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Pro náročnější řídicí systémy vestavěné 
přímo do stroje nebo linky jsou nejčastě-
ji používány průmyslové pracovní stanice. 
Jsou to výkonná PC k vestavbě do panelu 
s čelním displejem. Na rozdíl od panelových 
počítačů jsou průmyslové pracovní stanice 
charakteristické sloty pro zásuvné počítačo-
vé karty, které jsou většinou 
používány pro speciální ko-
munikační rozhraní nebo lo-
kální vstupy a výstupy. Ne-
výhodou dosavadních prů-
myslových pracovních stanic 
však donedávna byla jejich 
hmotnost a velká hloubka zá-
stavby, které znemožňovaly 
montovat stanici jednoduše 
uchycením do panelu tak, jak 
se obvykle montuje panelo-
vý počítač. Výrobce průmys-
lové výpočetní techniky, spo-
lečnost Advantech Co., však 
v letošním roce uvedl na trh 
průmyslovou pracovní stanici 
řady IPPC-6xxxF. Stanice této 
řady spojují malou hloubku 
zástavby s možností instalace 
zásuvných počítačových ka-
ret. K dispozici jsou zatím dva 
modely uvedené řady: IPPC- 
-6152F s úhlopříčkou disple-
je 15" (obr. 1) a  IPPC-6172F 
s displejem o úhlo příčce 17". 
Na prvním z nich si ukažme 
přednosti zmiňovaných pra-
covních stanic.

Hlavní předností je hloubka zástavby 
142 mm a možnost nainstalovat dvě zásuv-
né karty se sběrnicí PCI. Sloty pro zásuvné 
karty i veškeré konektory jsou obráceny smě-
rem dolů, zasunutý konektor tedy nezvětšu-
je hloubku zástavby. Zásuvné karty jsou pří-
stupné po odklopení zadní stěny.

Čelní panel stanice je z odolné hliníko-
vé slitiny. Kryt LCD je z tvrzeného skla a je 
do rámu vsazen tak, že čelní plocha s kry-
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tím IP65 a je zcela hladká, což usnadňuje 
čištění. XGA TFT LCD o úhlopříčce 15" 
má rozlišení 1 024 ×768 obrazových bodů 
(pixelů). Zaručený světelný tok 250 cd/m2, 
kontrast 500:1, pozorovací úhel 140°/120° 
(H/V) a životnost podsvícení minimál-
ně 50 000 hodin jsou zárukou vynikající 

viditelnosti obrazu i v nepříznivých okolních 
světelných podmínkách. Displej lze doplnit 
odolným odporovým dotykovým panelem 
(touchscreen) s životností minimálně deset 
milionů dotyků v jednom bodě. Na rozdíl 
od většiny průmyslových stanic nemá IPPC- 
-6152F na předním panelu membránovou 
klávesnici. Má tam však, pod vodotěsnou 
krytkou, konektor rozhraní USB, ke které-
mu lze klávesnici připojit.

Vysoký výpočetní výkon je zaručen pro-
cesorem Pentium M s frekvencí hodin 1 GHz. 
K dispozici jsou všechna obvyklá PC rozhra-
ní pro externí klávesnici a myš, tiskárnu a au-
diozařízení. K dispozici je sériové rozhraní 
RS-232 a čtyři porty USB 2.0, pátý je, spo-
lu s tlačítkem reset, pod vodotěsnou kryt-

kou na předním panelu. Sí-
ťové připojení zajišťují dvě 
rozhraní pro Ethernet, z toho 
jedno 10/100/1000Base-T 
(gigabitový Ethernet). Dva 
sloty pro zásuvné karty low-
-profile PCI 32bit/33 MHz 
nabízejí možnost rozšíření 
pomocí zásuvných karet.

Průmyslová pracovní sta-
nice je optimalizována pro 
operační systémy Microsoft 
Windows 95/98/ME/2000/ 
/XP/CE/NT/Vista i Linux.

Rozměry průmyslové 
pracovní stanice IPPC-6172 
jsou 450 × 315 × 142 mm, 
hmotnost 10 kg. Pracovat 
může v rozsahu teplot od  
0 do +50 °C, odolnost proti 
vibracím je 1 g (RMS) v roz-
sahu frekvencí 5 až 500 Hz. 
Stanice je v provedení fanless 
(s pasivním chlazením), a tu-
díž s minimálními požadavky 
na údržbu.

Pracovní stanice řady 
IPPC-6000 jsou ideálním ře-
šením pro řízení strojů a li-

nek, vzhledem k vysokému výpočetnímu vý-
konu a gigabitovému Ethernetu či možnosti 
instalace zásuvné karty pro digitalizaci ob-
razu jsou velmi vhodné i pro systémy strojo-
vého vidění. Jakékoliv další informace o prů-
myslových pracovních stanicích Advantech si 
zájemci mohou vyžádat v libovolné kanceláři 
společnosti FCC průmyslové systémy.

(FCC průmyslové systémy)

Obr. 1. Průmyslová pracovní stanice Advantech IPPC-6152F
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