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Společnost AAEON uvedla loni na pod-
zim na trh nový výkonný vestavný počítač 
AEC-6635 s pasivním chlazením, vybavený 
procesorem Intel® Core™ i5 (2,4 GHz) nebo 

i7 (2,66 GHz) a čipovou sadou Intel QM57 
(obr. 1). Vestavěná paměť DDR3 SO-DIMM 
(204pinová) má maximální kapacitu 4 GB. 
Pro připojení monitorů jsou dispozici rozhra-

Průmyslové vestavné počítače AEC 

ní DVI-D, VGA a Display Port. Ke komuni-
kaci s okolím jsou určeny dva porty pro gi-
gabitový Ethernet. K připojení paměťových 
médií se používá slot pro karty Compact-
Flash a slot SATA HDD Bay. Uživatelé mo-
hou vy užít i další rozhraní: šest USB 2.0, tři 
RS-232 a jedno RS-232/422/485. Počítač lze 
rozšířit pomocí PCIe Mini Card. 

AEC-6635 podporuje široké spektrum ope-
račních systémů: Microsoft Windows CE 6.0, 
Windows XP Embedded, Windows XP, Win-
dows 7 a Linux Fedora 2.4. Kromě vysoko-
rychlostního Ethernetu jej lze doplnit také mo-
dulem pro bezdrátovou síť WiFi.

Rozsah provozních teplot počítače je 
–20  až +50 °C. Počítač je odolný proti vib-
racím i rázům. Vzhledem k těmto vlastnos-
tem jej lze použít i v tvrdých podmínkách a 
nepříznivém prostředí. Je také energeticky 
úsporný a současně velmi výkonný. Jeho vý-
početní výkon zvyšuje funkce dynamického 

přetaktování jader Intel Turbo Boost Tech-
nology. Životnost baterií šetří funkce HUGI 
(Hurry Up and Get Idle), která umožňuje pro-
cesorům rychle ukončit probíhající procesy. 

Letos byl na trh uveden další ze sorti-
mentu vestavných počítačů AEC s pasiv-

ním chlazením: inovovaný, cenově výhod-
ný AEC-6612 Rev. B s procesorem Intel® 
Atom™ D525 (obr. 2). Zvláštností tohoto 
počítače je rozšířený rozsah skladovacích 
i provozních teplot: rozsah skladovacích tep-
lot je –20 až +70 °C a rozsah provozních tep-
lot –20 až +60 °C. Díky tomu a díky odolnosti  

Vestavné počítače AEC (Advanced Embedded Controller) jsou odolné počítače s pasiv-
ním chlazením, určené zejména pro průmyslovou automatizaci, automatizaci budov, do-
pravní techniku, pokladní a platební terminály nebo proměnné reklamní tabule. Tento 
článek představí dvě novinky v typové řadě počítačů AEC: výkonný AEC-6635 a inovo-
vaný, cenově výhodný AEC-6612 Rev. B.

Obr. 1. Výkonný počítač AEC-6635 s proceso-
ry Intel Core i5/i7

Obr. 2. Cenově výhodný počítač AEC-6612 ve 
variantě Rev. B procesor Intel® Atom™ D525 
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proti vibracím a rázům může počítač praco-
vat i ve velmi nepříznivém prostředí. Počítač 
je vybaven čipovou sadou Intel ICH8M. Po-
dobně jako předchozí typ, i tento počítač má 
šest portů USB 2.0. Dále má šest portů COM, 
dva konektory RJ-45 pro gigabitový Ethernet 
a slot pro kartu CompactFlash. Na rozdíl od 
starší verze má typ Rev. B slot pro rozšiřující 
desku PCIe Mini Card a 2,5" slot SATA HDD 
Bay. Podporovány jsou operační systémy 
Fedora Core 14, Windows XP, Windows 7, 

Windows XP Embedded, Windows Embed-
ded Standard 2009 and Windows Embedded 
Standard 7. Pro rozšíření grafických možností 
bylo přidáno volitelné druhé rozhraní VGA. 

U počítače AEC-6612 Rev. B je uplatně-
na speciální patentovaná metoda odvodu tepla 
ze skříně počítače, vyrobené z hliníkové sli-
tiny. Tím je procesor chráněn proti přehřátí. 
Vzhledem k použití nového procesoru Intel 
D525 je u tohoto vestavného počítače mož-
né využít pro zvýšení výpočetního výkonu 

vícevláknovým zpracováním instrukcí funkci 
Intel Hyper-Threading Technology.

Štíhlý počítač kompaktního tvaru se vy-
značuje malou spotřebou elektřiny a přízni-
vou cenou. 

Zástupcem společnosti AAEON v Čes-
ké republice je společnost Microdis Electro-
nics (www.microdis.net). Na veletrhu Amper 
ji návštěvníci najdou v hale F, stánek 060.

(Microdis Electronics s. r. o.)

Udržitelné stavění v centru pozornosti

V souladu se směrnicí Evropské komise 
o energetické náročnosti budov jsou v letoš-
ním roce zvýrazněnými obory nízkoenerge-
tické stavby a bydlení a úspory energií. Tato 
stále aktuální tematika zahrnuje např. oblast 
dřevostaveb, alternativních zdrojů energie 
nebo vytápěcí techniky či klimatizace. Do-
týká se i oblasti technického zařízení budov, 
zdicích a izolačních materiálů, oken, dveří, 
konstrukčních systémů a dalších stavebních 
materiálů. Energeticky úsporné projekty bu-
dou prezentovány jak ve stáncích jednotli-
vých vystavovatelů, tak i v odborném do-
provodném programu, který je již tradičně 
připravován ve spolupráci s odbornými aso-
ciacemi a partnery veletrhu.

Efektivní využití energie v budovách 
a komplexech budov

Konference Energie pro budoucnost VII 
patří mezi tradiční odborné akce doprovod-
ného programu Stavebních veletrhů Brno. 
V letošním roce bude pojednávat o aktuálních 
cestách k efektivnímu využití energie v budo-
vách a komplexech budov. Konferenci pořá-
dají Veletrhy Brno a. s., Českomoravská elek-
trotechnická asociace (ELA), organizátorem 
je nakladatelství FCC Public s. r. o. Spotřeba 
energie v budovách představuje asi 40 % cel-
kové spotřeby energie v Evropě. Konference 
představí čtyři základní cesty, jak je možné 
při provozu budov ušetřit až polovinu spotře-
bovávané energie implementací zařízení, kte-
rá jsou k dispozici již v současnosti. 

Rekonstrukce historických památek

Letošní „žhavou“ novinkou v prezento-
vaných tématech bude rekonstrukce histo-

Přípravy Stavebních veletrhů Brno v plném proudu

rických památek. Bude uspo-
řádána výstava povedených, 
ale i těch méně zdařilých re-
konstrukcí a dále se s tímto té-
matem budou moci návštěvníci 
veletrhu seznámit účastí na od-
borných diskusích a přednáš-
kách, ale také přímo ve vele-
tržních stáncích zainteresova-
ných subjektů.

Nezávislá poradenská centra

I v letošním roce pokračuje 
pořadatel Veletrhy Brno v or-
ganizování nezávislých odbor-
ných poradenských center. Jed-
ním z nich bude i poradenské Centrum pa-
sivního domu, kde budou mít návštěvníci 
jedinečnou možnost získat zaručeně odbor-
né odpovědi na své otázky, které se mohou 
týkat všech způsobů úspor energií a ener-
geticky úsporného stavění. O novinkách ze 
světa stavebních materiálů, o nové legisla-
tivě a jejích dopadech na vydání stavební-
ho povolení nebo provoz budovy se mohou 

návštěvníci informovat ve Stavebním centru 
Stavebních veletrhů Brno – ve stánku Čes-
ké komory autorizovaných inženýrů a tech - 
niků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. 

Zkratka na cestě za 
kontraktem

Další již tradiční součástí do-
provodného programu Staveb-
ních veletrhů Brno je kooperač-
ní setkání Kontakt – Kontrakt. 
Tato akce je pořádána pro kaž-
dého, kdo na letošních Staveb-
ních veletrzích Brno hledá nové 
obchodní příležitosti, má zájem 
rozšířit svou klientelu a zajímá 
se o navazování nových obchod-
ních kontaktů, a to nejen s domá-
cími, ale i zahraničními firmami. 
Všem zaregistrovaným zájem-

cům z řad vystavovatelů a návštěvníků pořada-
tel v průběhu veletrhu nabízí sjednání schůzek 
uspořádaných do individuálního plánu. Zájem 
o účast projevily delegace rakouských, němec-
kých, slovinských a slovenských firem. 

Více informací o Stavebních veletrzích 
naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz.

(Veletrhy Brno)

Obr. 2. Zvýrazněnými obory na letošních Stavebních vele-
trzích Brno jsou nízkoenergetické stavby a bydlení a úspory 
energií

Obr. 1. Již tradičně se na jaře na brněnském výstavišti usku-
teční Stavební veletrhy Brno 

Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno se uskuteční v tradičním jarním termínu od 
24. do 28. dubna na brněnském výstavišti. Tento termín by si měl poznamenat každý, 
kdo se zajímá o novinky ve všech oborech stavebnictví, technického zařízení budov a vy-
bavení interiéru. Stejně jako v minulém roce se souběžně uskuteční Mezinárodní veletrh 
nábytku a designu interiérů Mobitex.


