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Możliwość rejestracji 
transakcji BEZ generowania 
wydruku !

Możliwość zamknięcia doby 
fiskalnej BEZ generowania 
wydruku !

Pojemna pamięć fiskalna – 
2 100 rekordów dobowych

Online ready – 
komunikacja z Centralnym 
Rejestrem Kas Ministerstwa 
Finansów

Drukarka o zastosowaniu 
specjalnym – do 
autonomicznej sprzedaży 
towarów i usług

3 kompaktowe opcje 
konstrukcyjne – wpasujemy 
się w każdą obudowę kiosku, 
słupka, self checkout, pay 
tower !

Niezależny wyświetlacz 
o wysokiej rozdzielczości 
do zabudowy

Szybka i niezawodna głowica 
termiczna SEIKO

Obsługa rolki papieru 
o maksymalnej średnicy 
140mm i szerokości 58mm

350 000 pozycji dynamicznie 
tworzonej bazy towarowej

Obsługa interfejsów 
komunikacyjnych RS232, USB, 
ETHERNET

Buduj własne 
spersonalizowane wydruki 
niefiskalne lub zrezygnuj 
z wydruków całkowicie, 
zapewniając kompletną 
bezobsługowość !



Aktualna specyfikacja dla Turus Online

Papier

Parametry papieru

Typ

Szerokość rolki

Termiczny, jednowarstwowy, w rolkach

57 (± 0,5) mm

Maksymalna średnica rolki 140 mm

Wew.: 12 mm, zew.: 18 mm

75 µm

Średnica gilzy

Grubość papieru

Drukarka

Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja

Wymiary drukarki fiskalnej

Wersja 1

Wersja 2

Wersja 3

Zwarta, do zabudowy

wys x szer x dł [mm]

147 x 120 x 207 (bez rolki papieru)

228 x 95 x 157  

136 x 116 x 157 + 150 (moduł)

Waga drukarki fiskalnej 1.63kg (bez rolki papieru)



Specyfikacja elektryczna

Rodzaj zasilania sieciowo – akumulatorowe, 

48 WPobór mocy maksymalny

10 WPobór mocy typowy

4 WPobór mocy standby

Warunki pracy i składowania

Temperatura pracy

Temperatura składowania

0°C - +50°C

- 20°C - +60°C 

30% - 85% Wilgotność: praca

Parametry fiskalne

Liczba rekordów dobowych

Liczba faktur 

2100

brak ograniczenia

7 (w tym kategoria zwolniona z podatku)Liczba stawek VAT

350.000Liczba pozycji w bazie 
towarowej

Maksymalna liczba zmian 
stawek podatku

30



Metoda tworzenia bazy 
towarowej:

Dopuszczalne przedziały wartości dla wielkości alfanumerycznych i liczbowych

Automatycznie, w trakcie sprzedaży

200Maksymalna liczba 
awaryjnych kasowań 
pamięci RAM

Maksymalna liczba wymian 
klucza publicznego

30

Maksymalna liczba łącznych 
zdarzeń

25000

W tym maksymalna liczba 
zdarzeń rozszerzonych

1000

Nazwa towaru / usługi

Cena jednostkowa

W zależności od wybranej czcionki do 48 znaków 
Litery, cyfry, polskie znaki oraz: . , % \ /

0,01 .. 429496,7249

0,005 .. 429496,7295Ilość

0,01 .. 429496,7249Kwota transakcji dla 
jednej pozycji

Suma paragonu 0,01 .. 1717986,91

0,01 .. 1717986,91Kwota płatności

0,01 .. 42949672,95Kwoty dobowe (sumaryczne)

Minimalny czas życia baterii 
podtrzymującej zegar:

5 lat



Czas pracy przy zasilaniu 
akumulatorowym

Typ mechanizmu

Obcinacz papieru

CAPD247E-E SEIKO

automatyczny, częściowy lub całkowity

Rozmiar znaku 1.13 x 3 mm

Znaków w linii / wiersz 48

Maks. szybkość drukowania 200 mm/s

Drukarka paragonów

Rodzaj mechanizmu Termiczny, liniowy, czarno-biały

Żywotność mechanizmu

Głowica drukująca

Obcinacz

100mln (50km)

1mln cięć

100kmMCTF

48 godzin, 6000 linii druku (po naładowaniu 24 godz.)

547Maksymalna ilość pozycji 
na paragonie lub fakturze

524287Maksymalna ilość wydruków 
w ciągu 1 okresu sprzedaży

2500Maksymalna liczba towarów 
zablokowanych



Wyświetlacz

Rodzaj wyświetlacza graficzny

OLED 3.12’’ RAYSTARTyp wyświetlacza

256 x 64 pikseliRozdzielczość

160°Kąt widzenia

12V DC, 24mAZasilanie

Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja zewnętrzny, do zabudowy

Wymiary wyświetlacza 
klienta

wys x szer x dł [mm]
60 x 115 x 25

Waga wyświetlacza 
klienta

0.07kg

Specyfikacja elektryczna

Temperatura pracy 0°C - +50°C

Temperatura składowania -40°C - +80°C

Wilgotność pracy 30% - 90% 

Warunki pracy

Skontaktuj się z nami
info@exorigo-upos.pl

www.exorigo-upos.plWięcej informacji znajdziesz na:


