Panelové poèítaèe Advantech
pre zdravotníctvo
Spoloènos Advantech u nieko¾ko rokov dodáva na trh viacero
modifikácií panelových poèítaèov urèených peciálne pre zdravotníctvo. Ide o typy PPC-123/153 (obr. 1) odvodené od úspených
modelov priemyselných panelových poèítaèov a nové tzv. terminály POC-153/173 (Point of Care, obr. 2) urèené pre komplexné
systémy medicínskych aplikácií (monitorovanie pacienta, diagnostické a anesteziologické zariadenia, zobrazovanie lekárskych
výkonov a zásahov, administratíva, poskytovanie informácií), ktoré sú upravené tak, aby spåòali vetky prísne kritériá kladené
na elektrické zariadenia pouívané v zdravotníctve, ktoré sú definované európskou normou EN 60601, resp. americkou normou
UL 2601-1. Na splnenie týchto noriem musel výrobca, najmä z dôvodov bezpeènosti, upravi zdrojovú èas tandardne dodávaných
panelových poèítaèov. Èo sa týka kritérií spo¾ahlivosti, neboli potrebné iadne zmeny súèasných systémov.
Sortiment týchto panelových poèítaèov zaèína pri lacných modeloch s displejom 12" TFT a po modely s displejom 17" TFT s dotykovou obrazovkou. Tieto poèítaèe majú hneï nieko¾ko výhod.
Dôleitá je jednoduchá montá do panela, resp. k vetkým modelom mono doda sadu na montá na stenu alebo stojan na stôl èi
sadu na umiestnenie na otoèné rameno (obr. 1). Ïalou prednosou je jednoduchý vývoj aplikácií. Vetky panelové poèítaèe sú plne
kompatibilné s benými kancelárskymi poèítaèmi a na vývoj aplikácií mono poui irokú kálu tandardných nástrojov pouívaných v týchto systémoch. Vetky modely sú testované vo väèine
najpouívanejích systémov: MS Windows 95/98/ME/NT/2000.
Kladom týchto zariadení je aj ich vysoká spo¾ahlivos daná predovetkým dlhoroènými skúsenosami výrobcu týchto poèítaèov firmy Advantech s výrobou poèítaèov pre priemyselné aplikácie, kde
odolávajú vysokému rueniu a nepriaznivým vplyvom okolia. Poslednou, nie menej významnou vlastnosou je výbava a rozírite¾nos týchto poèítaèov vïaka ve¾kému poètu vstupno-výstupných
rozhraní. Vetky modely tandardne obsahujú slim FDD a mechaniku CD-ROM/CD-RW/DVD, sieové rozhranie (10/100 Base-T
Ethernet), tri sériové porty RS-232, sériový port RS-232/422/485,
paralelný port, dva sloty na intaláciu PCMCIA karty (Type II),
dva porty USB, k dispozícii je aj port na prenos pomocou infraèerveného zariadenia, integrovaná zvuková karta so zabudovanými
reproduktormi a mikrofónom na èelnom paneli a pre modely POC
monos bezdrôtového prenosu signálu pod¾a normy 802.11 b pomocou zabudovanej antény a modulu LAN PCMCIA. Naviac je
k dispozícii aj jeden slot pre jednu kartu ISA, resp. PCI. Celý sys-

tém sa dá doplni o nieko¾ko typov dotykových obrazoviek. Cenovo
najvýhodnejou je dotyková obrazovka s odporovou technológiou
so ivotnosou 30 miliónov dotykov, ïalou je dotyková obrazovka
s kapacitnou technológiou (vyie rozlíenie, svetelnos, 20 miliónov dotykov) a najvyspelejou je dotyková obrazovka s technológiou zvukovej vlny, ponúkajúca vysokú presnos (rozlíenie 4096 x
4096) spojenú s dlhou ivotnosou (50 miliónov dotykov). Vetky
uvedené konfigurácie poskytujú krytie èelného panela poèítaèa IP65 a pracujú v prostredí pri teplote 0  45 °C a relatívnej nekondenzujúcej vlhkosti 10 a 98 %. Pri aplikáciách, kde sú vibrácie prekákou v nasadení bených poèítaèov, sa mono mechanický 2,5"
harddisk nahradi polovodièovým diskom, ktorý je k dispozícii
s kapacitou dosahujúcou stovky megabajtov.

Obr.2 Jednotlivé modely lekárskych panelových poèítaèov
sa odliujú pouitým procesorom a ve¾kosou displeja

Jednotlivé typy lekárskych panelových displejov sa odliujú pouitým procesorom a ve¾kosou. Cenovo najvýhodnejí je PPC-123M.
Dodáva sa s procesorom Intel Pentium III, resp. Celeron s operaènou pamäou do 256 MB a jeho displej TFT s ve¾kosou 12,1" je
schopný zobrazova v rozlíení 800 x 600 s farebnou håbkou 256 K
farieb. Model PPC-153M sa od svojho predchodcu líi displejom
TFT, ktorý je väèí (15"), s vyím rozlíením (1024 x 768) a s lepími vlastnosami (mení rozmer bodu, väèí uhol poh¾adu). Pre
aplikácie s väèím výpoètovým výkonom a vyími nárokmi
na zobrazovacie schopnosti sú urèené modely POC. Môu by osadené procesormi Intel Pentium III, Intel Celeron, resp. VIA C3
a ponúkajú operaènú pamä a do 256 kB (POC-153), resp.
do 512 kB (POC-173). Mení a lacnejí model POC-153 disponuje
15" displejom TFT s rozlíením 1024 x 768 a håbkou farieb 256 K,
vysokokvalitnými parametrami pre kontrast (500 : 1) a pre luminanciu 350 cd/m2. Jeho väèí príbuzný POC-173 má 17" displej
TFT s rozlíením 1024 x 768 a håbkou farieb 256 K.
Vetky ïalie technické informácie a ceny ponúkaných produktov
Advantech môete získa v obchodnom zastúpení firmy FCC priemyselné systémy, s. r. o.
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Obr.1 Panelový poèítaè PPC-123
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