
Průmyslová PC

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

Referenční příběh
u Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH



„Průmyslová PC noax automatizují 
evidenci stavových a provozních dat u 
předního světového výrobce domácích 
elektrospotřebičů.“

 „Jako přední firma v oblasti inovací máme 
ve svém oboru náskok,“ říká jeden z ve-
doucích pracovníků celosvětově působícího 
výrobce domácích elektrospotřebičů, fir-
my BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH. Podobný slogan – stále o krok 
napřed – je také základním heslem pan 
Jürgena Singa. Tým, který tento inženýr 
vede, je jako interní dodavatel odpovědný 
za IT podporu výrobních procesů ve všech 
závodech BSH.
Stále o krok vpředu – to platí zvláště pro 
závod v Dillingenu an der Donau, kde se 
vyrábějí myčky nádobí. V závodě v Dillinge-
nu firma nevyvíjí jen nové výrobky, ale testu-
je zde také nové procesy ve výrobě. Pokud 
se technologie osvědčí v Dillingenu, pak je 
většinou zavedena také v ostatních závo-
dech. To platí zvlášť pro výrobní zařízení. 

Aby firma zůstala v zemi s vysokými pla-
ty, jako je Německo,  schopná konkurovat 
na trhu, musí podnik typu BSH – kromě 
mnoha jiných opatření – rozsáhle auto-
matizovat výrobu a mít stále na zřeteli 
náklady. To mimo jiné znamená, že řídící, 
kontrolní a zkušební postupy provádějí 
nejen sami zaměstnanci, ale podporují je 
při tom také průmyslové počítače, které 
jsou umístěné u výrobních strojů. Již na 
začátku devadesátých let zavedla firma 
první průmyslová PC. Technologie z firmy 
noax zde byla již od začátku v nasazení.

V Německu i v celém světě

Myčky nádobí se v závodě v Dillinge-
nu vyrábějí na osmi montážních linkách. 
Průmyslové počítače firmy noax přitom 
provádějí množství úloh: Tak například 
přebírají řízení zakázek a označování nádob 
v předvýrobě, nebo řídí tiskové zakázky 
pro identifikaci výrobků. Tak je možno jed-
notlivý přístroj sledovat při průchodu výro-
bou. Při reklamacích se dá přesně dohle-
dat, zda a kde došlo ve výrobě k chybě. 
Při speciálním pracovním postupu tiskne 
laserové popisovací zařízení označení 
přístroje a typový štítek na vnitřních dveře 
myčky nádobí. Kromě toho pomáhají 
průmyslové počítače zaměstnancům při 
řízení kvality, zvláště u vysokonapěťových 
rozvodů, a kontrolují krátce před přípravou 
myčky nádobí k odeslání a jejímu zabale-
ní, zda údaje na balicí etiketě souhlasí s 
obsahem. Všechny tyto úlohy provádějí 

Fakta v přehledu

Zákazník:  
BSH Bosch und Siemens Hausge-
räte GmbH; www.bsh-group.de
Výrobce domácích elektrospotřebičů

Požadavky: 
-   Použití IPC v předvýrobě, na 

výrobních linkách a v balení.
-   Snadná ovladatelnost pomocí  

 dotykové obrazovky
-   Zcela uzavřená konstrukce  

 (norma ochrany IP 65)
-   Ochrana proti vlhkosti, olejovému  

spreji, prachu
-   Ochrana proti nárazům a vibracím
-   Malá konstrukční hloubka
-   Kompatibilita s operačním  

systémem Windows 2000 a XP
-   Použitelnost v síti pomocí Wireles  

 LAN
-   Možnosti připojení periferních  

 zařízení pomocí rozhraní USB a 
COM

-   Velký, jasný a dobře čitelný displej
-   Snadná opravitelnost
-   Profesionální podpora a servis po  

 celou dobu životnosti
-   Možnost dlouhodobých dodávek
-   Maximální provozní bezpečnost 

Jednotlivé produkty: Compact-PC 
C 8, C12, C15

-  Základní deska noax-N6B
-  Intel Celeron - 400 MHz (C8)
-  Intel Pentium-III - 700 MHz  (C12 a  C15)
-  8“, 12“ a 15“ TFT displej   

 (800x600), (1024x768)
-  Norma ochrany IP65
-  Odolný dotykový panel
-  Kompletně uzavřená skříň

Produktnutzen: 
-  Evidence dat zakázek, provozních  

 a stavových dat
-  Zjišťování parametrů (mimo jiné  

 produktivity)
-  Řízení zkušebních zakázek
-  Automatické vytváření typových  

 štítků

IPC noax se používají u firmy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

noax-Industrie-PC typu Compact C15

Z této nerezové skříňky vzniká myčka na nádobí. Obrazovka noaxu ukazuje jasně data zakázky



12- a 15-palcové průmyslové počítače fir-
my noax série Compact.
Kromě toho používá firma BSH průmyslová 
PC noax s osmipalcovým displejem na 
vysokozdvižných vozících. Pomocí lo-
gistického systému předávají řidičům 
potřebné přepravní zakázky. Celkem uve-
dl závod v Dillingenu  do provozu cca 180 
průmyslových počítačů noax. Ve všech za-
stoupeních po celém světě pracuje asi 400 
IPC noax.

Perfektní tým: digitální vstupní / výstupní 
deska Meilhaus a průmyslová PC noax.
Na počítačích běží operační systémy 
Windows 2000 a Windows XP. Software, 
pokročilý systém BDE, vyvinul tým Jürge-
na Singa sám. Vlastní systém BSH komu-
nikuje s nadřízeným softwarem SAP R/3. V 
R/3 jsou k dispozici zakázková a kmenová 
data, která se podle pracovišť předávají 
na příslušná IPC, kde se využívají, jakmi-
le myčka nádobí v průběhu výroby projde 
odpovídajícím pracovištěm. Na každém 
pracovišti přečtou laserové skenery štítky 
s čárovým kódem, které jsou umístěny na 
spotřebičích, a předají data dále do IPC. 
To pak může výrobek přesně identifikovat 
a případně převzít chybějící informace 
online pomocí softwaru BSH ze systému 
SAP, aby bylo možno provést příslušný 
pracovní krok. K tomu patří například tisk 
výrobního čísla; zobrazení komponent a 
kontrola, zda jsou namontovány všechny 
potřebné díly; dodání kontrolních dat pro 
vysokonapěťovou kontrolu a nebo tisk 

balicích etiket. Všechny tyto úlohy řídí a 
kontroluje software BSH. Ten je koncipo-
vaný tak, že zásah uživatele je nutný jen 
ve zcela vyjímečných případech. Jako 
další výhodu systému je třeba uvést, že 
systém je zaveden jako standardní řešení 
ve 26 závodech BSH po celém světě, a 
tak postačí pro servis a podporu jen malý 
počet zaměstnanců .
Pomocí PCI slotu v průmyslovém PC 
je k počítači připojená deska digitálních 
vstupů/výstupů firmy Meilhaus. Tato des-
ka předává do IPC signál, informující že 
v pracovním prostoru se nachází nový 
výrobek. Jakmile IPC obdrží tento signál, 
může zprostředkovat SAP data pro tento 
výrobek a provést pracovní postup. Po 
jeho dokončení odešle IPC opět signál na 
desku digitálních vstupů/výstupů Meilhaus, 
aby mohla být myčka nádobí přepravena 
na další pracoviště. Téměř na každém 
pracovišti je instalována vstupní/výstupní 
deska Meilhaus. Pro úlohy na jednotlivých 
výrobních pracovištích se nejlépe osvědčila 
kombinace tvořená deskou Meilhaus a IPC 
noax.

Made in Germany

Stejně jako noax, tak i BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH bere řízení 
kvality velmi vážně. Ostatně je označení  
„Made in Germany“  kvalitativní parametr, 
který na světových trzích má ještě stále 
vynikající pověst. A při kontrole kvality - 
zvláště pak při vysokonapěťové kontrole, 

se BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH zcela spoléhá na průmyslová PC 
firmy noax. Kolega pan Jürgena Singa 
pan Richard Stippler vysvětluje: „Přímo 
na kontrolním pracovišti je počítač noax. 
Zde se naskenuje číslo přístroje. Počítač 
převezme relevantní kontrolní údaje z SAP. 
Po ukončení kontroly se výsledky kontroly 
uloží zpět do SAP a počítač rozhodne, zda 
se myčka zabalí, nebo ne.“ A pan Stippler 
opět zdůrazňuje: „Pro nás má největší výz-
nam to, aby počítač stále fungoval, právě 
tady na kontrole kvality.“
Pracovníci odpovědní za IT hledali systém, 
který se osvědčí i při extrémních zatíženích. 
Chtěli, aby počítač měl snadnou údržbu, 
ale aby byl také odolný proti prachu, ole-
jovým výparům, vysoké vlhkosti, vibracím 
a hlavně silným nárazům. Stippler vypráví: 
„Už se stalo, že vysokozdvižný vozík na-
razil do počítače. A co myslíte, že se sta-
lo?“ A hned sám odpovídá: „Nic, vůbec nic. 
Počítač od firmy noax běžel stále dál, jako 
by se vůbec nic nestalo. Jednou jsme zde 
měli přístroj od jedné konkurenční firmy. 
Počítač měl plastové pouzdro. To by pras-
klo již při malých nárazech. Ano, nenašli 
jsme nic, co by se mohlo rovnat s robust-
ností počítače noax.“ 
Průmyslový PC musí odolávat vibracím, 
vycházejícím z výrobních strojů a nárazům 
vysokozdvižných vozíků. Kromě toho se 
počítač musí dát snadno obsluhovat. To, 
že je kompletně uzavřený podle ochran-
né normy IP65, bylo rovněž na seznamu 
požadavků pánů Singa a Stipplera. Prach, 
olejový sprej a vlhkost může pronikat do 
přístrojů a zničit vnitřní díly. Vzhledem 
k tomu, že počítače se nepoužívají jen v 
Německu s jeho mírným klimatem, ale i 
v jiných zemích, například ve Španělsku 
nebo v Turecku, kde jsou v horkém letním Bez nich neběží nic. Skoro na každém výrobním pracovišti stojí IPC od noaxu

Tisk etiket s čárovým kódem řídí panelový 
počítač noax



období v některých částech závodu te-
ploty až 40 °C a vysoká vlhkost, bylo pro 
pracovníky odpovědné za IT důležité, aby 
průmyslová PC pracovala bez poruch i za 
extrémních klimatických podmínek.
Zvláště jim ale oběma ležela na srdci bez-
poruchovost. Pan Stippler uvádí: „Zde se 
vyrábí v sekundovém taktu, to znamená, že 
každou minutu se vyrobí asi deset myček 
nádobí. Za rok je to 2,2 miliónu výrobků. 
Pokud selže jeden článek ve výrobním 
řetězci, znamená to ohromné náklady. 
Proto potřebujeme počítače, které odolají 
zdejším zatížením a které fungují pokud 
možno bez výpadků. Přístroje firmy noax 
nás proto nezklamaly.“

Robustní a spolehlivé

Průmyslová PC noax jsou koncipována 
speciálně pro použití v drsném průmyslovém 
prostředí. Všechny důležité komponenty 
vyvíjí a vyrábí noax sám, namísto toho, 
aby je levně kupoval někde na světových 
trzích. Tak může výrobce hardwaru zajistit 
své vysoké standardy kvality a robustno-
sti. Počítače jsou vybaveny na zakázku 
vyvinutou základní deskou All-in-One. 
Veškeré komponenty jsou pevně insta-
lovány a jsou proto vhodné pro průmyslové 
použití. Noax upustil od citlivých konektorů. 
Takovéto spoje se uvolňují již při malých 

otřesech a zastaví tak počítač, a tím i ce-
lou výrobu. Jürgen Sing uvádí následující 
výpočet: „Máme tři balící linky, kde rovněž 
používáme počítače noax. Tam se balí 
několik set myček nádobí za hodinu. Hodi-
nový výpadek výroby zde znamená škodu 
v šestimístné částce v euro. 
Odpovědní pracovníci u BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH to zjistili již 
uprostřed devadesátých let a změnili kon-
cepci. Nejstarší počítač, který se ještě 
používá, byl uveden do provozu v roce 
1996.
Všechna průmyslová PC noax jsou 
kompletně uzavřena podle ochranné nor-
my IP 65. A to znamená, že na nich nej-
sou ventilační otvory ani vnější ventiláto-
ry. Kromě volných kabelů jsou ventilační 
otvory a vnější ventilátory dalším neural-
gickým bodem současných počítačů. Na 
desku počítače se přes ně dostává prach, 
nečistoty a vlhkost, což může velmi rychle 
vést k výpadku počítače.

U průmyslových PC noax provádí složitou 
regulaci teploty ventilátor firmy ebm-Papst, 
umístěný uvnitř přístroje. Ten rozděluje od-
padní teplo tak, aby se mohlo optimálně 
odvádět chladicími žebry skříně. Tato 
konstrukce se osvědčila jako účelná ne-
jen v Německu, ale i v teplejších zemích, 
například ve Španělsku nebo v Turecku.
Průmyslové počítače firmy noax Techno-
logies AG se u BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH v závodě v Dillingenu 
osvědčují již více než deset let. Proto byl 
výrobní systém a jeho IT po vzoru Dillinge-
nu zaveden i v jiných zemích, ve kterých 
firma vyrábí myčky nádobí, plynové a elek-
trické sporáky, odsávací digestoře, pračky 
a množství jiných domácích spotřebičů. A 
i tam platí heslo, být stále o krok napřed. 
Proto budou průmyslová PC firmy noax i 
nadále řešit důležité úlohy ve výrobě frimy 
BSH a to nejen v Německu, ale na celém 
světě. 
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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   

Na třech pásech opouští myčky nádobí výrobní linky. IPC firmy noax o tom vedou záznamy. 

Zkoušku vysokého napětí provádí IPC noax
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