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Firma IEI Integration představila novinku 
v oblasti bezventilátorových rozšiřitelných 
počítačů: TANK-880-Q370 (obr. 1). Počítač 
je vybaven čipovou sadou Intel Q370 s ar-
chitekturou Coffee Lake a procesory Intel 

deváté generace, konkrétně v tomto přípa-
dě osmijádrovým i7-9700TE nebo šestijád-
rovým i5-9500TE. Systém je ve standard-
ní verzi osazen 8GB pamětí DDR4 RAM, 
s možností využít pro rozšíření druhý slot 
pro DDR4 SO-DIMM, podporující celkově 
až 64 GB paměti.

Předností počítače TANK-880-Q370 je ši-
roká škála komunikačních rozhraní a možnos-
tí rozšíření (obr. 2). Počítač má čtyři rozšiřující 
sloty pro karty PCIe. Konkrétně to jsou jeden 
slot pro PCIe x16, jeden pro PCIe x1 a dva pro 

Výkonný průmyslový počítač TANK-880-Q370 
pro inteligentní vyhodnocovací procesy

PCIe x4. Příkladem rozšíření počítače je integra-
ce grafické karty nebo speciálních výpočetních 
karet Mustang pro operace hlubokého učení 
(deep learning). Jiným příkladem využití v prů-
myslu, konkrétně v oblasti strojového vidění, je 
rozšíření o kartu IPCIE-4POE 
pro připojení čtyř IP kamer s na-
pájením PoE. Další možností 
rozšíření je slot Mini PCIe, dva 
sloty M.2 M 2280 a jeden slot 
M.2 A 2230. Ty lze využít pro 
rozšíření o SSD, WiFi modul 
a modem pro 4G.

Prostřednictvím portů 
HDMI a DP je možné k po-
čítači připojit dva monitory. 
TANK-880-Q370 má dále tři 
gigabitové porty LAN a tři 
galvanicky oddělené porty 
RS-232/422/485 s izolací do 
2,5 kV. Je vybaven šesti porty 
USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) a os-
mibitovým portem DIO. Pro 
ukládání dat má počítač z čela 
přístupné sloty pro čtyři 2,5" 
SSD/HDD s funkcí RAID 0, 1, 
5 a 10. TANK-880 je vybaven 
také slotem TPM 2.0, volitelně 
je tedy možné dodat šifrovací 
modul TPM-IN02-R20, který 
umožňuje šifrování dat a he-
sel na disku pomocí technologie BitLocker.

Předností počítače je jeho vysoká spoleh-
livost díky využití komponent průmyslového 
standardu, které produkují málo tepla a zaru-
čují vysoký výpočetní výkon a dobrou ener-
getickou účinnost i s pasivním chlazením. 
TANK-880-Q370 může pracovat v rozsahu 
teplot od –20 do +60 °C a navíc splňuje poža-
davky armádní normy MIL-STD-810G 514.6 
C-1 (varianta s SSD) na odolnost proti otře-

sům a vibracím. Jde o průmyslový počítač, 
který je vhodný pro inteligentní vyhodnoco-
vací procesy v průmyslové automatizaci a na 
montážních linkách, kde jsou třeba robustní 
odolné počítače s možností rozšíření o funk-

ce umělé inteligence (např. hlubokého učení, 
deep learning) a strojového vidění.

Společnost ELVAC a. s. je výhradním dis-
tributorem 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 ka-
ždému stroji nebo úloze, a to vše s rozšířením 
záruky až na pět let. 

(ELVAC a. s.)

Obr. 1. Průmyslový počítač TANK880Q370 
s procesory Intel deváté generace je vhodný 
pro náročnější úlohy zpracování dat, včetně 
úloh strojového vidění nebo využití umělé in
teligence (https://youtu.be/m1qGy9YnbMk) 

Obr. 2. Počítač TANK880Q370 má bohaté možnosti rozšíření
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