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PRIEMYSELNÁ KOMUNIKÁCIA

Séria zabudovaných poèítaèov UC-8410 sa dodáva s ôsmimi sériovými
portmi RS-232/422/485, obsahuje tri ethernetové porty, štyri digitálne
vstupné a štyri digitálne výstupy kanály, socket CompactFlash a 2x USB 2.0.

Na vysoký výkon, nízku spotrebu energie a bohaté pripojenie zabudo-
vaných poèítaèov pou´íva poèítaè UC-8410 procesor Intel XScale
IXP435 533 MHz RISC. Výkonná výpoètová technika podporuje nie-
ko¾ko u´itoèných komunikaèných funkcií, prièom nevytvára znaèné
mno´stvo tepla. PC pozostáva z 16 MB NOR Flash ROM a 256 MB
SDRAM, èo umo´òuje beh aplikaèného softvéru priamo na UC-8410.
Okrem toho na ukladanie dát poskytuje kapacitu 32 MB NAND Flash.
Séria UC-8410 podporuje digitálne vstupy a výstupy a má tri porty
LAN. Je to ideálna komunikaèná platforma pre priemyselné aplikácie,
ktoré vy´adujú redundanciu.

Rad UC-8410 má predinštalovaný Linux 2.6, ktorý poskytuje otvorenú
platformu na vývoj softvéru. Softvér pre stolové poèítaèe mô´e by´ jed-
noducho pou íte¾ný na UC-8410. Na spustenie na UC-8410 ho treba
prekompilova´ pod Linuxom 2.6. To robí tento poèítaè optimálnym rie-
šením na realizáciu priemyselných aplikácií s minimálnymi nákladmi
a úsilím. UC-8410 mo´no upevni´ na DIN lištu alebo ho namontova´
priamo na stenu.

Slu´ba „cron daemon“ umo´òuje spúš´a´ naplánovane súbory a auto-
maticky ka´dú minútu znovu naèíta´ súbor so zoznamom.

Utilita UC Finder vyh¾adá UC zariadenia v LAN.

UC-8410 obsahuje li-on baté-
riu, ktorá slú´i na zálohu reálne-
ho èasu a dátumu.

Ved¾a štandardného modelu, ktorého teploty sa pohybujú od -10 do
+60 °C, je k dispozícii aj teplotne odolnejšia séria UC-8410 -T od -40
a´ do +75 °C.

Viac informácií o UC-8410 nájdete na www.sofos.sk v sekcii IPC auto-
matizácia alebo priamo kontaktujte spoloènos´ SOFOS, s. r. o, partne-
ra firmy MOXA pre Slovenskú republiku.
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