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řídicí technika

Odolné panelové počítače UPC-V315 
(obr. 1) s dotykovým displejem vyrábí firma 
IEI Integration, která se věnuje vývoji a vý-
robě robustní výpočetní techniky pro prů-
myslové prostředí. Pasivně chlazený pane-
lový počítač UPC-V315 je určen nejen pro 
vnitřní, ale i pro venkovní použití v drs-
ných provozních podmínkách. Je navržen 
tak, aby mohl podat maximální výpočetní 
výkon při vysokých teplotách i ve velkém 
mrazu, a to bez zpomalení funkce, ome-
zení výpočetního výkonu či ohrožení dat. 

Přívlastek „průmyslový“ zde také znamená 
odolnost proti otřesům, vibracím, ale přede-
vším proti vodě. Krytí počítače je ze všech 
stran IP65 (obr. 2). 

Pasivně chlazený panelový počítač UPC- 
-V315 je založen na čipových sadách In-
tel® QM77 nebo NM70 s výkonnými pro-
cesory Intel® Core™ i3 a i7 s architekturou 
Ivy Bridge. Procesory jsou zařazeny do ka-
tegorie Embedded Program, a proto k nim 
výrobce poskytuje dlouhodobou podporu. 
Přínosem použití těchto procesorů je vel-
ký výpočetní výkon při malé spotřebě, a to 

Odolný panelový počítač UPC-V315
i při souběžném provozu několika nároč-
ných aplikací. Příkladem mohou být profe-
sionální výpočty s vylepšeným kódováním 
a zabezpečením, 3D simulace a zpracování 
grafického obsahu. 

Po stránce připojení má počítač dva vstu-
py USB 2.0, dva USB 3.0 a čtyři sério-

vé porty. Připojit další monitory je možné 
prostřednictvím VGA nebo HDMI a k dis-
pozici je 3,5mm konektor Jack pro přídav-
né reproduktory (obr. 3). Důležitou funkcí 
průmyslových panelových počítačů all-in-
one je interakce mezi uživatelem a samot-
ným počítačem prostřednictvím různých fo-
rem komunikace. UPC-V315 nabízí několik 
funkčních komponent: odporový dotykový 
displej doplněný deseti funkčními tlačít-

ky a zabudovanou dvoumegapixelovou ka-
meru. Počítač UPC-V315 je rovněž vyba-
ven dvoupásmovým modulem pro bezdrá-
tové sítě WiFi 802.11b/g/n, modulem čtečky 
RFID EM 125 KHz nebo Mifare 13,56 MHz 
a jako doplněk lze dodat modul pro 3G, 
Blue tooth nebo GPS. Navíc má i sběrni-
ci CAN pro připojení ke snímačům či po-
honům a pro následné získávání informací 
o jejich stavu a diagnostiku.

Průmyslový panelový počítač UPC-V315 
od firmy IEI Integration má robustní hliní-
kové tělo odolné proti vibracím. Jeho před-
ností je schopnost pracovat v teplotách od 
–20 do +60 °C. Jde o počítač vhodný jako 
výpočetní a informační podpora ve výrob-
ních halách, při zpracování dat ve vlhkém či 
prašném prostředí mlýnů a cementáren nebo 

pro automatizaci jeřábů, na ropných ploši-
nách či jiných mobilních i nemobilních za-
řízeních v těžkém terénu.

Výhradním distributorem výrobce IEI 
Inte gration na českém trhu je firma ELVAC, 
a. s., která nabízí široký sortiment panelo-
vých počítačů s velkou odolností určených 
do náročných průmyslových podmínek, a to 
s rozšířenou zárukou až na pět let.

(ELVAC, a. s.)

Obr. 1. UPC-V315 je výkonný počítač do ne-
příznivých podmínek 

Obr. 2. Levné, ale účinné krytí kabelu (IP65) 

Obr. 3. Vstupní a výstupní rozhraní počítače UPC-V315 
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