
1. IPC SOFOS – Light – IPC-510MB/AIMB-763VG
Základom zostavy IPC SOFOS – Light je úsporná verzia 19" bielej
skrinky IPC-510MB, s výškou 4U a s hĺbkou iba 445 mm. V skrinke je
osadený priemyselný zdroj 300 W. Počítač je postavený na overenej

priemyselnej matičnej doske AIMB-763VG s Intelovský či-
pový set 1945 + ICH7 spolu s päticou PCI slo-
tov. Srdcom počítača je dvojjadrový procesor
Intel core 2 duo taktovaný na frekvenciu 2,13
GHz s 1 066 MHz zbernicou. Ako úložisko dát

je k dispozícii pevný SATA disk s kapacitou
250 GB. Výhodou tejto zostavy je nízka energetická náročnosť a malá
hĺbka celého systému. Zostava vzhľadom na svoj výkon je vhodná pre
menej a stredne náročné aplikácie v priemysle a automatizácii.

2. IPC SOFOS – Medium 
– IPC-610BP/PCA-6010VG/PCA-6113P4R
Pre túto zostavu je charakteristická kvalitná 4U vysoká skrinka IPC-
610BP s dvomi ventilátormi. V prednej časti je umiestnený prachový

filter, ktorý možno v prípade potreby vymeniť. V zad-
nej časti je osadený priemyselný 300 W zdroj.
Počítač je postavený na tzv. pasívnej zbernici
PCA-6113P4R. Táto zbernica umožňuje do zo-
stavy súčasne zapojiť 7 x ISA a 4 x PCI karty. Ako

CPU karta bola použitá PCA-6010VG s procesorom Intel Core 2 Duo
2,13 GHz a grafickou kartou so zdieľanou 224 MB pamäťou. Operač-
ná pamäť (RAM) je typu Dual channel a má veľkosť 2 x 1 GB. Pre dáta
je k dispozícii HDD 250 GB. Táto zostava je vďaka možnosti osadenia
veľkého počtu PCI a ISA kariet predurčená na zber a spracovanie dát.

3. IPC SOFOS Server – IPC-610MB/ AIMB-766G2
Táto zostava je umiestnená v skrinke IPC-610MB určenej pre klasickú
matičnú dosku formátu ATX. Pre túto skrinku bol vybraný výkonný
400 W zdroj v priemyselnom prevedení. Kvôli zvýšeným požiadavkám
na celkový výkon bola do tejto zostavy vybraná matičná doska AIMB-
766G2, v ktorej je osadený čipový set Intel Q35 + ICH9 DO. Celkový
výkon počítača zabezpečuje procesor typu Intel QUAD Core s taktom
2,6 GHz a 6 MB pamäťou typu Cache a operačná pamäť 2 x 2 GB v za-
pojení Dual Channel. Pre dáta sú k dispozícií 2 pevné disky s kapacitou
250 GB nastavené na zrkadlenie kvôli zvýšeniu bezpečnosti dát. Ako už
z názvu vyplýva, táto zostava je vhodná ako server alebo počítač na
spracovanie multimediálnych dát, a to najmä vďaka svojmu vysokému
výkonu a zvýšenej bezpečnosti ukladania dát do RAIDového poľa.

Viac informácií o akcii „Veľká trojka od ADVANTECH-u“ nájdete na
www.sofos.sk v sekcii IPC automatizácia. Ak máte záujem o upresňu-
júce informácie o uvedených IPC počítačových zostavách, kontaktujte
spoločnosť SOFOS, s. r. o, Channel partnera a distribútora firmy
ADVANTECH.
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Akcia – Veľká trojka od ADVANTECH-u
3 x zostava 19" rack PC za vynikajúce ceny 

Spoločnosť SOFOS spolu s jedným z najstarších 
výrobcov počítačov na svete firmou ADVANTECH 
pre vás pripravili akciovú ponuku priemyselných PC
vynikajúcej kvality určených na montáž do racku.
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