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Kapesní počítač neboli PDA MODAT-532 
je novinkou v nabídce tchajwanské firmy IEI 
Integration. Je určen pro pracovníky v provo-
zech pro sběr dat, kontrolu a provádění ser-
visních prací, odečty vodoměrů či plynomě-
rů nebo pro doručování zásilek. Další využití 
nalezne v oblastech pohostinství, maloob-
chodu a rovněž je vhodný k identifikaci zbo-
ží nebo pro přenos načtených dat. Ve zmíně-
ných službách a průmyslových odvětvích je 
nutné využití vyššího stupně odolnosti, než 
nabízejí komerční zařízení. Neustálá manipu-
lace a dlouhodobý provoz v náročných ven-
kovních podmínkách vyžadují, aby zařízení 
spolehlivě pracovalo nejen v rozšířených pra-
covních teplotách od –10 do +50 °C, ale aby 
i dobře snášelo pády, nárazy, prašnost a déšť.

Nespornou výhodou zařízení MODAT-532 
je oproti obyčejným PDA jeho odolná a ro-
bustní konstrukce. PDA MODAT-532 má ze 
všech stran krytí IP67 a také garantuje odol-
nost proti pádu z výšky 1,5 m. Funkční pogu-
movaný plastový kryt chrání zařízení při kaž-
dodenním používání před opotřebením a pů-
sobením venkovního prostředí.

Zařízení má 5,3" kapacitní dotykový dis-
plej s jasem 350 cd/m2. Součástí je zadní fo-
toaparát s rozlišením čipu 13 Mpx a s vesta-
věným bleskem pro doplnění záznamů foto-
grafiemi. Výpočetní výkon určuje čtyřjádrový 

Průmyslový mobilní terminál MODAT-532

procesor Cortex A53 s taktovací frekvencí 
1,5 GHz a operační paměť 2 GB LPDDR2. 
Ukládat a zálohovat data je možné na interní 
16GB úložiště eMMC, které lze uživatelsky 
doplnit pomocí karty microSD o dalších až 

32 GB. PDA MODAT-532 využívá pro ko-
munikaci základní GSM, Bluetooth 4.0 LE 
a WiFi ve standardu 802.11n nebo lze zvolit 
jako doplněk komunikaci WCDMA a modem 
4G (LTE) pro online práci mimo dosah pří-

stupového bodu WiFi. MODAT-532 může mít 
integrovanou čtečku 1D i 2D kódů, která se 
ovládá dedikovaným tlačítkem v modré bar-
vě na pravé boční straně. Navíc využívá inte-
ligentní komponentu NFC (Near Field Com-
munication) pro bezkontaktní komunikaci 
a identifikaci uživatelů na krátkou vzdálenost. 
PDA je vybaveno portem pro vysokorychlost-
ní rozhraní Micro USB 2.0 Host, určeným 
pro připojení k tiskárně, externí čtečce karet, 
externímu HDD nebo převodníku RS-232.  
MODAT-532 se díky své výbavě řadí do nové 
generace přenosných terminálů s výbavou 
„pět v jednom“. Zařízení má předinstalova-
ný operační systém Android 5.0, který posky-
tuje efektivní nástroje pro vývoj aplikací na 
míru a současně nabízí uživatelům přívětivé 
pracovní prostředí.

Více informací o PDA nebo tabletech z díl-
ny IEI Integration zájemci získají na interne-
tových stránkách společnosti ELVAC, a. s. 
(www.elvac.eu), která je výhradním distri-
butorem výrobce IEI Integration na českém 
trhu a disponuje technickým zázemím a zku-
šenostmi, které těmto výrobkům „vdechují ži-
vot“. Současně nabízí široký sortiment prů-
myslových počítačů a komponent „na míru“ 
každému stroji nebo zařízení, a to vše s roz-
šířenou zárukou až pět let.
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Obr. 1. PDA MODAT-532 od firmy IEI Integ-
ration 
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