


Каталог обладнання для 
незрячих і слабозорих

 У каталозі представлені технічні засоби реабілітації для 
осіб з порушеннями зору. Всі пристрої виготовлені 
перевіреними виробниками і були обрані завдяки 
високим експлуатаційним характеристикам, а також 
відгукам про надійність та довговічність використання.

 На даний момент сайт ТифлоЦентру оновлюється. Не 
всі товари, що постачаються ТифлоЦентром, вже 
розміщені на сайті.



https://tiflocenter.com.ua/ua/catalog.html

Програмне забезпечення

Друкуючі пристрої

Електронні відеозбільшувачі

Органайзери та дисплеї Брайля

Пристрої для читання плоскодрукованих текстів

Аксесуари до обладнання

















Принтери для друку шрифтом Брайля

 Можливість прочитати текст і відчути графічне 
зображення - актуальна для незрячих осіб, які прагнуть 
жити і працювати в сучасному суспільстві.

 Використання принтерів для друку текстів шрифтом 
Брайля та створення тифлографіки (яку ще називають 
тактильною або об'ємною графікою) при виданні 
книжок, підручників, брошур і просто документації 
дозволяє незрячим отримати доступ до інформації на 
роботі і вдома, в бібліотеках, школах і університетах.



Принтер для друкування інформації шрифтом Брайля 
VP Max

Принтер для друкування інформації 

рельєфно-крапковим шрифтом Брайля 

VP Max друкує тексти шріфтом Брайля і повноцінну тактильну графіку, 

де колір тактильно передається висотою крапки. 

168000 грн. 



Принцип роботи пристрою:

для початку на термочутливий капсульний папір наносять зображення, 
які згодом стануть тактильними (тобто такими, що відчуваються на дотик). 
Це можуть бути малюнки, літери, креслення, крапки, безперервні лінії. 
Зображення наносяться від руки спеціальними маркерами або 
роздруковуються на лазерному принтері. Після цього аркуш термочутливого 
капсульного паперу з нанесеними зображеннями пропускається через 
пристрій PIAF. Контрольоване джерело тепла в пристрої спричиняє 
розбухання термочутливих капсул всередині паперу під нанесеними лініями, 
таким чином під лініями товщина паперу збільшується і малюнки стають 
об'ємними. Можливо нанесення нових елементів на готовий тактильний 
малюнок і повторне пропускання аркушу через пристрій.

Увага! Пристрій PIAF може бути застосований виключно зі спеціальним 
термочутливим капсульним папером і не формує тактильні зображення на 
звичайному папері для письма.



Ключові особливості:
Спеціалізація: друк високоякісної тактильної графіки
Низький рівень шуму 
Форма крапки - пірамідка
Індивідуальна подача паперу в листах 

Специфікація:
Друк:

Швидкість до 60 знаків на секунду
Режим друку: односторонній
Роздільна здатність: 20 крапок на дюйм.
Висота тактильних крапок: 7 рівнів для відображення кольорової графіки
Висота шрифту Брайля: налаштовується, 3 рівні

Папір:
Ширина паперу від 101-355 мм (від 4 до 14 дюймів)
Щільність: від 50 до 230 гр / м2
Безперервна подача "тракторного" паперу і індивідуальна подача по 1 аркушу (папір в аркушах)

Підключення:
1 USB (1.1, 2.0)

Сумісність:
Windows 7, 8 / 8.1, 10

Габарити:
Висота: 146 мм
Ширина: 597 мм
Глибина: 343 мм

Вага: 10 кг



Умови експлуатації:

Рекомендована температура: 5 ° до 35 ° C
Вологість: 20% - 80% RH (така, що не конденсується)

Призначення
Для незрячих 

Виробник
ViewPlus Technologies, США 

Швидкість друку
60 знаків на секунду 

Форма тактильної крапки
півкуля 

Друк тексту шрифтом Брайля
двосторонній 

Тактильна графіка
багаторівнева 

Габарити (ВxШxГ)
14,6 х 59,7 х 34,3 см 



Принтер Брайля Index BrailleBox V5



Ключові особливості:
Wi-Fi сумісний 
Друк з портативних пристроїв 
Підтримка Index-direct-Braille 
Забезпечено мовної мультимовної зворотним зв'язком 
Автоматичний лоток Брайля (відкриття & закриття) 
Швидкість друку швидше більш ніж на 30% ніж у моделі v4 
Повний контроль друку за допомогою панелі управління 
Веб-інтерфейс для налаштування і підтримки принтера 
USB хост-порт (друк безпосередньо з USB-накопичувача) 

Великі обсяги
Braille Box - кращий принтер для великих обсягів друку Брайля, який використовує 

звичайний папір і кращий лоток з усіх, що використовувалися в брайлівських 
принтерах.

Низький рівень шуму
BrailleBox має повністю закритий механізм подачі паперу і формування точок. Це в 

поєднанні з звукопоглинаючою вентиляцією дає напрочуд низький рівень шуму.



Специфікація:

Габарити:
56x72x90 см, Вага 68,2 кг

Рівень шуму 60 дБ
Характеристики паперу:
Окремі аркуші

Ширина паперу: A3 (297x410 мм), 11X17 дюймів
Довжина паперу: 11 "x11x5", B4 250x353 мм
Вага паперу: 120-180 г / м2
Фіксований розмір паперу
Місткість лотка: 400 аркушів

Брайль:
Швидкість тиснення: 300 знаків в секунду

Друк одностороняя і двостороння
Вертикальний друк (буклет)
Шрифти Брайля: 2,5 мм
Роздільна здатність тактильної графіки: 50 DPI
Технологія формування крапок: 3 головки тиснення з 13 молоточками на кожній

Зв'язок:
USB

USB флеш карта пам'яті
Мережа: бездротова й провідна
Bluetooth
Підтримка мобільних пристроїв
Веб-інтерфейс для налаштувань принтера і моніторингу
Драйвер принтера для Windows, Mac OS, Linux
Безкоштовне оновлення прошивки
Підтримка Index-direct-Braille

Температура: 15-40 ° C
Напруга: 100-240В
Потужність макс .: 400 Ватт
У режимі очікування: 5 Ватт
У режимі ECO: 1 Ватт
Перемикається блок живлення



Принтер Брайля Index Everest-D V5

Index Everest-D є найпопулярнішим принтером для 
друку шрифтом Брайля в світі. Перша модель цього 
принтера була випущена в 1992 році компанією Index 
Braille, Швеція. 

На сьогоднішній день Index Everest-D V5 - це 
стабільний принтер, що підтримує друк на щільному 
папері у аркушах і навіть на тонкому пластику. Ця модель 
стане вірним вибором для друку невеликих накладів 
текстів та контурної тактильної графіки.

200 000 грн. 





Ключові особливості:
Пристрій подачі паперу на 50 аркушів.

Використовує стандартний папір у аркушах, що доступний в Україні.
Стандартний формат паперу та шрифту Брайля.
Автоматичний друк в форматі буклету (книги). Можливість друку лінії згину для полегшення
фальцування.

Специфікація:
Габарити: 45x56x18 см (ВxШxГ) 
Вага: 12 кг 
Рівень шуму: 80 дБ (A) (<60 дБ (А) з шумопоглинальною шафою) 

Характеристики паперу:
Тип паперу: одинарні аркуші
Вага паперу: 120-180 г / м2 
Ширина паперу: 130-297 мм 
Довжина паперу: 100-590 мм 
Розмір та орієнтація паперу налаштовується
Кількість паперу в лотку подачі аркушів: 50 аркушів

Характеристики Брайля:
Швидкість тиснення: 140 знаків на секунду 
Одностороннє і двостороннє тиснення
Регульований міжрядковий інтервал
Друк у альбомному та портретному форматах 
Технологія формування крапки: 1 головка тиснення з 13 молоточками 
Використовується загартована сталь для найкращої якості Брайля і збільшення терміну служби. 
Шрифт Брайля (3 стандартні формати): 2.2, 2.5, 3.2 мм 
Тактильна графіка - 20 крапок на дюйм. 



Принтер для друкування інформації шрифтом Брайля 
Emprint VP SpotDot

250000 грн.



Ключові особливості:

Спеціалізація: друк високоякісної тактильної графіки у поєднанні з кольоровим друком 
Друк текстів шрифтом Брайля у поєднанні з плоскодрукованим шрифтом 
Низький рівень шуму 
Форма крапки - пірамідка 
Автоматична подача паперу в аркушах 

Специфікація:
Тактильний друк:

Швидкість до 50 знаків на секунду: тиснення з кольоровим друком - 40 знаків на секунду, тільки тиснення - 50 
знаків на секунду
Режим друку: односторонній
Роздільна здатність друку тактильної графіки: 20 крапок на дюйм
Висота тактильних крапок: для тактильної передачі кольору використовується 8 ступенів висоти крапок (7 
рівнів для різних кольорів та 1 білий колір, що передається відсутністю тактильних крапок) 
Висота шрифту Брайля: налаштовується, 3 рівні

Кольоровий друк:
Роздільна здатність кольорового друку: 300 крапок на дюйм.
Режими кольорового друку: поліпшена якість, нормальна якість, чорнетка
Змінний картридж з чорнилом чорного кольору: Hewlett Packard Type 56 чорний (C 6656 A)
Змінні кольорові картриджі: Hewlett Packard Type 57 триколірний (C 6657 A)
Ширина друку: до 203 мм

Папір:
Ширина паперу: 110 – 216 мм

Щільність: від 50 до 230 гр / м2
Автоматична подача паперу в аркушах
Щільність: від 50 до 230 гр / м2, у тому числі аркуш: від 75 до 105 гр/м2, конверт, обкладинка: від 75 до 90 гр/м2, 
банер: від 50 до 90 гр/м2, картка: до 200 гр/м2, фотопапір: до 230 гр/м2
Автоматична подача паперу в аркушах
Місткість лотку для подачі паперу: 150 аркушів звичайного паперу або 60 аркушів брайлівського паперу



Підключення:
USB 1.1, 2.0

Сумісність:
Сумісність: Windows 2000, XP, 7, 8/8.1, 10

Габарити:
Висота: 178 мм
Ширина: 610 мм
Глибина: 432 мм

Вага: 11 кг
Умови експлуатації:

Рекомендована температура: +15 ° до +35 ° C
Температура зберігання: -20 ° до +70 ° C
Вологість: 20% - 80% RH (така, що не конденсується)

Призначення
Для незрячих Для слабозорих

Виробник
ViewPlus Technologies, США 
Швидкість друку
50 знаків на секунду 
Форма тактильної крапки
півкуля
Друк тексту шрифтом Брайля
односторонній
Тактильна графіка
багаторівнева
Габарити (ВxШxГ)
17,8 х 61 х 43,2 см 



Інтерфейси:
Інтерфейс: мовний зворотний зв'язок багатьма мовами, у тому числі російською. Клавіші

позначені і плоскодрукованим шрифтом і шрифтом Брайля + наявність світлодіодних індикаторів
статусів. 

USB 2.0 хост порт. Можливість друку документів безпосередньо з USB носія. 
Порт TCP/IP мережі 100Мб/с 
Стандартне гніздо для навушників 3,5 мм 
Дротова мережа 
Bluetooth
Wi-Fi
Підтримка мобільних пристроїв
Наявність драйверів для Windows, MAC, Linux
Веб-інтерфейс: вбудований веб-сервер для моніторингу стану тиснення і установки 
У комплекті - відповідне програмне забезпечення-додаток для друку idB: Index-direct-Braille, 

що дозволяє надсилати завдання для друку напряму на принтер 
Можливість оновлення програмного забезпечення (безкоштовно) через Інтернет або з

файлів, збережених на USB-накопичувачі

Умови експлуатації:
Напруга: 100-240 В постійного струму 
Потужність: не більше 140 Вт макс. 
Потужність в режимі очікування: не більше 5 Вт 
У режимі ECO POWER: не більше 0,05 Вт 

Комплект поставки:
Принтер Брайля 
Кабель живлення
Посібник користувача



Пристрої для друку тактильних зображень

Такі пристрої призначені для виготовлення 
невеликих накладів тактильних матеріалів 



Пристрій для створення тактильних зображень
PIAF



Пристрій PIAF (Pictures in a Flash) створює тактильні графічні 
зображення на спеціальному термочутливому капсульному папері -
"термопапері". PIAF використовується незрячими і слабозорими 
користувачами в освітніх і професійних сферах діяльності та для особистих 
цілей. В сфері освіти PIAF може використовуватися для подання простих 
форм і основних понять; допоможе впровадити концепцію малювання і 
двовимірного представлення тривимірних об'єктів. PIAF зручний для 
доступу до графічної інформації практично у всіх предметних областях, 
особливо в області математики і точних наук. PIAF використовується для 
відображення графіків при вивченні математичних функцій, малюнків, 
дидактичних матеріалів для різних шкільних предметів, планів приміщень, 
карт місцевості тощо. У професійній сфері PIAF дає можливість незрячим 
людям отримати доступ до діаграм і графіків, наприклад, до графіків 
продажів, організаційної структури та іншого.

27000 грн. 



Принцип роботи пристрою:

для початку на термочутливий капсульний папір наносять зображення, які згодом стануть 
тактильними (тобто такими, що відчуваються на дотик). Це можуть бути малюнки, літери, 
креслення, крапки, безперервні лінії. Зображення наносяться від руки спеціальними маркерами 
або роздруковуються на лазерному принтері. Після цього аркуш термочутливого капсульного 
паперу з нанесеними зображеннями пропускається через пристрій PIAF. Контрольоване джерело 
тепла в пристрої спричиняє розбухання термочутливих капсул всередині паперу під нанесеними 
лініями, таким чином під лініями товщина паперу збільшується і малюнки стають об'ємними. 
Можливо нанесення нових елементів на готовий тактильний малюнок і повторне пропускання 
аркушу через пристрій.

Увага! Пристрій PIAF може бути застосований виключно зі спеціальним термочутливим 
капсульним папером і не формує тактильні зображення на звичайному папері для письма.

Специфікація:

Використовує тільки спеціальний термочутливий капсульний папір в аркушах. 

Розмір паперу - до А3 формату. 

Контроль температури (9 ступенів). 

Звукові сигнали під час роботи пристрою допомагають незрячим і слабозорим користувачам 
орієнтуватися в процесі роботи пристрою. 

Простота при користуванні і транспортуванні. 



Габарити:
Габарити: 190мм х 43мм х 147мм (ВxШxГ) 
Вага: 5,9 кг. 

Умови експлуатації:
Напруга: 240 В або 110 В. 

Комплект поставки:
Пристрій для створення тактильних зображень PIAF. 
Маркер для нанесення зображень, які згодом стануть тактильними. 
Інструкція з експлуатації.

Увага! Термочутливий капсульний папір в комплект поставки не входить. 

Призначення
Для незрячих Для слабозорих 

Виробник
Harpo Sp. z o. o., Польща 

Тактильна графіка
багаторівнева 
Підключення
Підключення до комп`ютеру відсутнє 
Габарити (ВxШxГ)
19 х 4,3 х 14,7 см 


