
chlazenÌm aû po v˝konnÈ stroje s procesorem
P4. ⁄hlop¯ÌËky monitor˘ LCD jsou od 6" do
19". DÌky pr˘myslovÈmu designu se hodÌ do
panel˘ rozv·dÏË˘, stroj˘ nebo k mont·ûi na
r˘zn· ramena a ˙chyty. NÌzkÈ z·stavby je
dosahov·no jednodeskov˝m poËÌtaËem na
mÌru s dostateËn˝m poËtem vöech typ˘ roz-
hranÌ. NÏkterÈ typy jsou rozöi¯itelnÈ o jednu

aû dvÏ karty PCI. Ovl·d·nÌ je nejËastÏji ¯eöe-
no p¯es dotykovou obrazovku.

PouûitÌ panelov˝ch poËÌtaË˘ s volitelnou
konfiguracÌ (obr. 2) je obdobnÈ jako u p¯ed-
chozÌho typu, ale jejich z·stavbov· hloubka
je mnohem vÏtöÌ, takûe se vÏtöinou montujÌ
do rozv·dÏË˘ Ëi stroj˘. VÏtöÌ z·stavbov·
hloubka naopak umoûnuje öirokÈ moûnosti
p¯i volbÏ konfigurace podle pot¯eb aplikace
s vÏtöÌm poËtem voln˝ch slot˘ pro p¯ÌdavnÈ
karty. ⁄hlop¯ÌËky monitor˘ LCD jsou vÏtöi-
nou od 10" do 19".

PracovnÌ stanice (obr. 3) majÌ stejnÏ jako
p¯edchozÌ typ volitelnou konfiguraci a vÏtöÌ
z·stavbovou hloubku, ale jsou doplnÏny
o membr·novou kl·vesnici a touchpad.
DÌky tomu je lze s ˙spÏchem pouûÌvat tam,
kde je nutnÈ zad·vat ˙daje Ëi nastavovat
parametry. ⁄hlop¯ÌËky LCD monitor˘ jsou
od 10" do 19".

Design panelov˝ch poËÌtaË˘ pro vöeobec-
nÈ ˙Ëely (obr. 4) je p¯izp˘soben öirokÈ ök·le
pouûitÌ. PoËÌtaËe majÌ velmi malou hloubku,
a tak jsou s ˙spÏchem pouûÌv·ny v rozs·hlÈ

V˝hody panelov˝ch poËÌtaË˘ nenÌ jistÏ
pot¯ebnÈ nijak zvl·öù vysvÏtlovat. DÌky spo-
jenÌ  monitoru LCD, poËÌtaËe, p¯ÌpadnÏ kl·-
vesnice, za¯ÌzenÌ touchpad Ëi dotykovÈ
obrazovky do jednoho celku zÌsk·v· uûivatel
velmi kompaktnÌ za¯ÌzenÌ. P¯i mont·ûi nenÌ
nutnÈ ¯eöit umÌstÏnÌ PC a jednotliv˝ch peri-
feriÌ oddÏlenÏ, ale podle typu panelovÈho
poËÌtaËe, jehoû konfigurace odpovÌd· poûa-
davk˘m v danÈ technologii, staËÌ pro vöech-
ny komponenty zvolit pouze jedno mÌsto.
Uöet¯Ì se tÌm nejen prostor a nep¯Ìjemn·
kabel·û, ale lze tak ¯eöit i problÈmy s krytÌm
(IP) poËÌtaËe.

Uû minuly doby, kdy byl v˝bÏr omezen
jak v˝konem, tak designem. Aktu·lnÌ nabÌd-
ka je velmi öirok· a odpovÌd· souËasn˝m
trend˘m, kterÈ aplikace panelov˝ch poËÌtaË˘
vyûadujÌ. Ceny panelov˝ch poËÌtaË˘ jsou jiû
daleko p¯ÌznivÏjöÌ, a tak je lze bez problÈm˘
nasazovat vöude tam, kde majÌ svÈ opodstat-
nÏnÌ. PanelovÈ poËÌtaËe jsou nasazov·ny na
r˘zn˝ch mÌstech, odkud je ovl·d·na techno-
logie ve v˝robÏ Ëi budov·ch, laborato¯Ìch,
na mÌstech pro zÌsk·v·nÌ informacÌ, jako
jsou prodejnÌ st·nky, informaËnÌ body
v supermarketech, informaËnÌ systÈmy ve

firm·ch, hotelÌch, letiötÌch, ale takÈ ve zdra-
votnÌch p¯ÌstrojÌch, testerech, mobilnÌch
systÈmech v autech apod. TÏmto odliön˝m
poûadavk˘m odpovÌdajÌ r˘znÈ typy panelo-
v˝ch poËÌtaË˘. 

HlavnÌm parametrem panelov˝ch poËÌta-
Ë˘ do pr˘myslu s nÌzkou z·stavbou (obr. 1) je
mal· z·stavbov· hloubka. V˝konovÏ kolÌsajÌ
od procesor˘ s nÌzk˝m v˝konem s pasivnÌm

Panelové počítače ELCOM IPC

Obr. 1 Panelové počítače do průmyslu s nízkou
zástavbou

Obr. 2 Panelové počítače s volitelnou konfigurací

Obr. 3 Pracovní stanice

Obr. 4 Panelové počítače pro všeobecné účely

Obr. 5 Panelové počítače typu HMI

Obr. 6 Kompaktní panelové počítače pro zdravotnické
aplikace
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ök·le aplikacÌ v interiÈrech. Typickou aplika-
cÌ jsou v˝öe uvedenÈ informaËnÌ body, a pro-
to b˝vajÌ tyto panelovÈ poËÌtaËe Ëasto vyba-
vov·ny bezdr·tov˝mi technologiemi pro
p¯ipojenÌ na sÌtÏ intranet/internet. Dod·v·ny
jsou v ˙hlop¯ÌËk·ch LCD od 7" do 19".

Zkratka HMI (Human Machine Interface)
znamen· rozhranÌ ËlovÏk/stroj. Stroje jsou
vÏtöinou ovl·d·ny speci·lnÌ elektronikou
(obr. 5), se kterou je t¯eba komunikovat. Na

panelovÈ poËÌtaËe typu HMI nejsou kladeny
velkÈ n·roky, proto jsou Ëasto pouûÌv·ny
s mal˝mi obrazovkami LCD, nemajÌ p¯Ìliö
velk˝ v˝kon procesoru a celkovÏ majÌ mal˝
p¯Ìkon. »asto jsou vybaveny procesory RISC
a bÏûÌ pod OS Windows CE. 

KompaktnÌ panelovÈ poËÌtaËe pro zdra-
votnictvÌ jsou speci·lnÌ skupinou (obr. 6),
kter· je certifikov·na pro dan˝ obor.
VÏtöinou majÌ stolnÌ design s pot¯ebn˝mi
rozhranÌmi, s moûnostÌ rozöÌ¯enÌ o kartu PCI.
⁄hlop¯ÌËky obrazu b˝vajÌ 15" a 17".

Zvl·ötÏ u informaËnÌch systÈm˘ jde Ëasto
o velikost obrazu vÌce neû o v˝kon systÈmu.
Obraz musÌ upoutat uû z d·lky a musÌ b˝t
Ëiteln˝. V letiötnÌch hal·ch a hotelÌch jsou
proto Ëasto pouûÌv·ny panelovÈ poËÌtaËe
s velkou ˙hlop¯ÌËkou obrazu (obr. 7), nejËas-
tÏji 32" Ëi 42".

KromÏ panelov˝ch poËÌtaË˘ typu HMI
jsou vÏtöinou vyuûÌv·ny bÏûnÈ operaËnÌ
systÈmy, jako Windows 2000, Windows XP,
Windows XP Embedded, p¯ÌpadnÏ Linux. 

Ing. Duöan VavreËka
ELCOM IPC, s. r. o.

Kontakt: ELCOM IPC, s. r. o.
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Obr. 7 Panelové počítače s velkou úhlopříčkou obrazu
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