
ElektroPrůmysl.cz

AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE

56  |  červenec 2021

Výkonná Mini-ITX deska 
tKINO-ULT6
Společnost ELVAC přináší na český a Slovenský trh novou embedded základní desku 
tKINO-ULT6 z dílny inovativního výrobce iEi Integration. Velikost Mini-ITX a výběr ze 
čtyř předinstalovaných procesorů Intel Core 11. generace zajistí dostatečný výkon  
a plynulý chod pro Vaše aplikace i v náročných teplotních podmínkách.

Základní deska tKINO-ULT6 je dodávána 
již s osazeným procesorem a tím nejvý-
konnějším je Intel® Core™ i7-1185G7E  
(Tiger Lake) s nastavitelným výkonem pro 
optimalizaci spotřeby (TDP=28/15/12 W)  

a integrovanou grafikou Intel® Iris® Xe. Pro-
cesory generace Tiger Lake-UP3 nabízí až  
o 22 % vyšší výkon na jádro a až o 32 % vyšší 
výkon s využitím všech jader než předcho-
zí generace Whiskey Lake. Díky grafickému 
jádru Intel® Iris® Xe dosahují rovněž až 3,5x 
většího výkonu v 3D aplikacích. Desku je 
možné osadit až 64 GB DDR4 SO-DIMM 
RAM o taktech až 3200 MHz, které Vám 
umožní naplno využít výkon procesorů  
Tiger Lake. Deska disponuje čtyřmi na sobě 
nezávislými grafickými výstupy (HDMI, DP, 
eDP/LVDS, Type-C DP). Dva 2,5GbE síťo-
vé porty jsou 2,5x rychlejší než standartní 
GbE LAN porty a pro využití jejich plného 
potenciálu nepotřebujete žádné specifické 
vybavení, stačí využít Vaše stávající CAT5e 
kabely a znásobit tak rychlost Vaší sítě. 
Nové USB4 (typ C) nabízí přenosovou rych-
lost až 40 Gbps a je zpětně kompatibilní  
s Thunderbolt 3 a všemi předchozími USB 
standarty. Na desce také nechybí podpora 
pro M.2 moduly, SATA 6Gbps, USB4 a jeden 
PCI Express x8 slot (x4 signál). 



ElektroPrůmysl.cz

AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE

červenec 2021  |  57 

Specifikace
• Mini-ITX deska s integrovaným proceso-

rem Intel Tiger Lake-UP3 Celeron/i3/i5/i7
• Podpora pro paměti o rychlosti  

až 3200 MHz s maximální kapacitou 
 64 GB 
• Podpora pro čtyři na sobě nezávislé moni-

tory (HDMI, DP, eDP/LVDS, Type-C DP)
• Dvě Intel 2,5GbE LAN s podporou Intel 

AMT 11.0
• 1x PCIe x8 slot (x4 signál)
• Napájení 9 ~ 36 V DC

Více podrobnějších informací o Embedded 
základních deskách iEi získáte na interne-
tových stránkách společnosti ELVAC a.s.  
(www.elvac.eu), která je distributorem spo-
lečnosti iEi Integration na českém trhu a dis-
ponuje technickým zázemím a zkušenost-
mi, které těmto výrobkům vdechují život. 
Současně nabízí široké portfolio průmyslo-
vých počítačů a komponent na míru vaše-
mu stroji nebo aplikaci, a to vše s rozšířenou 
zárukou až na 5 let.

Deska je prodávána v těchto variantách:
122565016112 tKINO-ULT6-C-R10 (Celeron 6305E) 9.980 CZK

122565016113 tKINO-ULT6-i3-R10 (i3-1115G4E) 15.030 CZK

122565016114 tKINO-ULT6-i5-R10 (i5-1145G7E) 20.230 CZK

122565016115 tKINO-ULT6-i7-R10 (i7-1185G7E) 25.050 CZK

Výše uvedené ceny jsou doporučené koncové bez DPH.


