізнесу необхідно: 

1. Визначитись з місцем установки; 

2. Ми допоможемо подібрати оптимальну кількість комірок та 

правильну комплектацію; 

3. Виготовимо та доставимо обладнання у найкоротший термін; 

4. Проведемо запуск та навчання роботі; 

5. Безкоштовно надамо методичку з ведення бізнесу; 

6. Забезпечимо технічну підтримку 24/7. 



 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Модуль управління: 
- Промисловий комп’ютер intel-1800/2Gb; 
- Дисплей сенсорний, 17’ (клас захисту 4 мм); 
- Прийом оплати: купюри, монети, картки; 
- Система віддаленого доступу. 

 
Модуль зберігання: 

- Двері подвійні зламостійкі; 
- Замки електромеханічні посилені; 
- Реалізована функція екстреного відкривання комірок. 

 
Загальна кількість комірок в одному комплексі: до 96 шт.  
Середня вага (одного модуля): 50 кг (±10%). 
Стандартна товщина металу: 1 мм. 

 

Програмне забезпечення: 
простий та зручний інтерфейс; різні мови світу; гнучке налаштування тарифів та 
роботи шафи; можливість віддалено контролювати роботу обладнання. 

 
 

 



 

 

 

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
 

Назва Характеристики Примітки 

 
 
Прийом оплати 
готівкою та  
карткою 

 
 
Установка обладнання, що  дозволяє 
приймати купюри, монети та банківські 
картки усіх країн світу. 

 

 

 
 
Система зарядки 
мобільних 
пристроїв 

 
У систему входять: перетворювач; 
посилений комплект кабелів з 
роз’ємами для зарядки мобільних 
пристроїв (Iphone5, MicroUSB и USB 
TypeC); освітлення у комірках. 

 

 

 
Програмне 
забезпечення 

 

Програмний модуль для прийому 
платежів (платіжний термінал), виклик 
таксі, замовлення піци, передача ключів 
від апартаментів та інше. 

 

 

 
Рекламна панель, 
зовнішня реклама 

 

Встановлюється спеціальний 
вандалостійкий екран або сітілайт для 
просування власних чи сторонніх послуг. 

 

 

Система 
віддаленого 
контролю, 
відеоспостереження 
та сигналізації. 

Програмний модуль для віддаленого 
доступу до статистики шафи та  
управління нею. Чотирьохканальний 
відеореєстратор, вбудована та зовнішня 
камера. Сигналізація та сторожовий 
таймер. 

 

 

Сонячі панелі, 
Джерело 
безперебійного 
живлення (ДБЖ) 

 

 
Установка альтернативних та 
автономних джерел живлення. 

 
 
 
 
 
 
 
 

За запитом можлива комплектація іншим обладнанням та програмним 
забезпеченням. 



 

 

 
 

 
 

УСПІШНІ КЕЙСИ БІЗНЕСУ НА КАМЕРАХ СХОВУ 
 

Рим (Італія) – Локер-рум у центрі 
міста, дохід від 75 євро\день 

Київ, Одеса (Україна) – Пляжний клуб 
ЮБК та Ітака, дохід 45 дол.\день 

 

 

 

Анаклія (Грузія) – Фестиваль 
«Казантип», дохід 200 дол.\день 

Київ (Україна) – ТРЦ та Аквапарк,  
средній дохід 380 дол.\міс. 

 

 

 

 

Болонія, Венеція, Анкона (Італія) – 
Локер-рум, дохід 225 євро\день 

Оріуела Коста (Іспанія) – Пляжна 
тематика, дохід від 70 євро\день 
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Наше обладнання встановлено 

 Львів (Україна) - Центральний автовокзал міста Львів, жовтень 2013 р. 

 Анаклія (Грузія) – Фестиваль «Казантип», серпень 2014 р. 

 Темиртау (Казахстан) – Залізничний вокзал, грудень 2014 р. 

 Айя-Напа (Кіпр) – Пляжі Nissi Beach и Sandy Bay, травень 2015 р. 

 Сочі (Росія) – Пляжі Ривьера та Южная звезда, серпень 2015 р. 

 Аліканте (ІспанІя) - Пляж SanJuan, серпень 2015 р. 

 Ніколаєвськ-на-Амурі (Росія) – Аеропорт, вересень 2015 р. 

 Київ (Україна) – ТРЦ «Dream town» та Аквапарк, жовтень 2015 р. 

 Пуерто-Рико (США) - Пляж Фламенко (PlayaFlamenco), листопад 2015 р. 

 Будва (Чорногорія) – Центральний пляж міста, червень 2016 р. 

 Барселона (Іспанія) – Пляжна тематика, липень 2016 р. 

 Рим (Італія) – Центральна частина міста, грудень 2016 р. 

 Валенсія (Іспанія) – Узбережжя валенсійського округу, червень 2017 р. 

 Малага (Іспанія) – Пляж, липень 2017 р. 

 Прага (Чехія) – Центральна частина міста, червень 2018 р. і т.п. 

 Болонія, Венеція, Анкона (Італія) – Локер-руми, жовтень 2018 р. 
 

Починаючи з 2013 року ми виготовили, встановили та запустили у роботу  
78 автоматичних комплексів для бізнесу у 14 країнах світу. 
Це обладнання працює та приносить дохід і до сьогодні. 
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