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Průmyslová PC noax optimalizují výrobu a 
logistiku u největšího švýcarského výrobce 
masa. 
Společnost Bell AG se sídlem v Basileji od 
svého založení v roce 1869 neustále roste. 

Společnost Bell AG je dceřiná společnost Coop 
a dnes patří k nejúspěšnějším výrobcům masa 
ve Švýcarsku. Vyrábí maso, uzeniny, drůbež, 
mořské produkty a polotovary a zaměstnává 
více než 3000 pracovníků v šesti závodech po 
celém Švýcarsku. Mezi zákazníky společnosti 
Bell patří známá jména jako Coop, Manor, Pro-
seta a GP ve velkoobchodě a maloobchodě, 
McDonalds, SV Group a Mövenpick v gas-
tronomii nebo Nestlé, Hilcona a Unilever v 
potravinářském průmyslu.
Vedle vedoucí pozice ve Švýcarsku se 
společnost Bell silně zajímá o možnosti 
růstu v Evropě. Obchodní divize Uzeniny 
tak v roce 2007 zahájila první útok vývozem 
uzenářských specialit. Od začátku roku 2008 
je spolu s převzetím francouzské Groupe Po-
lette se sídlem v Clermont-Ferrand – opět v 
oboru uzenářství – pokračováno ve strategii 
internacionalizace.

Na podporu svých plánů expanze a k trvalému 
udržení rychlého růstu začala společnost Bell 
v nedávné minulosti konsolidovat své hete-
rogenní, po řadu let budované IT prostředí, 
a sjednocovat je na bázi inteligentních obo-
rových řešení SAP Business All-in-One my-
Meat. Cílem tohoto dlouhodobého projektu 
je všeobecný systém ERP, spojující všechny 
relevantní podnikatelské procesy masného 
průmyslu.
S rozhodnutím pro homogenní softwarové 
řešení jde ruku v ruce jako logický důsledek 
rozhodnutí nahradit postupně i hardware 
průmyslových PC. V projektu SAPmyMeat pro-
to byla nahrazena zařízení pro sběr dat, která 
ještě nedospěla na konec provozní životnosti. 
Dosud funkční počítače tak vytvářejí rezervu 
pro použití v době přechodu, až po zavedení 
systému sběru dat s průmyslovými počítači 
noax.

Prioritou je hygiena

Společnost Bell klade velký důraz na to, aby 
byly vždy a trvale splněny nejvyšší nároky na 
kvalitu jejích výrobků.
„Jakost není možné řídit, tu je třeba vyrobit, 
abychom na talíř přinesli požitek.“
Takové je pro všechny zaměstnance 
společnosti Bell AG velmi důležité heslo po-
dniku. Kvalitní výroba začíná brzy: Aby něco 
mohlo získat značku „Suisse Garantie“, musí 
celý výrobní proces probíhat ve Švýcarsku. V 
případě drůbežího masa to znamená: Slepice, 
která klade vejce, z něhož se vyklube budoucí 

Fakta v přehledu

Zákazník:
Bell AG
www.bell.ch
Největší švýcarský podnik na výrobu 
masa

Nároky:
- Využití průmyslových PC v celém výrob-

ním procesu
- Snadná obsluha pomocí dotykového 

displeje
- Kompletně uzavřená skříň
- Ochrana proti tryskající vodě, čisticím a 

dezinfekčním prostředkům – IP65
- Ochrana před nárazy a vibracemi
- Ochrana před chladem, vysokými výky-

vy teploty, vysokou vzdušnou vlhkostí
- Rozhraní pro různá periferní zařízení 

jako např. čtečka čárových  kódů, 
tiskárna

- Operační systém Windows XP
- Jasný a dobře čitelný displej
- Robustní, ale citlivý dotykový panel
- Snadná opravitelnost
- Profesionální podpora a servis
- Dlouhá provozní životnost
- Maximální provozní bezpečnost

Použité výrobky:
Panel P15, Steel S15
- Motherboard noax N8
- Intel Pentium M – 1,4 GHz
- 15-palcový TFT displej (1024 × 768)
- Krytí IP65, ochrana před tryskající vodou
- Odolný dotykový panel
- Kompletně uzavřená skříň

Využití výrobku:
- Optimalizace postupů a procesů
- Dokumentace umožňující pozdější 

dohledání
- Automatické zpracování objednávek u 

nakládky a expedice
- Zobrazení stavu zpracování v reálném 

čase

Průmyslová PC noax využívaná ve společnosti Bell AG

noax IPC Steel S15

Průmyslová PC noax se osvůdůují půi vstupu zboží do důlírny. Každý kus masa bude zaevidován a zkontrolován.



drůbež pro obchod, musí strávit život ve 
Švýcarsku a smí být krmena pouze švýcarským 
obilím. Ale rovněž porážka a další zpracování 
jiných mas podléhají principům nejvyšší ja-
kosti. Osobní hygiena a hygienické pracovní 
podmínky mají přitom nejvyšší důležitost.
„Hygiena, stabilita, kvalita a partnerská 
spolupráce s dodavatelem jsou pro nás 
nejdůležitějšími kritérii pro výběr hard-
waru pro sběr dat,“ říká Rudolf Graf, vedoucí 
oddělení organizace/informatiky společnosti 
Bell AG. Po rozsáhlém analýze se proto 
společnost Bell rozhodla pro průmyslová PC 
od firmy noax. Díky svým vlastnostem, jako je 
vynikající možnost čištění a nekompromisní 
stabilita i v náročných podmínkách z hlediska 
teploty a vlhkosti vzduchu dokázala zařízení 
přesvědčit. K dlouhodobému rozhodnutí 
však přiměla společnost Bell i možnost zcela 
vyhovět speciálním požadavkům masného 
průmyslu. „Naše potřeby výrobky noax plně 
zajišťují, a to nejen prostřednictvím samotné-
ho hardwaru, ale i konstrukčním provedením 
a úpravou vnějších ploch. Naším nárokům 
rovněž plně vyhovuje provoz, údržba a pod-
pora,“ shrnuje Rudolf Graf.

Trumfem je ušlechtilá ocel

Již od roku 2005 nasazuje společnost Bell 
průmyslová PC noax převážně pro zpraco-
vání a expedici v oblasti drůbeže a masných 
specialit v závodě Zell (kanton Lucern) a pro 
zpracování vepřového masa ve svém hlavním 
basilejském závodě.

V Zellu například. denně porážejí, dělí a balí 
70 000 až 80 000 kuřat. Společnost Bell může 
zvládnout takové množství pouze s pomocí 
nejmodernější potravinářské a informační 
technologie, jak z hlediska požadavků na 
hygienu a možnost dohledání, tak i proto, že 
cenový tlak na trhu je stále vyšší. Od počátku 
projektu SAPmyMeat v roce 2007 jsou na 
pracovištích ve všech výrobních procesech 
využívána pouze průmyslová PC noax.
Průmyslová PC noax poskytují pracovníkům 
společnosti Bell podporu při balení, etiketo-
vání a expedici stejně jako při dokumentaci 
jednotlivých kroků zpracování pro zajištění 
možnosti pozdějšího dohledání. Všechny 
procesní kroky jsou k dispozici na pracovišti, 
a to při absolutně přísných hygienických po-
dmínkách: protože v balírnách se pracuje 
se syrovým masem, přijdou vhod přednosti 
řady Steel. Průmyslová PC noax této řady 
jsou zkonstruována zvlášť pro nasazení v 
potravinářském průmyslu. Mají leštěný po-
vrch z ušlechtilé oceli V2A bez štěrbin a spojů. 
Modely řady Steel nemají ani žádné rýhy 
nebo drážky, v nichž by se mohly hromadit 
zárodky.
Tímto způsobem podnik dosahuje vyšší pro-
duktivity a získává vyšší transparentnost. 
Robustní počítače jsou velkou pomocí i při 
označování obalů. Čerstvé maso je umístěno 
na plastové tácky, poté zváženo a zataveno 
do fólie. Váhy jsou připojeny sériovým ro-
zhraním standardu RS 232 na průmyslové PC 
noax. To zpracovává data, přivádí je do tiskár-
ny etiket a spouští tisk štítků. Jednotlivá ba-

lení jsou uložena do plastových beden, které 
jsou naloženy na tzv. roll containers. Výtahem 
se bedny dopravují do místnosti naklád-
ky. Při nakládce se zboží zaeviduje čtečkou 
čárových kódů a naloží se na kamion. Počítač 
kontroluje, zda nakládané zboží souhlasí s 
objednávkou. Je-li dodávka v pořádku, vydá 
tam umístěné průmyslové PC noax pokyny 
k dalšímu zpracování. Protože počítač stojí 
přímo vedle nákladního výtahu, je vystaven 
silným otřesům od výtahu a z přepravy be-
den. I s tím si však průmyslové PC noax bez 
problémů poradí.

Nový počítač ve starém rámu

Protože stávající rámy jsou stále použitelné, 
je pro společnost Bell výzvou namontovat 
do nich nová průmyslová PC noax. Proto 
se vyměňuje jen to, co je skutečně nutné 
vyměnit. K tomu se nejlépe hodí řada noax 
Panel, ovšem – což bylo přání IT odborníků 
společnosti Bell – bylo nutné realizovat no-
vou konstrukci s deseti uživatelsky konfi-
gurovatelnými tlačítky. Zvláštní vývoj pro 
švýcarského zpracovatele masa inženýři 
společnosti noax snadno zvládli.
Stejně jako řada Steel je i řada Panel koncipo-
vána pro nasazení za nejpřísnějších hygie-
nických nároků. Přední strana PC noax Panel je 
vyrobena stejně jako u řady Steel z ušlechtilé 
oceli V2A. Standardní pryžové těsnění mezi 
předním panelem a TFT displejem zajišťují, 
že zařízení lze snadno čistit a dezinfikovat: Po 
každé směně je na průmyslová PC nanesen 
dezinfekční prostředek a poté jsou očištěna 
tlakovou vodou.
Díky kompletně uzavřenému konstrukčnímu 
provedení podle normy krytí IP65 (ochrana 
před stříkající vodou) si průmyslová PC noax Dělení masa klade na hygienu nejvyšší nároky.

Zboží se kontroluje s pomocí průmyslového PC a 
čtečky čárového kódu.



– stejně tak řady Steel nebo Panel – s denním 
čištěním poradí bez problémů. Kompletní 
uzavření znamená, že vnitřek počítače, tedy 
elektronické součástky, jsou dokonale izolová-
ny od vnějších vlivů a dovnitř počítače se ne-
dostane voda ani jiné kapaliny. To zaručí nejen 
trvalou dostupnost systému, ale dovnitř skříně 
neproniknou ani nebezpečné zárodky. Další 
přednost kompletně uzavřené skříně: Protože 
nedochází k výměně vzduchu mezi vnitřkem 
počítače a okolím, uvnitř skříně nedochází ke 
kondenzaci vody. Ta by vedle ke zkratům a 
dalším problémům. Při výrobě salámů je tento 
bod zvláště významný, protože zda dosahuje 
vlhkost vzduchu více než 90 procent.

Ledové teploty

Vývojáři společnosti noax koncipovali 
průmyslová PC bez ventilačních otvorů a 
citlivých vnějších větráků, protože jinak by 
nemohla být zajištěna kompletně uzavřená 
konstrukce. Mají k dispozici výhradně uvnitř 
umístěné ventilátory, které odvádějí teplo z 
procesoru přes skříň do vnějšího prostoru.
Řízení parametrů prostředí přebírá společností 
noax vyvinutý řadič, který vedle teplot dohlíží 
i na napětí. Stará se o to, aby volitelné topení 
bylo zapnuto a především opět vypnuto, jak-
mile je dosaženo odpovídajících hodnot.
Ve společnosti Bell se používají průmyslová 
PC noax v teplotním intervalu od minus 20 
stupňů do plus 40 stupňů – především v chla-
dicích boxech a na nakládkové rampě, stejně 

jako v udírnách. Proto bylo zvláště důležité, 
aby počítač spolehlivě sloužil i hluboko pod 
bodem mrazu. Pro využití v extrémních 
záporných teplotách jsou zařízení noax vyba-
vována volitelným elektronicky řízeným to-
pným systémem. Ten dovoluje dosáhnout do 
pěti minut provozní teploty. Řízení topného 
systému přebírá mikrořadič.
Další předností je odolný analogový dotykový 
displej, který se speciálně pro společnost noax 
vyrábí se základní deskou o tloušťce 3 mm. Tím 
je dosaženo mnohem lepší kvality z hlediska 
odolnosti proti rozbití a nárazuvzdornosti. 
Displej reaguje velice přesně i na slabý dotyk 
a lze ho pohodlně a hlavně přesně obsluhovat 
i v ochranných rukavicích, které zaměstnanci 
společnosti Bell při práci nosí. Malá tlačítka lze 
aktivovat stejně snadno jako velká. To obsluhu 
počítače velmi zjednodušuje a přispívá k jeho 
přijetí zaměstnanci. Na přání zákazníka vyba-
vuje společnost noax průmyslová PC speciální 
ochrannou fólií, která dotykový panel chrání 
navíc proti louhům a kyselinám.

Dílčího cíle bylo dosaženo

Do poloviny roku 2008 dosáhl počet 
průmyslových PC noax využívaných 
společností Bell 94 kusů. Tento počet se s 
pokračováním projektu SAPmyMeat dále 
zvýší. Používají se výlučně modely řady Panel 
a Steel s 15-palcovými monitory.
Tato zařízení řídí a kontrolují již nyní řadu 
různých procesů: nakládku, expedici náklad-
ních automobilů, dokumentaci toků zboží pro 
zpětné dohledání výrobku nebo tisk etiket 
na obaly. Od pořízení prvního průmyslového 
PC z Ebersbergu nedošlo k žádným zazna-
menáníhodným výpadkům nebo poruchám 
– to je velká výhoda pro velký podnik jako 
Bell, protože zabezpečení proti výpadku je 
životně důležité. Každý další počítač ve výrob-
ním prostředí společnosti Bell AG bude nyní 
po skončení své provozní životnosti nahrazen 
novým průmyslovým PC noax.
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Průmyslové PC noax lze pohodlně a přesně obsluhovat i v ochranných rukavicích.

Nakládku řídí průmyslové PC noax.
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Hlavní sídlo v Evropě
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg (Germany)
tel. +49 8092 8536-0 
fax +49 8092 8536-55

Zastoupení v České Republice
noax Technologies AG 
Holandská 2/4 
639 00 Brno (CZ)
tel. +42 0537 022-110 
fax +42 0537 022-200

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


