
Průmyslová PC

Kompletně uzavřené – IP65
Pro nejvyšší nároky na hygienu
Jednoduchá dotyková obsluha

Referenční příběh
v nasazení u dobrovolných hasičů v Ebersbergu



Průmyslová PC noax poskytují v terénu 
životně důležité informace při záchraně 
osob z havarovaných vozidel.

Když přijde hlášení o nehodě, běží všechno 
jako na drátkách: Ulrich Proske okamžitě 

přeruší svou práci, spěchá k hasičské stani-
ci, se svými kolegy ze sboru dobrovolných 
hasičů města Ebersbergu připraví výjezdo-
vá vozidla, nastoupí do velitelského vozu, 
nastartuje motor a kolona se s modrými 
majáky vydá na místo nehody. Ještě na 
cestě zapne průmyslové PC noax typu 
C15, které je instalováno ve velitelském 
vozidle, a spustí program „Crash Reco-
very Systém“ nizozemské firmy Moditech. 
Software poskytuje informace a CAD vý-
kresy pro všechny významné evropské 
typy osobních a nákladních automobilů. 
Hasiči tak okamžitě vědí, kde a jak mají 
použít své nástroje, aby oběť nehody co 
nejbezpečněji vyprostili z vozidla.
„Dříve bylo vyproštění obětí nehody spo-
jeno s velkým rizikem, neboť jsme nikdy 
nevěděli, kde se nacházejí plynové patrony 
pro airbagy. Pokud se airbag nenafoukne a 

plynová patrona praskne při práci na vo-
zidle, je to nebezpečné nejen pro oběť ne-
hody, ale i pro nás. Předtím jsme se v první 
řadě spoléhali na cit a zkušenost. Záchra-
na při nehodách pro nás vždy znamenala 
určitou nejistotu, hlavně proto, že pokaždé 
pracujeme pod časovým tlakem.“

Jen čtyři kliknutí

Zkušenosti jsou sice i nadále důležité, ale 
není to jediné, na co se hasiči spoléhají. Na 
svém IPC noax okamžitě vidí, jak je vozidlo 
zkonstruováno a kde se nacházejí plynové 
patrony airbagů. S vyprošťovacími nástroji 
mohou nyní pracovat tak, aby neohrožovali 
sebe ani osoby v havarovaném vozidle.
Průmyslové PC noax je instalováno v tak-
zvaném velitelském zásahovém vozidle, 
Audi 100 Variant Avant, v zadní části na 
speciálním posuvném držáku, který byl 
zkonstruován speciálně k tomuto účelu. 
Při otevření zadního víka mohou hasiči 
IPC vysunout tak, aby se mohli pohodlně 
a hlavně rychle dostat k potřebným infor-
macím. Také samotný software, běžící 
pod operačním systémem Windows XP, 
je navržen pro rychlou a bezpečnou práci: 
ebersbergským hasičům stačí čtyři kliknutí 
na dotykovou obrazovku, aby se dostali 
ke konstrukčním plánům kteréhokoli typu 
vozidla. Crash Recovery System ukáže 
záchranářům, kde jsou umístěny speciální 
bezpečnostní systémy, vyztužené díly vo-
zidla nebo speciální materiály, například 

Fakta v přehledu

Zákazník: 
Dobrovolný hasičský sbor města 
Ebersbergu
www.ebersberg.de
Záchranáři dobrovolného 
hasičského sboru

Požadavky:
-  použití IPC ve velitelském zásaho-

vém vozidle dobrovolných hasičů
-  snadná ovladatelnost pomocí 

dotykové obrazovky
-  zcela uzavřená konstrukce 

(bezpečnostní standard IP65)
-  ochrana proti vlhkosti, zvláště  

dešti a sněhu
-  ochrana proti vibracím
-  malá konstrukční hloubka
-  kompatibilní s operačním sys-

témem Windows XP
-  velký, jasný a dobře čitelný  

displej, minimálně 15 palců
-  snadná opravitelnost
-  profesionální podpora a servis
-  vysoká celková životnost
-  maximální provozní bezpečnost

Jednotlivé produkty: 
-  Compact PC C15
-  základní deska noax-N8C
-  Intel Pentium M – 1,4 GHz 
-  15“ TFT-displej (1024x768)
-  bezpečnostní standard IP65
-  odolný dotykový panel
-  izolovaná skříň

Využití produktu: 
-  rychlé zobrazování konstrukčních  

 plánů motorových vozidel na   
 místě při nehodách

-  zobrazení informací o   
 nebezpečných látkách na místě  
 při nehodách

-  zobrazení geoinformačního systé-
mu na místě při požárech atd.

IPC noax v nasazení u dobrovolných hasičů v Ebersbergu

Průmyslové PC noax typu Compact C15.

Na speciálním posuvném držáku v zadní části Audi 100 Variant Avant je namontováno IPC noax.



ocel s vysokou pevností. 
U některých těžko dostupných dílů vozidel 
usnadňují orientaci fotografie. Všechno 
je navrženo tak, aby hasiči neztráceli čas 
složitým hledáním.

Exotická auta

Rozhoduje každá sekunda. Záchranáři 
mají jen asi 60 minut na to, aby vysvobo-
dili pacienta z auta a stabilizovali ho tak, 
jak jeho zranění dovolují, aby se jeho stav 
nezhoršil na cestě do nemocnice. Během 
této hodiny musí lékaři první pomoci a 
hasiči navzájem spolupracovat. Hasiči 
musí pomocí vyprošťovacích nástrojů dos-
tat pacienta z vraku, zatímco se o něj stará 
lékař.
„V naší spádové oblasti míváme asi devět 
až deset těžkých dopravních nehod za rok, 
celkem asi 150 až 190 zásahů při neho-
dách na silnici.“
Kdyby informace, které nabízí záchranářský 
software, chtěli mít záchranáři na papíře, 
byl by to malý autobus plný příruček s popi-
sy jednotlivých typů vozidel. Záchranářský 
program přitom neobsahuje jen data k 
běžným typům vozidel, ale i konstrukční 
plány exotických aut, jako je například slav-
ná značka Bentley nebo Dacia z rumunské 
dceřinné společnosti Renaultu. Producent 
softwaru Moditech mezitím rozšířil svůj sys-
tém i o data mnoha nákladních a užitkových 
vozidel. S informacemi, které nabízí Crash 
Recovery System, může Proske a jeho tým 

reagovat bezpečněji a hlavně rychleji než 
před zavedením systému.

Nebezpečné látky

Ale na harddisku počítače noax nej-
sou uloženy jen konstrukční plány sa-
motných vozidel, ale také informace o 
nebezpečných látkách, které se často 
dopravují na nákladních vozidlech. V pro-
gramu RESY 2000, který byl vyvinut z 
podnětu města Hamburku, je uvedeno asi 
3 900 nebezpečných látek. Ke každé látce 
existuje podrobný popis jejího působení na 
člověka a na životní prostředí a toho, co je 
nutno provést pro její zabezpečení. Pokud 
se například na zledovatělé silnici převrátí 
nákladní vozidlo převážející nebezpečnou 
kapalinu, která unikla, vědí hasiči okamžitě, 
jaká nebezpečí látka představuje a jaká 
opatření je nutno provést pro minimalizaci 
škod. Pokud by tato příručka měla existovat 
v papírové formě, bylo by zapotřebí osm 
šanonů formátu A4. Není pochyb o tom, 
že vyhledání nebezpečné látky na IPC je 
mnohem rychlejší než zdlouhavé listování 
v pořadači. Hledání je usnadněno normali-
zovanou klasifikací a speciálním číselným 
kódem, který je výrazně vyznačen také na 
oranžovém štítku na zadní stěně náklad-
ního vozidla.
Podle kódu program okamžitě vyhledá 
odpovídající informace, podle kterých se 
Proske se svým týmem může orientovat.

Spolehlivost, která zachraňuje 
životy
Hasiči z Ebersbergu nepoužívají IPC noax 
jen při nehodách, ale i při hašení požárů.  V 
počítačích jsou uloženy podrobné letecké 
fotografie města Ebersbergu a sousedních 
obcí. Dodatečné informace řeknou dobro-
volným hasičům, kde se například nachá-
zejí vodovodní potrubí a hydranty, kde se 
skladují hořlaviny a jak mají vybudovat zá-
brany, aby se oheň nerozšířil na soused-  
ní budovy.
Spolehlivost počítače rozhoduje o životě a 
smrti. Pokud počítač nefunguje, záchranná 
opatření se zbytečně protahují a pro 
ohrožené osoby může pomoc přijít pozdě. 
Proto je spolehlivost počítače pro velitele 
zásahu nejvyšší prioritou.
I když počítač noax ve velitelském vozidle 
nepředstavuje typickou průmyslovou apli-
kaci, musí snášet srovnatelná zatížení. 
Červené Audi 100, ve kterém je přístroj 
namontován, jezdí často po nerovných 
silnicích nebo kočičích hlavách a přístroj 
bývá vystaven silným vibracím. Počítač je 
na to ale připraven. Veškeré konstrukční 
díly, včetně harddisku a procesoru, mají 
speciální uchycení. Noax také zásadně 
nepoužívá konektory. V současných 
kancelářských počítačích i v mnoha lapto-
pech jsou konektory běžné. Při silnějších 
nárazech se spoj uvolní a počítač se zasta-
ví. Konstrukce průmyslového PC noax je 
naproti tomu navržena tak, aby počítač 
mohl pracovat i při silných nárazech a vi-
bracích. Velitelské zásahové vozidlo může 
přejíždět přes obrubníky nebo prudce brz-
dit, aniž by počítač selhal.

Liják a sněhová vánice

Konstrukční provedení podle této normy 
zaručuje, že do počítače se nedostane 
žádná vlhkost. Vzhledem k tomu, že Pros-Hasič potřebuje k zobrazení životně důležitých dat jen čtyři kliknutí na dotykovou obrazovku.

IPC zobrazuje data rychle a přehledně.



ke a jeho muži musí často vyjíždět v silném 
dešti, sněhové vánici nebo v bouři, je i IPC 
často vystaveno povětrnostním vlivům. A již 
vícekrát se stalo, že počítač musel praco-
vat v prudkém dešti. Ale i tehdy zobrazo-
val informace, které pomohly při záchraně 
životů.
Proske chtěl nejprve používat záchranářský 
software na laptopu, neboť toto prove-
dení počítače je koncipováno pro mobilní 
použití. Rychle ale zjistil, že laptopy nej-
sou určeny pro venkovní použití. Při všech 
zatíženích, která na počítač působí, se 
běžný kancelářský laptop velmi rychle ocit-
ne na hranici svých možností. Může se 
proto používat jen v kanceláři nebo v po-
hodlných dopravních prostředcích, kde ne-
musí odolávat nárazům a vibracím ani ex-
trémním vlivům počasí. Právě při sněžení 
nebo silném dešti by se vlhkost rychle 
dostala dovnitř laptopu, kde by způsobila 
zkraty nebo korozi, což by mobilní počítač 
rychle zničilo. Jak odolnost proti vibracím, 
tak kompletně uzavřená konstrukce má pro 
počítač použitý pro záchranářské účely ro-
zhodující význam. V mimořádné situaci se 
hasiči z Ebersbergu mohou spolehnout na 
IT. Použít software Crash Recovery Sys-
tem, který byl původně instalován na lap-
topu, je lepší než spoléhat se na náhodu a 
na štěstí. Přesto bylo použití laptopu vždy 

sázkou do loterie, protože co když displej 
laptopu zůstane černý, protože počítač 
selhal v důsledku zatížení ve výjezdovém 
vozidle?

Jednoduchá obsluha

Od října 2006 je ve velitelském vo-
zidle hasičů z Ebersbergu instalováno 
průmyslové PC noax. Pro Proskeho je ro-
zhodující kritérium pro volbu průmyslového 
počítače noax namísto jiných počítačů jas-
né: „Harddisk se vždy rozběhne!“ Hasič vidí 
v počítačích i další výhody. „Nepotřebují 
žádnou klávesnici. Dají se zcela jednoduše 
ovládat pomocí dotykové obrazovky. A to 
je především velmi rychlé.“ Kromě toho se 
informace dají na dotykové obrazovce vy-
volat holýma rukama i v rukavicích. To je 
rovněž argument, který má u hasičů svou 
váhu. Přitom odolná dotyková obrazovka 

reaguje, jen pokud se jí záchranáři dotýkají. 
Na kapky deště nebo na jiné kapaliny, které 
se často dostávají na obrazovku, počítač 
nereaguje.
Kombinace průmyslového PC noax a soft-
waru Crash Recovery System se za devět 
měsíců, po které se u hasičů z Ebersbergu 
používá, osvědčila. Mezitím musí Proske 
odpovídat i na dotazy hasičů z jiných měst, 
kteří rovněž chtějí systém zavést. Zájem už 
projevili hasiči ze sousedního Wasserburgu 
a rovněž hasiči z Bad Aibling plánují vyba-
vit svá velitelská vozidla tímto systémem. 
Že právě vybavování záchranných vozidel 
nejmodernější informační technologií je 
mezi hasiči silně diskutovaným tématem, 
ukazují i četné příspěvky na toto téma na 
příslušných internetových fórech. Od doby, 
co Proske začal pracovat s průmyslovým 
PC noax, pro něj tato otázka neexistuje, 
neboť může říct s jistotou: „Pro budoucnost 
je to jediné správné řešení!“

Hlavní sídlo v Evropě
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg
Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

Hlavní sídlo v Severní Americe
noax Technologies Corp. 
10115 Kincey Avenue, Suite 142 
Huntersville, NC 28078 (USA)
Tel. +1 704 992-1606 
Fax +1 704 992-1712

www.noax.com   

Při autonehodě poskytuje IPC noax ve velitelském vozidle všechny důležité informace pro 
bezpečnou a rychlou záchranu.

Software upozorňuje především na kritické 
konstrukční díly.
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