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Edelgassen worden in de industrie ook toegepast als nut-
tige hulpmiddelen en betrouwbare krachtbronnen en dat 
sluit naadloos aan op de IPC’s. Tenslotte worden edelgas-
sen gebruikt voor het opwekken van licht; denk hierbij aan 
het vertrouwde neonlampje of de krachtige xenon schijn-
werpers in auto’s. Ook dit is een verwijzing naar de IPC’s 
waarvan de voorkant waar mogelijk op een unieke manier 
wordt verlicht in een eigen kleur.

Maximale	keuzevrijheid
Bij industriële computers zijn de toepassing, de plaats 
waar het systeem wordt ingezet en de beschikbare ruimte 
in de 19 inch behuizing belangrijke factoren die mede de 
keus voor een bepaald systeem bepalen. Om met het laat-
ste te beginnen, zijn alle IPC’s verkrijgbaar met een hoogte 
van 2U of 4U zodat een systeem compact kan worden 
ingebouwd in een schakel- of besturingskast of in een 
wat ruimer jasje wordt gestoken als er wat meer ruimte 
beschikbaar is. Het belangrijkste verschil tussen deze ver-
sies is dat het 4U systeem over een zwaardere voeding van 
400 W beschikt ten opzichte van de 350 W voeding die in 
de 2U is ingebouwd, beide met een universeel ingangswis-
selspanningsbereik van 90 tot 264 V en actieve arbeids-
factorcorrectie en dat bij de 4U het luchtfilter van de twee 
ventilatoren tijdens bedrijf kan worden verwisseld. De 2U 
heeft trouwens drie ventilatoren die fluisterstil de opge-
wekte warmte bijna geruisloos op de achtergrond afvoe-
ren. Voor alle systemen geldt een werktemperatuurbereik 
van 0 tot 50°C bij een toelaatbare relatieve luchtvochtig-
heid van 5 tot 95% RV (niet condenserend).
Het volgende selectiepunt is de keus van het moederbord. 
Voor zowel de 2U als 4U systemen zijn een commercieel 
ATX of een industrieel ATX moederbord beschikbaar. De 
verschillen zijn voornamelijk terug te vinden in de chipset 
die de CPU ondersteunt, de videocontroller, de implemen-
tatie van 10/100/1000 Mbit Ethernet en de seriële poorten, 
waarvan er zich één op het commerciële en twee op het 
industriële moederbord bevinden, terwijl de laatste ook 
nog over een parallelle poort beschikt. Verder heeft de 
commerciële ATX twee IEEE1394 FireWire poorten die 
bij de industriële ATX zijn vervangen door programmeer-
bare GPIO en 8-bit digitale I/O. Omdat de 4U versie meer 

ruimte biedt, passen er extra uitbreidingskaarten in. De 2U 
versie, zie figuur 1, biedt plaats aan 2x PCI en 1x PCIe x16 
kaarten, terwijl de 4U kan worden uitgebreid met 3x PCI, 
1x PCIe x16 en 3x PCIe x1 uitbreidingskaarten. Denk ook 
niet dat de commerciële ATX een ‘uitgeklede’ versie is van 
de industriële ATX, want niets is minder waar; het is maar 
net waar de toepassing om vraagt. Bij alle Krypton IPC’s 
kan worden gekozen uit drie krachtige Intel processoren, 
van de Celeron 430 of de Pentium E2160 op 1,8 GHz tot 
aan de Intel Core 2 Duo E4400 processor op 2 GHz en dat 
levert een enorme verwerkingskracht op. Het standaard 
geheugen van 2x512 Mbyte kan worden verdubbeld, de 
HDD heeft een opslagcapaciteit van 160 Gbyte met ruimte 
voor een tweede, er is voorzien in twaalf  USB 2.0 poorten 
en er komt ook nog 7.1 kanaals surround geluid uit deze 
IPC’s. Dit opent de weg naar complete multimedia toepas-
singen als ook nog een DVD-R/W speler wordt ingebouwd.

PICMG	uitvoering
Om het plaatje compleet te maken, kan als alternatief ook 
nog worden gekozen voor een 4U versie die is gebouwd 
volgens de PICMG 1.0 specificaties, zie figuur 2. Daarbij 
beschikt het backplane, ofwel de achterwand, over 14 uit-
breidingsconnectoren voor insteekkaarten en een extra 
IPO-2040 enkelkaartscomputer. Er zijn standaard seriële 
poorten, 4x USB 2.0 en een programmeerbare GPIO geïm-
plementeerd. In de uitbreidingconnectoren passen 12x 
PCI, 1x PICMG 1.0 en 1x ISA kaarten. Verder kunnen dezelf-
de krachtige processoren worden geplaatst.

Grotere	verwerkingskracht
Voor toepassingen die vragen om maximale prestaties 
kan de Neon serie IPC’s worden ingezet. Ook deze zijn 
in precies dezelfde varianten verkrijgbaar als de boven-
beschreven Krypton serie, maar hebben een nog snel-
ler werkgeheugen en krachtiger processoren. Hier kan 
worden gekozen uit twee versies van de Intel Core 2 Duo, 
namelijk de E4400 op 2 GHz en de E6750 op 2,66 GHz met 
respectievelijk 2 en 4 Mbyte cachegeheugen, of voor de 
Intel Core2 Quad op 2,4 GHz met 8 Mbyte cachegeheugen. 
Ook de omringende chips zijn aangepast aan de proces-
sorsnelheid en de HDD heeft een opslagcapaciteit van 250 

Gbyte. Het werkgeheugen is uit te breiden tot 2 of 4 Gbyte 
en de systemen zijn op te waarderen met RAID 0, 1 of 5.

Snelle	netwerken	bouwen
Voor netwerktoepassingen is het Xenon systeem ont-
wikkeld, uitsluitend verkrijgbaar met 4U inbouwhoogte. 
Als moederbord dient het Intel Server board. Voor het 
systeem met single socket kan een dubbelkerns Intel 
Xeon 3065 processor op 2,33 GHz met 4 Mbyte cachege-
heugen of een vierkerns Xeon X3220 op 2,4 GHz met 8 
Mbytre cachegeheugen worden ingezet, bijgestaan door 
2 of 4 Gbyte werkgeheugen. Ook hier kan de 250 Gbyte 
HDD opslagcapaciteit fors worden uitgebreid met RAID 
systemen die 1 tot 4 HDD’s bevatten. Het Xenon systeem 
met dual socket heeft standaard een vierkerns Intel Xeon 
E5345 processor op 2,33 MHz met 8 Mbyte cachegeheu-
gen en biedt plaats aan snellere PCI-X 64-bit uitbreidings-
kaarten ten opzichte van de PCI 32-bit kaarten van de 
bovengenoemde versie.

Speciale	wensen?
Als een standaard IPC niet volledig aansluit op een toe-
passing en er toch nog specifieke wensen overblijven, kan 
onder de naam Radon een industriële PC helemaal op 
maat worden samengesteld die tot in detail is afgestemd 
op de applicatie. Een interessant detail, dat geldt voor de 
hele computerlijn, is dat het verlichte front kan worden 
voorzien van uw eigen bedrijfslogo. Hierdoor wordt de IPC 
met recht een hoogst persoonlijke krachtpatser!

Arcobel	Embedded	Solutions
(073)	646	0101
www.arbobel.com

Johan	Smilde

Op	het	eerste	gezicht	lijkt	het	nogal	gewaagd	en	ver	gezocht	om	industriële	PC’s	(IPC’s)	namen	

mee	te	geven	van	edelgassen	als	krypton,	neon	en	xenon.	Toch	heeft	Arcobel	Embedded	Solutions	

zich	bij	het	toekennen	van	deze	computernamen	laten	inspireren	door	edelgassen	omdat	er	grote	

overeenkomsten	zijn.	Door	een	maximaal	aantal	elektronen	op	de	buitenste	schil	zijn	deze	gassen	

de	meest	stabiele	elementen	en	stabiliteit	is	ook	een	belangrijk	kenmerk	van	deze	IPC’s.	

Krypton	en	Neon	
industriële PC’s 
van gasvormige naar vaste toestand

Figuur	1:	Voor-	en	achteraanzicht	van	de	krachtige	Krypton	IPC	in	2U	uitvoering.
Figuur	2:	Voor	en	achteraanzicht	van	de	4U	hoge	Krypton	IPC	die	volledig	is	
gebouwd	volgens	de	PICMG	1.0	specificaties.


