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КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ 

ДЛЯ ВОКЗАЛІВ ТА АЕРОПОРТІВ СЕРІЇ ККС-ВЛ 
 
 

Назва Комплектація. Параметри Примітки 

 
 
 
 
 
 

Модуль 
управління 

ККС-ВЛ-1 

 

Комп’ютер: intel-1800/2Gb/ssd60Gb  
Дисплей: сенсорний, 17” (клас захисту 6 мм) 
Принтер чеків: друк штрих-кодів 
Купюроприймач: NV9 
Функція голосового помічника 

 
 

Розміри модулю: 2000х400х600(850) мм 
Матеріал: сталь, 1мм 
Вага: 90 кг (±10%) 
Колір: RAL7035 (корпус), RAL2004 (двері) 

 
 

Гарантійний термін: 12 місяців 

 

 

 
 
 
 
 

Модуль 
зберігання 

ККС-ВЛ-3 

 

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

 
 

Кількість комірок: 3 шт 
Розміри модулю: 2000х560х600(850) мм 
Матеріал: сталь, 1мм 
Вага: 50 кг (±10%) 
Колір: RAL 7035 (корпус), RAL 2004 (двері) 

 
 
 

Гарантійний термін: 12 місяців 
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КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ 

ДЛЯ ВОКЗАЛІВ ТА АЕРОПОРТІВ СЕРІЇ ККС-ВЛ-21 
 
 

 
Комплектація «Стандарт» 

 

Модуль управління: 1 шт. 
Модуль зберігання: 7 шт. 
Загальна кількість комірок: 21 шт. 
Загальна вага (без багажу): 440 кг (±10%). 

 
 

Ціна вказана при відвантаженні обладнання зі складу у м. Київ. 
Терміни виготовлення: 20-45 робочих днів з моменту отримання передплати.  
Час безперервної автономної роботи: від 1 до 2 діб в залежності від АКБ. 
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КОМП’ЮТЕРНІ КАМЕРИ СХОВУ 

ДЛЯ ВОКЗАЛІВ ТА АЕРОПОРТІВ СЕРІЇ ККС-ВЛ 
 

Додаткове обладнання 

Назва Характеристики. Примітки 

Система зарядки 
мобільних пристроїв 

Перетворювач. Посилений комплект кабелів з роз'ємами 
для зарядки мобільних пристроїв (Iphone5 і MicroUSB). 
Освітлення у комірках. 

 
Сигналізація 
з функцією «Сторож» 

Автономна сигналізація з сиреною у модулі управління. 
Відправка інформації на пульт охорони. Пристрої для 
перезавантаження комп'ютера та електронної периферії 
при зависанні системи. 

Пристрій 
автономного 
живлення 

Імпульсний блок зарядки АКБ. Система контролю 
падіння напруги. АКБ купується окремо. 

Wi-Fi точка 
доступу 

Роутер. Контролер роздачі. Самостійне 
програмування кодів-ваучерів. Можливість 
програмування знижок для оптових клієнтів. 

Пристрій прийому 
монет 

Прийом будь-яких монет, будь-якого номіналу усіх країн 
світу. Можливість самостійно перепрошивати під валюту 
будь-якої країни. Виробництво Канада. 

Система 
відеоспостереження 

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

Сканер 
штрих-коду 

Багатосмуговий промисловий сканер штрих-коду. 
Можливість сканувати QR-коди. 

Програмне 
забезпечення 

Програмний модуль для прийому платежів (платіжний 
термінал), виклик таксі, замовлення піци та багато ін. 

Пристрій видачі 
решти 

Купюроприймач NV200 SMART з функцією видачі 
решти. Хоппер (пристрій видачі решти монетами). 

Захисний дах та 
регульовані ніжки 

Металевий каркас. Полікарбонат. Стінки – прозорий акрил. 
Регульовані ніжки по всьому периметру шаф. 

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 ВОКЗАЛІВ ТА АЕРОПОРТІВ СЕРІЇ ККХ-ВЛ 

 
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. 

 
Для нашого обладнання реалізований віддалений доступ  

за допомогою якого ви зможете: 

- контролювати роботу автоматичного комплексу; 

- отримувати фінансові показники у реальному часі; 
- віддалено керувати шафою (відкривати дверцята, перезапускати 

шафу, тестувати вузли); 

- отримувати сервісні смс-повідомлення про роботу шафи (злам комірки, 

закінчується папір в принтері, заповнений купюроприймач, заповнені всі 

комірки і т.п.). 

 
Ми забезпечуємо технічну підтримку наших шаф. Безкоштовно консультуємо 

Ваших спеціалістів з обслуговування.  

За вимогою здійснюємо віддалене обслуговування, пошук несправностей, 

надаємо рекомендації щодо ремонту. 

 
Відповідає технічним вимо гам  

ГОСТ 27201-87, ГОСТ 27954-88, ДСТУ 4113 
 

Комп’ютерні камери схову для вокзалів та аеропортів серії ККС-ВЛ 
виготовляються відповідно до вимог технічного регламенту на 
високоточному промисловому обладнанні з використанням якісних 
материалів та надійних комплектуючих від відомих світових виробників.

mailto:zakaz@mvk-mash.com


Підприємство-виробник 
автоматичних камер  

схову - почтоматів 
 

Україна, 03680, м. Київ, ТОВ «МВК Групп», вул. Солом’янська, буд. 3, 
Комерційний відділ: тел. +38 (099) 204-28-00, zakaz@mvk-mash.com 

5 

 

 

 
 
 

Наші камери встановлені 
 

 

Львів (Україна) - Центральний 

автовокзал, жовтень 2013 р. 

Київ (Україна) – Мережа 
супермаркетів «Мегамаркет», 
травень 2015 р. 

 

  

Ніколаєвск-на-Амурі (Росія) –  

Аеропорт, вересень 2015 р. 

Темиртау (Казахстан) – 

Залізничний вокзал, грудень 2014 р. 
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