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Апаратне забезпечення

CashDrive CD-2 Zeus
2 порта ЕККА
4Мб FLASH

CashDrive CD-8 Zeus
4 порта ЕККА
4Мб FLASH

CashDrive CD-16 Zeus
4 порта ЕККА
4Мб FLASH

CashMoby CM-2 Zeus
2 порта ЕККА
4Мб FLASH

Контролер мережі електронних контрольно-касових апаратів
«CashDrive CD-2 Zeus».
Базова модель 4Мб FLASH пам'яті даних (розширювана до 8Мб),
2 порта для підключення мережі ЕККА, є можливість
встановлення інтерфейсу Ethernet для з’єднання з ПК та
підключення мережі ЕККА та вагів з друком етикеток.
Артикулів до 52’100 (розширення до 107’300), артикулів вагів до
42’000 (розширення до 87’500), повідомлень вагів до 10’400
(розширення до 21’700), клієнтів (дисконтних карток) до 94’500
(розширення до 197’000), транзакцій до 122’500 (розширення до
249’500).
Контролер мережі електронних контрольно-касових апаратів
«CashDrive CD-8 Zeus».
Базова модель 4Мб FLASH пам'яті даних (розширювана до 8Мб),
4 порта для підключення мережі ЕККА (розширюваний до 8-и
портів), є можливість встановлення інтерфейсу Ethernet для
з’єднання з ПК та підключення мережі ЕККА та вагів з друком
етикеток.
Артикулів до 52’100 (розширення до 107’300), артикулів вагів до
42’000 (розширення до 87’500), повідомлень вагів до 10’400
(розширення до 21’700), клієнтів (дисконтних карток) до 94’500
(розширення до 197’000), транзакцій до 122’500 (розширення до
249’500).
Контролер мережі електронних контрольно-касових апаратів
«CashDrive CD-16 Zeus».
Базова модель 4Мб FLASH пам'яті даних (розширювана до 8Мб),
4 порта для підключення мережі ЕККА (розширюваний до 16-и
портів), є можливість встановлення інтерфейсу Ethernet для
з’єднання з ПК та підключення мережі ЕККА та вагів з друком
етикеток.
Артикулів до 52’100 (розширення до 107’300), артикулів вагів до
42’000 (розширення до 87’500), повідомлень вагів до 10’400
(розширення до 21’700), клієнтів (дисконтних карток) до 94’500
(розширення до 197’000), транзакцій до 122’500 (розширення до
249’500).
Контролер мережі електронних контрольно-касових апаратів
«CashMoby CM-2 Zeus».
Базова модель 4Мб FLASH пам'яті даних (розширювана до 8Мб),
2 порта для підключення мережі ЕККА, є можливість
встановлення: GSM-модуля, вбудованого UPS, інтерфейсу
Ethernet для з’єднання з ПК та підключення мережі ЕККА та вагів з
друком етикеток.
Артикулів до 52’100 (розширення до 107’300), артикулів вагів до
42’000 (розширення до 87’500), повідомлень вагів до 10’400
(розширення до 21’700), клієнтів (дисконтних карток) до 94’500
(розширення до 197’000), транзакцій до 122’500 (розширення до
249’500).
GSM-модуль для контролера CM-2 Zeus
Вбудований блок безперебійного живлення (до 5-и годин
автономної роботи) для контролера CM-2 Zeus

Разширення пам'яті даних 8Мб FLASH для контролерів CD-2 / 8 / 16 / CM-2 Zeus
Модуль додаткових 4-х портів для контролерів CD-8 / 16 Zeus
Інтерфейс Ethernet для контролерів CD-2 / 8 / 16 / CM-2 Zeus
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MultiC-1+

MultiC-3.1

MultiC-3.2

MultiC-4

AB-Splitter

DDR-3W
(USB)
DDR-3W
(RS-232)

Контролер друк етикеток «MultiC-1+».
Флеш пам'ять 8 Кбайт, порт для цифровых вагів, порт для
принтера етикеток, порт для ПК або CashDrive.
Одночасне зберігання до 10-и типів етикеток.
Запит у реальному режимі часу і друк параметрів товару, вагового
штрих кода.
Контролер візуалізація продажу «MultiC-3.1».
Флеш пам'ять 8 Кбайт, порт для індикатора продавця, порт для
індикатора покупця, порт для мережі ЕККА з контролером
CashDrive.
Відображення в реальному режимі часу основних операцій на
ЕККА.
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Контролер верифікації товарів «MultiC-3.2».
Флеш пам'ять 8 Кбайт, порт для індикатора, порт для сканера
штрих кодів, порт для мережі ЕККА з контролером CashDrive.
Відображення в реальному режимі часу параметрів товару і
дисконтних карток з бази даних касового сервера.
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Контролер формування вагових штрих-кодів «MultiC-4».
Порт для вагів, порт для сканера штрих кодів, порт для ЕККА.
Забезпечує під’єднання звичайних електронних торгових вагів до
сканерного порту ЕККА у випадках відсутності в ньому вільного
інтерфейсу з метою формування вагових штрих-кодів.
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Розгалужувач «AB-Splitter» мережі ЕККА з тридротовим портом
RS-232 і протоколом команд «DATECS» у касову мережу по
інтерфейсу шини «Чілова».
Забезпечення двосторонньої гальванічної розв'язкі підключеного
до нього ЕККА від касової мережі.
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Перетворювач інтерфейсу RS-232 в RS-485 (і навпаки).
Довжина магістралі до 1200 м.
Для збільшення, наприклад, протяжності каналу зв'язку між
контролером CashDrive і ПК, ЕККА і CashDrive, а також об'єднання
декількох контролерів CountLUX у єдину мережу і піключення до
послідовного порту ПК.

Адаптер мережевого живлення для «AB-Splitter», «DDR-3W»
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UPS-500+
9V

Блок безперебійного живлення контролерів
«CashDrive», «Off-Liner».
Забезпечення стабільним і безперервним живленням контролера
«CashDrive» напругою 9V / 500mA.
Наявність вбудованої акумуляторної батареї місткістю 4.5Ah
гарантує роботу контролера «CashDrive» впродовж тривалого
часу в умовах повної відсутності або нестабільній напрузі
електромережі.
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UPS-500+
9V - 12V

Живлення напругою 9V контролерів
«CashDrive», «Off-Liner».
+ Живленням напругою 12V іншого пристрою (GSM-модем,
підсилювач 2AB-ECR, перетворювач 2/8CL-ECR)
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Живлення напругою 9V контролерів
«CashDrive», «Off-Liner».
+ Живленням напругою 12V іншого пристрою (GSM-модем,
підсилювач 2AB-ECR, перетворювач 2/8CL-ECR)
+ Живленням напругою 5V іншого пристрою (СШК, перетворювач
2DDR-3W)
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UPS-500+
5V - 9V - 12V

Адаптер мережевого живлення для «UPS-500+»
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Програмне забезпечення
CashWare
CashWare II

Програма «Сервер мережі ЕККА «CashWare». Режим On-Line. (ліцензія на один номер
ЕККА)
Програма «Сервер РРО «CashWare II». Режим OFF-Line. (ліцензія на один номер ЕККА)
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PC2EKKR

Бібліотека «OLE Сервер ЕККР «PC2EKKR». Управління реєстратором і касовим апаратом в
режимі фіскального принтера. (ліцензія на один номер ЕККР/ЕККА)
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ScalesSoft

Програма «Сервер вагів з друком «ScalesSoft». Автоматичне програмування мережі вагів з
друком етикеток. (ліцензія на одні ваги)
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TechnoPOS
RecOrder

Система автоматизації магазину / супермаркету «TechnoPOS». (ліцензія на одне робоче
місце)
Система автоматизації ресторану / магазину «RecOrder». (ліцензія на одне робоче місце)
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