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Kontron	introduceert	een	nieuwe	Box	PC	die	de	flexibiliteit	van	een	volledig	klantspecifiek	ontwerp	

combineert	met	de	prijs	van	een	COTS	(commercial	off	the	shelf)	oplossing.

Box PC’s, precies zoals 
OEM’s ze nodig hebben
Volledig klantspecifieke ontwerpen met COTS-prijsstelling

In tegenstelling tot embedded computersystemen die in 
19 inch behuizingen passen, zoals bijvoorbeeld 19 inch 
industriële servers en modulaire systeemoplossingen, 
gebaseerd op CompactPCI, ATCA en MicroTCA, bestaat de 
markt voor kleinere embedded Box PC’s, die voorkomen 
in industriële automatiseringstoepassingen, POS/POI, 
elektronische informatiepanelen, beveiliging, transport/
logistiek, de gaming sector en dergelijke niet uit standaard 
afmetingen of vormen. De belangrijkste reden hiervoor is 
het grote aantal uiteenlopende toepassingen voor Box PC’s 
die de meest uiteenlopende eisen stellen aan de afmetin-
gen van de behuizing en de systeemeisen. Aanbieders van 
embedded systemen bieden diverse Box PC’s, maar zelfs 
de ‘kleinste’ Box PC is onbruikbaar als deze 2 cm te breed is 
voor de beoogde toepassing, zelfs als er voldoende ruimte 
beschikbaar is met betrekking tot hoogte en diepte. Net 
als de individuele vorm en afmetingen is een individuele 
reeks specificaties en interfaces, de zogenaamde feature 
set, eveneens van doorslaggevend belang voor Box PC’s.  
Hoewel het veel gemakkelijker is om individuele interfa-
ces in grotere systemen te integreren, zijn extra interfaces 
vaak moeilijk te implementeren in kleinere Box PC’s door 
de beperkte afmetingen van de behuizing. OEM’s worden 
daardoor geconfronteerd met het probleem om nu net dat 
systeem te vinden uit de beschikbare standaard Box PC’s 
dat optimaal voldoet aan hun wensen. Om dit probleem te 
omzeilen, heeft een groot aantal OEM’s gekozen voor klant-
specifieke Box PC’s, hetgeen resulteert in hoge aanloopkos-
ten. Daarom bestaat er de behoefte aan een transparant, 
modulair concept voor Box PC’s die de flexibiliteit van een 
klantspecifiek ontwerp bieden met de lage prijsstelling en 
snelle marktintroductie van een ontwerp dat is gebaseerd 
op COTS-componenten. De Concept-Box van Kontron komt 
tegemoet aan deze wensen.

De	flexibele	Concept-Box
De Concept-Box serie is gebaseerd op mini-ITX embed-
ded moederborden die Kontron eveneens ontwerpt en 
produceert. De kleinste afmetingen van een Concept-Box 
zijn 200x200x40 mm (BxDxH), ofwel 7,9x7,9x1,6”, hetgeen 
slechts een fractie groter is dan de kleinste ATX-compatibele 
moederbordstandaard. Concept-Boxes van deze afmetingen 
hebben een embedded moederbord met ATX-compatibele 
interface-positionering, alsook extra interfaces (indien 
gewenst) aan de rand via een connector. Uitgaand van deze 
kleinste afmetingen, is het systeem individueel schaalbaar 
om extra componenten toe te kunnen voegen waarbij er 
geen vaste, maximale afmetingen worden gespecificeerd. De 
Concept-Box is schaalbaar in alle richtingen, dat wil zeggen 
in de breedte, diepte en hoogte, zodat uitbreidingskaarten, 
harde schijven of flash-disks en aanvullende systeem-
componenten, zoals bijvoorbeeld voedingen, precies daar 
kunnen worden geplaatst waar ze nodig zijn. Zo kan bijvoor-
beeld een harde schijf worden geïntegreerd onder, rechts 
of links van het moederbord. De ATX-connectoren kunnen 
naar wens worden opgesteld tussen het linker en middelste 
gedeelte van het moederbord. Uitbreidingskaarten kunnen 
in de mini-ITX kaartuitbreidingsconnectoren van het moe-
derbord worden gestoken (afhankelijk van de hoogte van het 
systeemontwerp) of platter worden geïmplementeerd met 
behulp van riser cards of interne bekabelingssets. PCI, PCI 
Express en alle andere uitbreidingskaarten die elektronisch 

compatibel zijn met PCI of PCI Express kunnen worden 
gebruikt. Welhaast elke denkbare interne configuratie kan 
vrij worden gedefinieerd. Dit is allemaal mogelijk dankzij 
het modulaire behuizingsconcept van de Concept-Box dat 
is gebaseerd op standaardprofielen, waarvan de lengte en 
breedte vrij kan worden bepaald. De front- en achterpane-
len zijn eveneens gebaseerd op standaardprofielen met 
individueel aangebrachte uitsparingen voor specifieke I/O’s. 
Elke combinatie van breedte, hoogte en lengte is mogelijk, 
zolang ze maar niet onder de minimale afmetingen van 
200x200x40 mm komen.
Ondanks de hoge mate van flexibiliteit hebben de indivi-
dueel ontworpen Concept-Boxes bepaalde gemeenschap-
pelijke eigenschappen. Alle versies werken zonder ventilator 
(afhankelijk van de gestelde eisen) voor een extreem 
betrouwbare werking over het temperatuurbereik van 0 tot 
50 °C. Het maximale thermische ontwerpvermogen (TDP) 

voor het moederbord bedraagt 35 W en de maximale ver-
mogensopname dient niet hoger dan 70 W te zijn. De voe-
dingsgelijkspanning bedraagt 24 V. Deze parameters leggen 
de bovengrens vast voor standaard certificatie. In specifieke 
situaties, bijvoorbeeld in de medische sector en bij inbouw 
in voertuigen, kunnen de certificatie-eisen veel strenger zijn, 
speciaal met betrekking tot EMC, het maximaal toegestane 
opgenomen vermogen en het vermogenbeheer.

Wat betekent dit alles voor de leveringstijden? Leiden de 
engineering-werkzaamheden, die bij elke individuele oplos-
sing om de hoek komen kijken, tot een toename van de 
totale ontwikkeltijd?

Snelle	prototype	realisatie
Omdat Kontron de Concept-Box ontwikkelde met het oog 
op individuele configuraties en  gebruik maakt van eigen 

Premium	services	voor	OEM-afnemers

“Met de Concept-Box bieden we een strategie om OEM-afnemers de best mogelijke oplossing aan te reiken - van 
technische componenten tot ontwerpdiensten en EOL-management van het gedurende langere tijd beschikbare 
Box PC systeem - zonder enige onnodige extra kosten. Dit kan door het toepassen van standaard componenten, 
waarbij de noodzaak voor het tijdrovend ontwikkelen van individuele componenten vervalt. Onze eigen elektroni-
cafabriek in Maleisië vormt eveneens een kostenbesparende factor. Onze klanten krijgen premium producten voor 
standaard prijzen. Beter kan het niet”, verklaart Norbert Hauser, vicepresident marketing van Kontron. De Concept 
Box wordt geïntroduceerd tijdens de SPS/IPC/Drives op 25 en 26 november in Neurenberg, Duitsland. Het is een 
Box PC die pas vorm krijgt nadat de OEM-afnemer zijn ontwerp heeft afgerond. Wat dat betreft is het een systeem 
dat nog niet bestaat. Dankzij de pre-engineering en het gebruik van standaard componenten, kan een Concept-Box 
PC snel worden geproduceerd zonder enige assemblagekosten voor de meeste toepassingen waaraan standaard 
eisen worden gesteld. Dit gaat op voor circa 80% van de systemen die kunnen worden geïmplementeerd met behulp 
van mini-ITX moederborden. De overblijvende 20% profiteert eveneens van de Concept-Box, omdat het gestandaar-
diseerde behuizingsconcept de ontwikkelkosten beperkt voor complexere individuele ontwerpen. Daarnaast blijft 
het mogelijk om voor de klantspecifieke ontwerpservice van Kontron te kiezen voor een volledig uniek ontwerp.
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componenten (hardware en behuizing), ontvangen afne-
mers een volledig gedetailleerd 3D-model van het systeem, 
slechts een week na de acceptatie van de specificaties. Het 
eerste prototype wordt normaliter binnen zes weken gele-
verd na goedkeuring van het 3D-model.

Het ontwerpteam van de Concept-Box is een industrieel 
ontwerpcentrum dat gebruik maakt van bestaande compo-
nenten om nieuwe ontwerpen samen te stellen voor een 
breed spectrum aan toepassingen. De reeks potentiële ont-
werpen is indrukwekkend, hetgeen wordt gestaafd door twee 
ontwerpen aan elk eind van het spectrum. Met het Kontron 
KTUS15/mITX mini-ITX moederbord, gebaseerd op de Intel 
Atom processor Z5xx is het mogelijk om extreem kleine Box 

PC’s te ontwerpen met een zeer lage vermogensopname en 
een groot aantal interfaces. Deze modellen zijn met name 
interessant voor POS/POI-toepassingen die om een groot 
aantal verschillende interfaces vragen, waaronder flessen-
vulmachines en Box PC’s voor gebruik in serverbehuizingen. 
Aan de andere kant van het spectrum zijn video/multimedia-
terminals te vinden, gebaseerd op de Kontron KT690/mITX-
FW met duo core CPU’s, ATI X1250 embedded high-end 
grafische verwerking en FireWire voor intensieve grafische 
toepassingen bij digitale informatiepanelen en in de info-
tainment-, gaming- en medische sectoren.

Het	creëren	van	toegevoegde	waarde
Met de Concept-Box komt Kontron tegemoet aan de wensen 

van OEM’s met betrekking tot toegesneden systemen met 
een minimale ontwikkeltijd die sneller op de markt kunnen 
worden gezet in vergelijking tot systemen die zijn gebaseerd 
op een volledig klantspecifiek ontwerp. Een ander voordeel 
voor OEM’s is dat alle componenten die het meest van 
belang zijn, zoals het mini-ITX moederbord, de behuizing en 
de complete individuele systeemconfiguratie zijn gebaseerd 
op standaardproducten van een enkele bron/leverancier. Dit 
garandeert dat de Box PC gedurende langere tijd beschik-
baar blijft in elke specifieke configuratie en dat de investe-
ring grotendeels wordt beschermd.

Door de afnemer vanaf het begin te betrekken bij de ont-
werpfase, wordt toegevoegde waarde gerealiseerd en dit 
resulteert precies in waar ontwerpers en kopers naar op 
zoek zijn: een individueel ontworpen systeem dat in de 
kortst mogelijke tijd klaar is en dat allemaal voor een prijs 
die vergelijkbaar is met die van een standaard systeem. De 
flexibele, grote systeemleveranciers hebben hier baat bij, 
doordat ze klanten tevreden stellen omdat die precies het 
systeem krijgen dat ze wensen. Een perfecte klantenservice, 
vanaf de ontwikkeling tot en met de serieproductie, EOL-
management(*) van de gedurende langere tijd beschikbare 
componenten en een systeem dat is ontwikkeld om aan 
alle belangrijke wereldwijde certificaties te kunnen voldoen, 
vormen de doorslaggevende factoren voor de tevredenheid 
van de klant. Dit is wat Kontron nastreeft, naast de kwaliteit 
die alleen een grote systeemleverancier kan garanderen.

(*) EOL staat voor end-of-life, suggestie voor het tijdig ver-
vangen van (kritische) systeemcomponenten op het moe-
derbord.

Günter	Dumsky,	Director	of	Systems	and	Boards	bij	Kontron	
in	Eching,	Duitsland.
Vertaling/bewerking:	Johan	Smilde.
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De	Concept-Box	serie	is	gebaseerd	op	mini-ITX	embedded	moederborden	en	maakt	gebruik	van	bestaande	componenten	
voor	het	samenstellen	van	nieuwe	ontwerpen	voor	een	breed	spectrum	aan	toepassingen.	


