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Počátkem října uvádí tchaj-
wanská společnost IEI Techno -
logy Corp. (IEI), globální inová-
tor průmyslových PC, na trh
pokročilé pasivně chlazené ve-
stavné PC systémy s proce-
sorem Dual-core Intel®

Atom™ D525. Tento typ
procesoru běží oproti
svým předchůdcům
na vyšší frekvenci 
1,8 GHz bez znatel-
ného navýšení spotře-
by a sys témy podpo-
rují paměti typu DDR3
na frekvenci 800 MHz.
K uvedeným systémům pat-
ří typy ECW-281B/B2-D525
a TANK -101B-D525/N455.
Sys témy zmíněné série,
které jsou vybaveny du-
ální Gb Ethernet síťovou
kartou pro rychlé síťové
aplikace, umožňují na-
pájení zdrojem od 9 do
36 V DC.

ECW-281B/B2-D525
Pasivně chlazený počítač
ECW-281B/B2-D525 s již zmí-
něným procesorem podporuje
paměti typu Compact Flash,
2,5” SATA HDD a další typy
médií pro ukládání dat typu
SSD. Systém lze volitelně do-
dat pro napájení 12 V DC nebo
s uvedeným zdrojem pro širší
rozmezí napájecích napětí 9 až
36 V DC. V nabídce je i podpo-
ra duálního výstupu VGA voli-
telným převodníkem LVDS na
VGA. První výstup VGA vychá -
zí přímo z čipové sady na des-

ce a podporuje maximální roz-
lišení 2048 × 1536, zatímco
druhý výstup přes převodník
podporuje maximální rozlišení
1024 × 768.

TANK-101B-D525/N455
Tento kompaktní pasivně chla-
zený počítač je navržen s funk-
cemi a odolností vyhovujícími
oblasti dopravy. Kromě uvede-
ného procesoru je TANK-101B-
D525/N455 vybaven podporou

pamětí typu Compact Flash
a datových úložišť typu SATA
DOM. Ačkoliv je typickým na-
pájecím napětím v této oblasti

24 V DC,

sys tém podporuje rozšířenou
možnost volby napájení od 9 do
36 V DC. K jeho další výbavě
patří sériové rozhraní a konek-
tor CAN Bus s izo lací pro říze-
ní dalších zařízení. Rozhraní
Dual Gb Ethernet je doplněno

i o bezdrátovou komunikaci
WiFi 802.11b/g/n.

Všechna zařízení značky IEI
s procesorem Dual-core Intel®

Atom™ D525 obsahují unikátní
softwarové řešení One Key

Recovery, které elimi-
nuje případné potíže
vznikající při obnově
systému v případě
neočekávaného se-
lhání tím, že umož-
ňuje velmi snadno
vytvořit zálohu sys -
tému a v případě po-

třeby jej obnovit jed-
ním stisknutím tlačítka.

Další informace lze nalézt
na internetové adrese www.ie-
iworld.com.

O firmě IEI Technology Corp.
Společnost IEI Tech no -

logy Corp. je vedoucí
firma v oboru prů -
 myslových počí-
tačů. Produk  ty té -
 to firmy se uplat -
ňu jí v prů myslové
automatizaci, v ob -
 lasti síťových apli-

kací, bezpečnostních systé mů,
kiosků a ve sférách národní 
obrany, policie, administrativy,
přepravy, komunikací a medi-
cíny. Spo lečnost IEI propaguje
nejen své vlastní produkty, ale
nabízí také kompletní a profe-
sionální služ by pro vertikální
TRHY ODM.

Pokročilé pasivně chlazené vestavné PC systémy 
s procesorem Dual-core Intel® Atom™ D525 od IEI

Dual Core Embedded Platform
Fanless Intel® Atom™ D525 Processor Family

WSB-PV-D5251

Full-size PICMG 1.0

NOVA-PV-D5251

5.25” NOVA Series

NANO-PV-D525

EPIC NANO Series

WAFER-PV-D525

3.5” WAFER Series

KINO-PV-D525

Mini ITX KINO Series

Fanless Embedded SolutionsAFL GEN II 12" Panel PC

AFL2-12-D525

PICOe/PCISA-PV-D525

Half-size

PM-PV-D5251

CPU Module

ICE-PV-D5251
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Obr. 2 TANK-101B-D525/N455

Obr. 1  ECW-281B/B2-D525


