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DataLab PC

Úvod
DataLab PC je  řada  počítačů  plně  kompatibilních  se  standardem  PC,  určených 
pro nasazení  v  náročných  průmyslových,  laboratorních  i  školních  podmínkách.  Použití 
moderních  nízkospotřebových  procesorů  Intel  umožňuje  práci  bez aktivního  chlazení 
procesoru  a  čipové  sady  a  tím  zajišťuje  dlouhodobou  spolehlivost  vyžadovanou 
v průmyslových  aplikacích.  Na druhé  straně  plná  kompatibilita  se  standardem  PC 
(procesory Intel používají instrukční sadu procesorů x86), vysoký výkon, bohatost rozhraní, 
komunikační  možnosti  a  nízká  cena  přinášejí  do průmyslového  prostředí  možnosti 
donedávna zcela nevídané.

Skříňka počítače DataLab PC je vyrobena z kvalitního eloxovaného hliníku

Počítače DataLab PC charakterizuje řada předností:

• Plná kompatibilita se standardem PC dovoluje spouštět neobyčejně bohatou škálu 
standardních (Windows, Linux) i embedded (Windows Embedded Standard 7, 
Windows 10 IoT Enterprise, Embedded Linux) operačních systémů.

• Dostatečný výkon procesoru umožňuje práci rozsáhlým a náročným aplikacím.

• Pouze pasivní chlazení díky energeticky úspornému procesoru Intel.
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• Volitelně lze použít buď standardního pevného disku, Solid State disku, mSATA 
Solid State disku anebo CFast paměťové karty. Použití mSATA SSD a CFast 
karty vyžaduje instalaci embedded operačního systému.

• Možnost použití operačního systému bez pevného disku. V počítači pak nejsou 
žádné rotující nebo pohyblivé součásti. Provoz bez rotujícího pevného disku velmi 
zvyšuje spolehlivost celého systému.

• Přítomnost všech standardních PC rozhraní (RS-232C, Ethernet, USB, 
klávesnice a myš, audio) činí počítače DataLab PC velmi všestranným zařízením.

• Počítače DataLab PC jsou ideální platformou pro provoz systému Control Web.
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Operační systémy Windows Embedded
V následujících kapitolách jsou popsány dvě verze Embedded operačního systému 
Windows. Systém Windows 10 IoT je k diposzici pro všechny modely počítačů 
DataLab PC. Pro model Datalab PC 1504 je navíc k dispozici systém Windows 
Embedded Standard 7.

Vlastnosti Embedded systémů
Operační  systémy  řady  Windows  jsou  tradičně  svázány  s  architekturou  PC.  Řada 
vlastností, které pro nasazení na stolních PC nebo serverech nepředstavují žádný problém 
(nebo  jsou  naopak  přínosné),  ale  prakticky  znemožňuje  nasazení  v  zabudovaných 
aplikacích  —  Windows  ke  svému  běhu  potřebují  pevný  disk  pro  stránkovací  soubor, 
instalace je značně rozsáhlá, uživatelé mají jen omezené možnosti ovlivňovat konfiguraci 
systému apod. Ovšem např. pevný disk je v mnohých zabudovaných řešeních nepřípustný 
pro svou náchylnost na mechanické otřesy a omezenou dobu nepřetržitého provozu.

Operační  systémy  Windows  Embedded  nejsou  prodávány  jako  produkt  koncovým 
uživatelům.  Pouze výrobci  zařízení  (OEM) mohou zakoupit  vývojové nástroje  a vytvořit 
instalaci  operačního  systému  pro svá  zařízení.  K  dispozici  je  neobyčejně  rozsáhlá 
databáze ovladačů zařízení (grafických adaptérů, síťových karet, tiskáren, ...). Rovněž je 
k dispozici  zápisový  filtr  pro instalaci  systému  na  FLASH  disky  či  pro  vytvoření 
zaveditelného  obrazu  systému  (Windows  Embedded  ale  samozřejmě  mohou  pracovat 
ze standardního pevného disku či zavádět systém po síti).

Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Tato  verze  systému  Windows  je  určena  pro  použití  v  průmyslové  automatizaci. 
Mezi užitečné vlastnosti  patří možnost využití  filtru zápisu na fyzický disk (Unified Write 
Filter)  a  přizpůsobení  systému  pro  nepřetržitý  běh  bez  automatického  stahování  a 
instalace aktualizací.

Nastavení počítače z výroby:

Filtr zápisu zapnutý

Automatické aktualizace vypnuty

Windows Defender vypnutý
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Potřebné přednastavené nástroje jsou na ploše ve složce Settings. 

Filtr zápisu
Filtr zápisu (Unified Write Flter) dovoluje nastavit, aby zápisy na disk nebo do registrační 
databáze  systému (Windows  Registry),  která se  nachází  na  disku,  byly  přesměrovány 
do vyhražené části paměti RAM. To má za následek, že po novém spuštění počítače, se 
systém rozběhne opět do výchozího nastavení. Pokud se filtr zápisu aplikuje na všechny 
zápisy,  je  možno  počítač  okamžitě  vypnout  odpojením  od  napájení,  aniž  by  došlo 
k poškození systému na disku.

Je třeba ovšem pamatovat na to, že během činnosti systému, si může jak samotný systém, 
tak uživatelské aplikace, ukládat data na disk - při zapnutém filtru zápisu tedy do paměti 
RAM. Jelikož má paměť RAM omezenou kapacitu, může se stát, že po delší době běhu 
systému paměť dojde. Proto je třeba uvážit, jestli je vhodné používat filtr zápisu, anebo 
nastavit režim práce počítače tak, aby se jednou za čas automaticky restartoval anebo aby 
systém ani uživatelské aplikace nezapisovaly na disk.

Je-li třeba i při zapnutém filtru zápisu modifikovat určité souboru a/nebo data v registrační 
databázi, je možno udělit výjimky pomocí konfiguračního nástroje. V tomto případě je ale 
nutné zvážit, jestli je potom vhodné počítač náhle vypínat prostým odpojením od napájení.

Je-li  potřeba doinstalovat  aktualizace,  je možno zapnout  servisní  mód. V tomto režimu 
(po restartu)  se  systém  automaticky  přihlásí  pod  dočasným  (servisním)  uživatelem, 
provede se aktualizace  a systém se opět  restartuje.  Je třeba mít  k  dispozici  připojení 
k internetu.
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Upozornění

Nástroje by měl používat jen člověk, který je obeznámen s danou problematikou a ví  
přesně, jak ovlivní činnost systému

Upozornění

Důležité je vědět, že pokud je filtr zápisu aktivní, není možné aktuální změny systému  
uložit na fyzický disk. Proto je třeba v případě nutnosti udělat změny v systému tak, že  
se  nejprve  filtr  zápisu  vypne a  počítač  se  musí  restartovat.  Teprve  po  restartu  je  
možno udělat trvalé změny. Jakmile jsou změny provedeny, filtr  je třeba zapnout  a  
počítač opět restartovat.
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Použití nástroje pro konfiguraci filtru zápisu:

• spustit příkazový řádek jako administrátor

• použít příkaz uwfmgr s parametry (bez parametru vypíše nápovědu)

Přednastavené nástroje pro práci s filtrem zápisu:

• zjištění konfigurace (Show Status)

• inicializace filtru zápisu (Init)

- nastavení chráněneho disku (protected volume) na disk C:

- nastavení velikosti paměti RAM pro zápis dat (overlay size) na 2048 MB

- nastavení pro automatický přechod zimní/letní čas

• zapnutí filtru (Enable)

• vypnutí filtru (Disable)

• vynucení aktualizací - servisní mód (Servicing ON)

• zrušení servisního módu (Servicing OFF)

• restart systému (Reboot)

Automatické aktualizace
Pro nastavení různých režimů automatických aktualizací  je k dispozici  několik souborů, 
které zapíší požadované nastavení do registrační databáze systému Windows (Windows 
Registry).

Zjišťování aktualizací

- zakáz: Disable_Check_for_updates_in_Windows_Update.reg

- povolení: Enable_Check_for_updates_in_Windows_Update.reg
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Stahování a instalace aktualizací

- povolení aktualizací: Enable_Automatic_Updates.reg

- zakáz aktualizací: Never_Notify_or_Check_for_Updates.reg

- upozornění na aktualizace: Notify_before_Downloading_and_Installing_Updates.reg

 

Windows Defender

Antivirová ocharana se nastavuje pomocí základních nástrojů systému Windows:

Nastavení - Aktualizace a zabezpečení - Windows Defender

 - Ochrana v reálném čase

 - Cloudová ochrana

Windows Embedded Standard 7
Operační  systém  Windwos  Embedded  Standard  (nazývány  také  WES7)  využívá  jádro 
operačního  systému  Windows  7  a  může  být  složen  z  komponent  podle  požadavků 
na funkci  počítače  pro  konkrétní  úlohu.  Nemusí  tedy  nutně  obsahovat  všechny 
komponenty, které jsou přítomné v běžném operačním systému. Naopak může obsahovat 
komponenty specifické pro speciální využití,  např. Filtr zápisu.  Z těchto důvodů je tento 
systém vhodný pro použití v průmyslové automatizaci.

Zápis dat na FLASH disk ve Windows Embedded Standard 7
V počítačích DataLab PC lze použít jako systémový disk Cfast kartu, Solid State disk 2,5'' 
a  Solid  State  disk  mSATA.  Možnosti  jejich použití  naleznete  rozepsány  u jednotlivých 
modelů. V následujícíh kapitolách je budeme souhrnně označovat jako FLASH disky.

V případě použití FLASH disku jako systémového disku je na něm nainstalován operační 
systém. Z důvodu ochrany životnosti FLASH disku, který má omezený počet zápisů (cca 
1 milion), ukládají Windows Embedded Standard 7 všechna data určená k zápisu na disk 
do vyhrazeného  bloku  v  paměti  RAM  (tzv.  zápisový  filtr).  Fyzický  přepis  těchto  dat 
na FLASH disk se děje pouze po explicitním příkazu. O obsluhu zápisového filtru se stará 
utilita operačního systému ewfmgr.

Počítače DataLab PC s předinstalovaným systémem WES7 jsou dodávány se zástupcem 
(file shortcut) na pracovní ploše, který provede příkaz:

ewfmgr c: -commit
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Všechna  data,  která  byla  aplikací  nebo  uživatelem  uložena  (připravena  k uložení)  na 
FLASH disk prostřednictvím souborových služeb (např. kopírování souborů, ukládání do 
souboru, založení souboru apod.) jsou po provedení tohoto příkazu předána souborovému 
systému k zápisu na FLASH disk. Je ale důležité si uvědomit, že ke skutečnému zápisu 
dojde až při restartování systému. Prosté vypnutí počítače zruší zapisovaná data.

Je důležité si tuto skutečnost uvědomit při návrhu aplikací popř. při výběru a konfigurování 
uživatelského SW. Pro časté ukládání dat zvolte např. vzdálený disk. Další možností je 
ukládání  dat  na  USB  flash  disk  nebo  HDD.  Pro  občasné  uložení  dat  (parametry, 
konfigurační údaje apod.)  lze bez problémů použít  FLASH disk a zápis vždy explicitně 
potvrdit.

DataLab PC vybavený  systémovým  FLASH diskem  můžete  kdykoliv  za  běhu  vypnout 
vypínačem bez nebezpečí narušení dat na FLASH disku.

Control Web Runtime
Spolu s počítačem může být dodán runtime systému  Control Web.  V případě dodávky 
FLASH  disku  spolu  se  systémem  Windows  Embedded  Standard  7  je  pak 
Control Web Runtime předinstalován na FLASH disku.
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Poznámka:

Paměťová média založená na FLASH pamětech mají ve srovnání s pevnými disky  
jednu výraznou nevýhodu — počet zápisových cyklů je omezen podle typu paměti  
na 100 000 až 1 000 000. Během práce operačního systému i aplikací ale dochází  
k řadě  zápisů  na  disk  — zakládají  se a  mažou  pomocné soubory,  zapisují  se  
události  do souborů se zprávami  apod. Především se ale neustále zapisuje do  
odkládacího souboru  (page file).  Pokus umístit  standardní  systém Windows na 
FLASH disk se sice může zdařit,  ale životnost takové instalace bývá jen několik  
týdnů či měsíců. Poté začne FLASH disk chybovat a instalace přestane pracovat.

U  systémů  určených  k  nasazení  do  zabudovaných  řešení  takový  problém  
nenastává, systémy prostě během práce na disk nezapisují a pokud ano, je možné  
vytvořit  virtuální  disk  v  paměti  RAM.  Systémy  adaptované  pro  práci  
v zabudovaných aplikacích (Windows Embedded Standard 7) jsou vybaveny tzv.  
zápisovým filtrem, což je komponenta schopná zachycovat pokusy o zápis na disk  
a bránit  tak  zničení  FLASH pamětí.  Práce bez  odkládacího  souboru  je  ovšem  
součástí úprav systému.



DataLab PC 1504
Počítač se čtyřjádrovým procesorem Intel J3455 
s taktem 1,5 GHz



DataLab PC 1504

Počítač DataLab PC 1504
Základní vlastnosti počítače jsou:

● čtyřjádrový  procesor  Intel  Celeron J3455  se základním taktem 1,5 GHz,  resp. 
2,3 GHz turbo taktem

● paměť 4GB DDR3

● napájení 230V/50Hz

● hlídací obvod (watchdog)

● malé rozměry (278 x 186 x 76,5mm)

Počítač DataLab PC 
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Technické parametry
Systém
CPU Intel Celeron J3345 se základním taktem 1,5 GHz, resp. 2,3 GHz 

turbo taktem

RAM 4GB DDR3 1600 MHz SODIMM
(možnost rozšíření, maximálně 16GB)

Napájení 230V/50Hz

I/O rozhraní 1 × PS/2 klávesnice
1 × PS/2 myš
2 × COM RS-232
1 x D-Sub port 
1 × HDMI port 
2 × USB 3.1 Gen 1
2 x USB 2.0/1.1
2 × Ethernet 1Gb/100Mb/10Mb Base-T Ethernet
3 × Audio jacks (Line In, Line Out, Mic In) 

EMC certifikováno ČSN EN 55022, ČSN EN 55024, ČSN EN 61000

Mechanické řešení
Rozměry šířka × výška × hloubka: 278 x 76,5 x 186mm

Hmotnost 1,9 kg

Pracovní teplota 0 až 50° C

Skladovací teplota 0 až 70° C

Vlhkost 10 až 95 % při 40° C, nekondenzující

Vibrace 5 až 17 Hz, max. 0,1" rozkmit, 17 až 640 Hz, max. 1,5 G přetížení

Rázy max. 10 G

Objednací kód
PC-1504 DataLab PC 1504
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Konfigurace počítače
Počítače  DataLab PC  v  základní  verzi  neobsahují  žádné  paměťové  médium  ani 
programové vybavení.  Jsou standardně vybaveny jedním slotem pro CFast kartu. Další 
výbava  je  variabilní  a  závisí  na  požadavcích  zákazníka.  V  objednávce  je  možno 
specifikovat následující volitelné komponenty:

Paměť RAM
Paměť  je  osazena  ve  standardním SODIMM slotu.  Kapacita  paměti  je  volitelná  podle 
aktuální dostupnosti paměťových modulů.

Pevný disk a Solid State disk
Do  počítače  může  být  na  přání  vestavěn  2,5"  SATA  disk.  Standardně  má  počítač 
instalován pouze slot pro CFast paměťovou kartu.

CFast karta
Počítače  DataLab PC pracují  s  paměťovými  CFast  kartami.  CFast  karta  slouží 
pro zavádění operačního systému (Windows 10 IoT Enterprise).

Při použití operačního systému Windows 10 IoT Enterprise je CFast karta chráněna proti 
zápisu tzv. „zápisovým filtrem“. Při potřebě zapsat data na kartu je nutno použít speciální 
postup pro fyzický zápis  dat  (kapitola  Operační  systém).  Data v  CFast  kartě  zůstanou 
zachována i po vypnutí počítače.
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Upozornění

Vysouvání nebo zasouvání CFast karty provádějte jen při vypnutém napájení! 
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Operační systém
Počítače  DataLab PC pracují  s operačními systémy kompatibilními se standardem PC. 
Operační systém si zvolí uživatel podle vlastního výběru:

Windows 10 IoT Enterprise 2016 
LTSB 64-bit

vyžaduje CFast kartu nebo Solid State disk. Tento 
operační systém je konfigurován společností 
Moravské přístroje na míru tomuto počítači.

Windows 10 Professional 64-bit vyžaduje pevný disk a nebo Solid State disk.

Bez operačního systému

Vlastnosti počítače

Napájení počítače
Napájení základních desek počítačů DataLab PC je řešeno kvalitními ATX zdroji. Počítače 
jsou napájeny napětím ze sítě 230 V. Počítač lze zapínat a vypínat kolébkovým vypínačem 
umístěným  na  levém bočním  panelu  a  nebo  tlačítkem PWR,  které  v  případě  vypnutí 
počítače  zajistí  korektní  ukončení  OS  Windows.  Tlačítko  PWR  se  nachází  v  otvoru 
na čelním  panelu  počítače.  Je  dostupné  s použitím  vhodného  nástroje.  Počítač 
neobsahuje tlačítko Reset. Zapnutí počítače je indikováno zeleně svítící LED L2.

napájení střídavé 230 V

zdroj ATX

výkon 200 W

17

Poznámka:

Po vypnutí počítače z operačního systému Windows je třeba počkat několik sekund a  
potom můžeme počítač opět zapnout.



DataLab PC 1504

Pomocné výstupní napětí
Počítače  DataLab PC  mají  na  čelním  panelu  vyvedeno  napětí  12 VDC.  Maximální 
odebíraný  proud je  500 mA.  Napětí  není  od počítače  galvanicky odděleno.  Překročení 
maximálního dovoleného odběru je indikováno červeně svítící LED L2.

Umístění konektoru pomocného napětí 12 V
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DataLab PC 1504

Mechanické provedení
Elektronika  počítače  DataLab PC je  chráněna  proti  působení  rušivých 
elektromagnetických vln robustní kovovou skříňkou. Rozměry počítače DataLab PC:
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DataLab PC 1504

Komunikační linky
Počítače  DataLab PC jsou  standardně  vybaveny  porty  USB,  rozhraním  Ethernet  a 
komunikační linkou RS-232C. 

Samostatně  lze  objednat  externí  převodník  RS-232C  na  RS-485/422,  který  využívá 
komunikační linku RS-232C na pravém panelu.

Hlídací obvod (watchdog)
Počítače  DataLab PC jsou  vybaveny  hlídacím  obvodem  (watchdog),  pro  zvýšení 
spolehlivosti v kritických aplikacích. Pomáhá ošetřit případy, kdy se řídicí program dostane 
do  nežádoucího  stavu  (kritická  chyba,  nekonečná smyčka)  vlivem chyby  programátora 
nebo jiné neočekávané události.

Nejprve je nutné hlídací obvod aktivovat. Hlídací obvod očekává periodickou signalizaci 
od běžící  aplikace.  Jestliže  z  nějakého důvodu signalizace  selže,  hlídací  obvod vyvolá 
restart počítače. Vyžadovaná perioda signalizace se dá měnit v intervalu 1 až 255 sekund 
s krokem 1 sekunda. Aplikace hlídací obvod opět deaktivuje při svém ukončení.

Činnost hlídacího obvodu se nastavuje propojkou J6 na desce PWR.

hlídací obvod je neaktivní (výchozí nastavení)

hlídací obvod je aktivní
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DataLab PC 1504

Montáž
Počítače  DataLab PC  je  standardně  opatřen  dvěma  zámky  na  DIN  lištu  32 mm. 
Při montáži  na DIN lištu zaklesněte do DIN lišty nejdříve stranu DIN zámků opatřenou 
přítlačnými  pružinami,  potom přiměřeným tlakem docílíte stlačení  pružných elementů a 
zacvaknutí opačné strany DIN zámků. Při demontáži po stlačení pružin odchylte počítač 
na příslušné straně od podložky. Po odchýlení vyvěste stranu zámků s pružinami.

Volitelně je možné počítač opatřit pružnými nožičkami pro umístění na stůl.

Údržba
Počítač  DataLab PC,  který obsahuje  kvalitní  ventilátor,  vyžaduje  občasné  vyčíštění. 
Pravidelné termíny čištění jsou závislé na prašnosti prostředí, v němž počítače pracují.

Specifikace produktu v objednávce
Při objednávání počítače DataLab PC je nutné specifikovat následující položky:

• typ počítače

• pevný disk nebo SSD a jeho kapacitu

• kartu CFast a její kapacitu

• operační systém

• způsob montáže

• externí převodník RS-232C na RS-485/422

• dodávku a předinstalaci Control Web Runtime DataLab Edition
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DataLab PC-Q
Počítač s volitelným procesorem, kompaktním 
žebrovaným pláštěm a napájením 19V



DataLab PC-Q

Počítač DataLab PC-Q
Základní vlastnosti počítače jsou:

• volitelný procesor

• paměť 4GB DDR4 s možností rozšíření

• napájení 19 V DC 230V/50Hz

• kompaktní rozměry (228 x 187 x 61,5 mm)

• žebrovaný plášť vyrobený z kvalitního eloxovaného hliníku

Počítač DataLab PC-Q 
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DataLab PC-Q

Technické parametry
Systém
RAM 4 GB DDR4 2133/2400 MHz SODIMM (možnost rozšíření, 

maximálně 32 GB)

Napájení 19 V DC, s počítačem je dodáván univerzální adaptér
100–240 V AC/50–60 Hz, o výkonu 90 W

I/O rozhraní 1 × HDMI Port
1 × DisplayPort
4 × USB 3.0/2.0 
2 × Ethernet 1Gb/100Mb/10Mb Base-T Ethernet
2 × audio jack (Line Out, Mic In) 

Sloty - pro disk 2,5" s rozhraním SATA (pevný disk nebo SSD), 
- pro Solid State Disk s rozhraním M.2 typu 2242 nebo 2260,
- pro WiFi kartu typu M.2 2230 a až 2 antény 

Přehled doporučených procesorů
CPU Počet 

jader
Pořet 
threadů

Cache Frekvence 
CPU

GPU Frekvence 
GPU

Pentium G4560T 2 4 3 MB 2,9 GHz HD610 1,05 GHz

Pentium G4600T 2 4 3 MB 3,0 GHz HD630 1,05 GHz

Core i3-7100T 2 4 3 MB 3,4 GHz HD630 1,10 GHz

Core i3-7300T 2 4 4 MB 3,5 GHz HD630 1,10 GHz

Core i5-7400T 4 4 6 MB 2,4 GHz HD630 1,00 GHz

Core i5-7500T 4 4 6 MB 2,7 GHz HD630 1,10 GHz

Core i5-7600T 4 4 6 MB 2,8 GHz HD630 1,10 GHz

Core i7-7700T 4 8 8 MB 2,9 GHz HD630 1,15 GHz

Mechanické řešení
Rozměry šířka × hloubka × výška: 228 x 187 x 61,5 mm

Hmotnost 2,7 kg

Pracovní teplota 0 až 50° C

Skladovací teplota 0 až 70° C

Vlhkost 10 až 95 % při 40° C, nekondenzující
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DataLab PC-Q

Vibrace 5 až 17 Hz, max. 0,1" rozkmit, 17 až 640 Hz, max. 1,5 G přetížení

Rázy max. 10 G

EMC základní 
desky

Certifikováno EN 55022, EN 55024, EN 61000, EN 60950

Objednací kód
PC-Q DataLab PC-Q
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DataLab PC-Q

Konfigurace počítače
Počítače  DataLab PC-Q  v  základní  verzi  neobsahují  žádné  paměťové  médium  ani 
programové vybavení, ale je k dispozici několik standardních slotů. Výbava je variabilní a 
závisí na požadavcích zákazníka. V objednávce je možno specifikovat následující volitelné 
komponenty:

Paměť RAM
Paměť  je  osazena  ve  standardním  SODIMM  slotu.  Kapacita  paměti  je  volitelná 
podle aktuální  dostupnosti  paměťových  modulů.  Počítač může pracovat  s  pamětí  4  až 
32 GB DDR4 2133/2400 MHz SODIMM.

Wi-Fi karta
Do počítače lze vložit Wi-Fi kartu typu M.2 2230 a až 2 antény.

Pevný disk a Solid State disk
Počítač obsahuje slot pro 2,5" SATA disk, který lze využít pro pevný disk nebo Solid State 
disk. Rovněž je k dispozici slot pro Solid State Disk s rozhraním M.2 typu 2242 nebo 2260.

Operační systém
Počítače DataLab PC-Q pracují s operačními systémy kompatibilními se standardem PC. 
Operační systém si zvolí uživatel podle vlastního výběru:

Windows 10 IoT Enterprise 
2016 LTSB 64-bit

vyžaduje Solid State disk. Tento operační systém je 
konfigurován společností Moravské přístroje na míru 
tomuto počítači.

Windows  10  Professional 
64-bit

vyžaduje pevný disk a nebo Solid State disk.

Bez operačního systému
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DataLab PC-Q

Vlastnosti počítače
V  následujících  kapitolách  jsou  popsány  vlastnosti  a  parametry,  které  jsou  společné 
pro celou řadu počítačů DataLab PC-Q.

Napájení počítače
Základní deska počítače  DataLab PC-Q  je napájena napětím 19 V DC. S počítačem je 
dodáván  univerzální  adaptér  100–240 V AC/50–60 Hz  o  výkonu  90 W.  Počítač  lze 
zapínat a vypínat tlačítkem POWER umístěným na bočním panelu. Počítač neobsahuje 
tlačítko  Reset.  Zapnutí  počítače  je  indikováno  zeleně  svítící  POWER  LED.  Činnost 
pevného disku je indikována pomocí HDD LED.

napájení stejnosměrné 19 V

zdroj adaptér 100–240 V AC/50–60 Hz

konektor 7,4 mm x 5,1mm, pin uvnitř

výkon 19 W

Montáž
Na spodní straně počítače DataLab PC-Q jsou čtyři otvory. Ty lze využít pro jednu ze tří 
standardně dodávaných variant uchycení: dva DIN klipy pro lištu 32 mm, uchycení VESA 
nebo čtyři pružné nožky pro stolní provedení.

28

Poznámka:

Počítače DataLab PC-Q nejsou vybaveny COM porty a hlídacím obvodem Watchdog.  
Pokud vyžadujete tyto vlastnosti, prosím vyberte si jiný model DataLab PC.



DataLab PC-Q

Počítač DataLab PC-Q – panel s konektory

Při umístění  počítače na  DIN lištu  zaklesněte  do  DIN lišty  nejdříve  stranu DIN zámků 
opatřenou  přítlačnými  pružinami,  potom  přiměřeným  tlakem  docílíte  stlačení  pružných 
elementů  a  zacvaknutí  opačné  strany  DIN  zámků.  Při  demontáži  po  stlačení  pružin 
odchylte  počítač na příslušné straně od podložky.  Po odchýlení  vyvěste  stranu zámků 
s pružinami.

Údržba
Počítač DataLab PC-Q vyžaduje občasné vyčištění. Pravidelné termíny čištění jsou závislé 
na prašnosti prostředí, v němž počítače pracují.

29

Upozornění

Při umisťování počítače prosím vemte v úvahu, že je třeba zajistit proudění vzduchu  
kolem hliníkového pláště.



DataLab PC-Q

Specifikace produktu v objednávce
Při objednávání počítače DataLab PC je nutné specifikovat následující položky:

• typ počítače

• typ procesoru

• velikost paměti

• pevný disk nebo SSD a jeho kapacitu

• operační systém

• způsob montáže

• Wi-Fi kartu

• dodávku a předinstalaci Control Web Runtime DataLab Edition
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DataLab PC R1
Počítač se čtyřjádrovým procesorem Intel N3160 
s taktem 1,6 GHz



DataLab PC R1

Počítač DataLab PC R1
Základní vlastnosti počítače jsou:

● čtyřjádrový procesor Intel Celeron N3160 s taktem 1,6 GHz

● paměť 4GB DDR3 s možností rozšíření

● mSATA Solid State disk jako součást základní konfigurace

● připraveno pro Windows Embedded Standard 7

● napájení 12 V DC

● dva sériové porty RS-232C s možností nastavení na RS-422 nebo RS-485

● kompaktní rozměry (190 x 185 x 45mm)

Počítač DataLab PC R1 
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DataLab PC R1

Technické parametry
Systém
CPU Intel Celeron N3160 s taktem 1,6 GHz

RAM 4GB DDR3 1600 MHz SODIMM
(možnost rozšíření, maximálně 8GB)

Napájení 12 V DC, s počítačem je dodáván univerzální adaptér
230 V AC/12 V DC o výkonu 60 W

I/O rozhraní 1 × napájecí konektor DC
1 × HDMI port 
1 × D-Sub port 
4 × USB 3.0/2.0
2 × Ethernet 1Gb/100Mb/10Mb Base-T Ethernet
2 × Audio jacks (Line Out, Mic In)
2 × COM RS-232C (volitelně RS-422 nebo RS-485)

EMC základní desky Certifikováno EN 55022, EN 55024, EN 61000, EN 60950

Mechanické řešení
Rozměry šířka × výška × hloubka: 190 x 185 x 45mm

Hmotnost 700 g

Pracovní teplota 0 až 50° C

Skladovací teplota 0 až 70° C

Vlhkost 10 až 95 % při 40° C, nekondenzující

Vibrace 5 až 17 Hz, max. 0,1" rozkmit, 17 až 640 Hz, max. 1,5 G přetížení

Rázy max. 10 G

Objednací kód
PC-R1 DataLab PC R1
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DataLab PC R1

Konfigurace počítače
Počítače  DataLab PC R1 obsahují  v  základní  verzi  mSATA  Solid  State  disk,  ale 
neobsahují programové vybavení. V objednávce je možno specifikovat následující volitelné 
rozšíření:

Rozšíření paměti RAM
Paměť  je  osazena  ve  standardním  SODIMM  slotu.  Kapacita  paměti  je  volitelná 
podle aktuální dostupnosti paměťových modulů.

Rozšíření kapacity Solid State disku
Solid  State disk je  osazen ve slotu mSATA. Kapacita  disku je volitelná podle aktuální 
dostupnosti disků.

Solid  State  disk  (SSD)  slouží  pro zavádění  operačního  systému  Windows  Embedded 
Standard 7 (WES7). Při použití operačního systému WES7 je disk chráněn proti zápisu tzv. 
„zápisovým  filtrem“.  Při  potřebě  zapsat  data  na  disk  je  nutno  vyvolat  speciální  příkaz 
pro fyzický  zápis  dat  (kapitola  Operační  systém).  Data  v  disku  zůstanou  zachována  i 
po vypnutí počítače.  

Operační systém
Počítače DataLab PC R1 pracují s operačními systémy kompatibilními se standardem PC. 
Operační systém si zvolí uživatel podle vlastního výběru:

Windows Embedded 
Standard 7 64-bit

vyžaduje Solid State disk. Tento operační systém je 
konfigurován společností Moravské přístroje na míru 
tomuto počítači.

Windows 10 IoT Enterprise 
2016 LTSB 64-bit

vyžaduje Solid State disk. Tento operační systém je 
konfigurován společností Moravské přístroje na míru 
tomuto počítači.

Bez operačního systému
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DataLab PC R1

Vlastnosti počítače
V  následujících  kapitolách  jsou  popsány  vlastnosti  a  parametry,  které  jsou  společné 
pro celou řadu počítačů DataLab PC R1.

Napájení počítače
Základní deska počítače  DataLab PC R1  je napájena napětím 12 V DC. S počítačem je 
dodáván univerzální adaptér 230 V AC/12 V DC o výkonu 60 W. 

napájení stejnosměrné 12 V

zdroj adaptér 230 V AC/12 V DC

konektor 5,5/2,5 mm

výkon adptéru 60 W

Počítač DataLab PC R1
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DataLab PC R1

Na  bočním  panelu  se  nacházejí  tlačítka  pro  ovládání  počítače  a  LED  indikující  jeho 
činnost. Popis LED na bočním panelu:

HDD Červená LED, indikuje činnost pevného disku

POWER Zelená LED, indikuje zapnutí počítače

Popis tlačítek na bočním panelu:

ON/OFF Tlačítko pro zapnutí a vypnutí počítače

RESET Vyvolá restart celého zařízení

FACTORY SETTINGS U tohoto modelu nemá žádný význam

Komunikační rozhraní
Počítače  DataLab PC R1 jsou  vybaveny  čtyřmi  porty  USB  3.0/2.0,  dvěma  rozhraními 
Ethernet (1Gb/100Mb,10Mb) a dvěma sériovými porty, které mají volitelný typ rozhraní RS-
232C/RS-422/RS485. 

36

Poznámka:

Volba typu rozhraní se provádí v BIOSu základní desky a je možno jej změnit kdykoliv  
později.

Poznámka:

Počítače  DataLab PC R1 nejsou vybaveny hlídacím obvodem Watchdog. Pokud ho 
vyžadujete, prosím vyberte si jiný model DataLab PC.



DataLab PC R1

Sériová rozhraní RS-232C, RS-422 a RS-485
V základní konfiguraci jsou oba porty nastaveny na rozhraní RS-232C. Na vyžádání je lze 
nastavit na rozhraní RS-422 nebo RS-485.

V operačním systému Windows Embedded Standard 7 se porty zobrazují takto:

Označení na bočním panelu Označení ve WES7
COM A COM5

COM B COM6

V jiných operačních systémech se mohou sériové porty zobrazovat pod jiným označením.

Zapojení konektoru Canon 9 (DB9)

Pin RS-232 RS-485 RS-422

1 DCD Data- TX(B)

2 RX Data+ TX(A)

3 TX NC RX(A)

4 DTR NC RX(B)

5 GND GND GND

6 DSR NC NC

7 RTS NC NC

8 CTS NC NC

9 NC/5V/12V *) NC/5V/12V *) NC/5V/12V *)

*) konfiguruje se propojkami na základní desce
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DataLab PC R1

Montáž
Počítač DataLab PC je standardně opatřen dvěma zámky na DIN lištu 32 mm. Při montáži 
na DIN lištu  zaklesněte do DIN lišty nejdříve stranu DIN zámků opatřenou přítlačnými 
pružinami,  potom přiměřeným tlakem docílíte  stlačení  pružných elementů  a zacvaknutí 
opačné strany DIN zámků. Při demontáži po stlačení pružin odchylte počítač na příslušné 
straně od podložky. Po odchýlení vyvěste stranu zámků s pružinami.

Volitelně je možné počítač opatřit pružnými nožičkami pro umístění na stůl.

Údržba
Počítač  DataLab PC R1,  který neobsahuje  ventilátor,  vyžaduje  občasné  vyčíštění. 
Pravidelné termíny čištění jsou závislé na prašnosti prostředí, v němž počítače pracují.

Specifikace produktu v objednávce
Při objednávání počítače DataLab PC R je možné specifikovat následující položky:

• typ počítače

• velikost paměti

• kapacitu Solid State disku

• operační systém

• nastavení sériových portů

• způsob montáže

• dodávku a předinstalaci Control Web Runtime DataLab Edition
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Poznámka:

V základním nastavení není na pinu č. 9 vyvedeno žádné napětí.



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

 
 
Výrobce  

Moravské přístroje a.s., Masarykova 1148, 763 02 Zlín-Malenovice, IČO: 13691295 
...................................................................................................................................................... 

(obchodní jméno, adresa, IČ) 
 

prohlašuje, že výrobek dále popsaný 

DataLab PC 
....................................................................................................................................................... 

(identifikační údaje o přístroji) 
 
 

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády (dále NV) č. 18/2003 Sb., které je v souladu se směrnicí 
89/336/EHS, týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC). 
 
 
 
Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy: 
 
 
EMC:    ČSN EN 55022:1999 
    ČSN EN 55024:1999 
     ČSN EN 61000:1997 
 
  
Zkušební protokoly č. 730-503/2003, 730-504/2003, 730-518/2003 dle příslušných technických 
předpisů byly vydány akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025, č. 1004.3. 
 
Identifikace akreditované osoby: Ing. Antonín Kolísek  
 
Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov 
V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov 
IČ: 49408151 
 
 
 
     23. 9. 2003, Zlín-Malenovice   
Datum a místo vydání prohlášení ....................................................... 
 
 
 
 
 
                        Ing. Roman Cagaš, ředitel společnosti  
             Razítko                                                          ............................................................................... 
               výrobce                                                                (jméno, funkce a podpis odpovědné osoby výrobce) 
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