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Vzhledem k nepřetržitému provozu na frézo-
vacích centrech musí IPC noax pracovat 24  
hodin denně, sedm dní v týdnu, po celý  
rok. Sazby za strojové hodiny velkých frézo- 
vacích center mají velký podíl na výrobních  
nákladech. Pro zachování konkurence- 
schopnosti na mezinárodních trzích je  
pro vedení podniku DT - Výhybkárna a stro-
jírna, a.s. velmi důležité optimální vytížení 
drahých výrobních zařízení. Společnost z 
moravského města Prostějov dodává  
železniční a tramvajové výhybky, výhybkové  
konstrukce a kompletní sortiment ná-
hradních dílů pro  zákazníky z více než  
30 zemí světa. Svými produkty zásobujeme  
železniční společnosti, dopravní podniky, 
podniky veřejných služeb se sítí metra 

nebo městské dráhy, 
přístavy a logistická 
centra. Životnost při 
trvale vysokém zatížení 
je stejně důležitá jako 
funkčnost a spolehlivost. 
Vlastní výzkum a vývoj 
společnosti se zaměřuje 
na vývoj speciálních částí 

výhybek (např. srdcovek). Světově inovativní 
díly jsou integrovány do výhybek nebo výhy-
bkových konstrukcí, takže nabízí cestujícím 
větší bezpečnost a pohodlí. Výhybky a jejich 
části jsou vystavovány působení extrémních 
sil v různých klimatických podmínkách. Proto 
musí společnost DT - Výhybkárna a strojírna, 
a.s. dbát na pečlivé konstrukční zpracování 
a pečlivou realizaci vlastní výroby, která je 
postavena na tváření materiálu za tepla i 
za studena (kování, ohýbání, nakrucování, 
rovnání), zpracování materiálu obráběním,  
dále pak na svařování, a montáži. Tyto výrobní 
operace jsou postaveny na výrobních předpi-

sech, kde výkres je základní dokumentací a 
tepelné podmínky pracovišť doprovázené 
prachem a působením průmyslových 
kapalin, vytvářejí specifické podmínky, ve 
kterých uspěje pouze speciální technologie.

Spolehlivé při vysokých teplotách a 
v prostředí frézovacích center
 
Některé z výše uvedených výrobních procesů 
probíhají za vysokých teplot. Speciálním praco-
vištěm je z tohoto pohledu kovárna, kde v let-
ním období dosahují teploty vzduchu mnohdy 
více než 50°C. „Pro společnost noax jsme se 
rozhodli po testech, právě v letním období, 
kdy se potvrdilo, že IPC noax tyto náročné pod-
mínky bez problémů zvládl.“, vysvětluje ředitel 
Centra informatiky (dale jen ŘCI) společnosti, 
„Dalším výrazným benefitem se jeví použití IPC 
noax na frézovacích centrech, kde pracovníci 
oceňují okamžitou distribuci digitální formy 
dokumentace, která slouží k přesné přípravě 

pro upnutí obrobku k obráběcímu stolu, oka-
mžité načtené potřebných nástrojů a možnosti 
digitálního odměření vzdáleností přímo ve vý-
krese.” Displej počítačů noax o velikosti 19 resp. 
21 palců vizualizuje soubory CAD, s perfektním 
zobrazením barev. “Tímto nebylo nutné měnit 
zavedené standardy pro tvorbu výkresové 
dokumentace.”, dodává ŘCI 

Chvála od konkurence

Pro společnost noax se ŘCI a jeho kolegové 
rozhodli, protože průmyslové počítače 
z Bavorska mají vynikající reference od 
mnoha podniků z oblasti strojírenství.
ŘCI k tomu dodává: „Ve fázi výběru pilotního 
projektu jsme prověřovali i IPC jiných firem, 
ale ty nevyhověly zadávacím parametrům 
a na konec musely firmy konstatovat, že v 
definovaných podmínkách jejich technika 
dlouhodobě spolehlivě fungovat nemůže”. 
V dalších fázích projektu jsme také u dalšího 

Průmyslové počítače noax zlepšují efektivitu při výrobě  výhybek

Zaměstnanec ohřívá kolejnicové profily na teplotu vyšší než 800°C. Informace potřebné pro následné zpracování 
obdrží z průmyslového počítače, který je vidět na obrázku vlevo.

Stoprocentní spolehlivost při vysokých teplotách, 
působení chladicích kapalin a při trvalých vibracích

„Náš podnik vyrábí tech-
nologicky jedinečné  
výrobky nejvyšší kvality 
a v porovnání s konku-
rencí s vynikající dlou-
hou životností a přesně 
to nabízí také noax.”



strojního vybavení a pracovišť realizovali 
nasazení speciální technologie od německých 
dodavatelů (např. Utahovací moment). Ti byli 
velice vděčni, když zjistili, že zákazník používá 
IPC noax, protože již tyto IPC mají ověřeny.” a 
pokračuje: „Velkou předností počítačů noax 
je jejich spolehlivost při těžkých výrobních 
podmínkách; k těm u nás patří především me-
chanické zatížení díky pohybu stroje, vibracím 
a rázům. Kromě toho létají při frézování nebo 
broušení na displej a skříň kovové třísky nebo 
žhavé jiskry.“ Mimo již zmíněné mechanické 
zatížení a horko – teploty vzduchu částečně 
dosahují až 60 °C - tu máme ještě chladicí ka-
paliny, které se dostávají na obrazovku přímo 
z rukou operátorů, kteří jednoduché ovládání 
počítačů realizují v rukavicích. Počítače se 
plánovaně vypínají dvakrát ročně - při turnu-
sové aktualizaci softwaru a během vánočních 
svátků. Jinak pracují nepřetržitě od roku 2017.

Motivace pro zaměstnance 

Průmyslové počítače noax jsou pro moravský 
podnik velmi atraktivní ještě z jiného důvodu. 
Na své průmyslové počítače poskytuje společ-
nost noax svým zákazníkům záruku dvou let s 
možností prodloužení na pět let. Společnost 
noax poskytuje pro průmyslové počítače servis 
a podporu nejméně po dobu deseti let, takže 
jsou investice dlouhodobě zajištěny. Interní 
servisní tým noax podporuje zákazníky také 
svým kompetentním poradenstvím a rych-
lou podporou. Před zavedením německých 
průmyslových počítačů ve výrobních halách 
museli zaměstnanci svou práci vykonávat po-
mocí vyřazených laptopů nebo kancelářských 
počítačů. Tyto přístroje však nejsou vhodné 
pro použití v drsném průmyslovém prostředí, 
proto po krátké době selhávaly, což pravidelně 

vedlo k frustraci zaměstnanců. Díky průmys-
lovým počítačům noax se to náhle změnilo. 
Zaměstnanci výrobních hal byli osloveni pře-
devším snadnou obsluhou s pomocí dotykové 
obrazovky a funkčním designem. „Nesmíme 
podceňovat“, dodává ŘCI, „psychologický vliv 

průmyslových počítačů noax na zaměstnance. 
Získají pěkné, nové a především spolehlivé 
počítače. Proto mají pocit ocenění, což vý-
razně zvýšilo pracovní morálku a motivaci.“ 
A pokračuje: „Také ergonomicky promyšlený 
design počítačů noax s dotykovou obrazov-

kou a obzvláště vysokým rozlišením, které je 
šetrné pro zrak, a které také umožňuje čitelné 
zobrazení barev při čtení výkresu. Dotykovou 
obrazovku je možné ovládat také v ochraných 
rukavicích, což usnadňuje práci.“ Zlepšila se 
nejen motivace, ale díky použití průmyslových 
počítačů se pozitivně změnily konkrétně mě-
řitelné veličiny ve výrobě - zaměstnanci nyní 
udělají stejné množství práce rychleji. Během 
fyzicky realizované zakázky je umožněno, díky 
studiu digitální dokumentace, připravit zakáz-
ku následující (výměnu břitových destiček, …). 
Tento překryv ušetřil množství času.

Zvýšení efektivity  o 12%

MES (Manufacturing Execute System) posky-
tuje veškeré údaje o produktivitě práce a stro-
jů. Díky tomuto vyhodnocení ŘCI zjistil, že se 
efektivita nasazených pracovišť zvýšila o 12% 
Kromě toho MES poskytuje zaměstnancům 
také informace o aktuálním stavu rozpraco-
vanosti zakázky. To se 
velmi pozitivně projevilo 
v dodržování termínů 
dodávek. Pro ŘCI jsou 
společnými znaky spo-
lečností noax a DT - Vý-
hybkárna a strojírna, a.s. 
neomezená funkčnost, 
dlouhá životnost a vy-
soká kvalita: „Náš podnik 
vyrábí technologicky je-
dinečné výrobky nejvyš-
ší kvality a v porovnání 
s konkurencí s vynikající 
dlouhou životností a přesně to nabízí také 
noax. Tento postoj má naše společnost 
zakódován ve vizi i strategických plánech 
společnosti, proto jsme se rozhodli pro noax.“

Inovace, orientace na zákazníka a spolehlivost - tyto vlastnosti jsou typické pro výrobky společnosti DT - 
Výhybkárna a strojírna, a.s. Důvod, proč výrobce výhybek dodává zákazníkům  po celém světě. To ale také 
znamená, že výrobky musí splňovat nejnáročnější požadavky.  Použití nejmodernějších technologií a výrobní 
portfolio s inovativními řešeními zaručují nepochybné místo na celosvětových trzích. Interní základní myšlenkou 
výroby je také inovace a spolehlivost. Proto se společnost spoléhá na velmi robustní průmyslové počítače 
noax. Zaměstnancům nabízí nejen spolehlivý a ergonomicky optimalizovaný produkt,ale zajišťují  také to, aby 
společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. v budoucnu neztratila své postavení na trhu. 

Vibrace, rázy, chladicí kapaliny, kovové 
třísky, žhavé jiskry a teploty vzduchu 

v létě až 60°C – s tímto zatížením jsou 
průmyslové počítače noax nepřetržitě 
v provozu od roku 2017. Jejich robust-

nost a dobrá pověst byly důvodem, 
proč se společnost DT - Výhybkárna a 

strojírna, a.s. rozhodla právě pro noax.

Také kovové třísky a žhavé jiskry nepoškodí vysoce 
robustní dotykovou obrazovku. 

„Roli při rozhodování 
sehrál také ergonomicky  
promyšlený design 
počítačů noax s  kapacitní 
dotykovou obrazovkou  
a vysokým full HD rozliše-
ním,  které také umožňuje 
čitelné zobrazení barev  
při čtení výkresu.  
Dotykovou obrazovku je 
možné ovládat v ochran-
ných rukavicích.“



Komponenty v přehledu

Hardware: 

- průmyslové počítače Steel 
S21WP a Compact C19

- základní deska all-in-one vlastního vývoje

- robustní dotyková obrazovka PCAP

- jasný, vysoce kontrastní TFT displej

- komplexní krytí IP65

- skříň bez vnějších ventilátorů

- bezdrátové komunikační rozhraní 
(WLAN, RFID, Bluetooth)

Software:

 - Operační systém Windows 

10 IoT Enterprise

 - Prohlížeč DWG dokumentace – 
AutoCAD DWG TrueView, DraftSight

 - MES  od společnosti Act-in

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Stručný profil: 

Společnost sídlící v Prostějově (něm. Pro-
ßnitz) se specializuje na vývoj, konstrukci, 
výrobu, montáž a regeneraci výhybkových 
konstrukcí pro železniční , tramvajové tratě 
a tratě metra. Mezi zákazníky patří nejen 
dopravní podniky, které provozují vlastní 
sítě tramvají a metra, ale také železniční 
společnosti. Kromě svých zákazníků v České 
republice a Slovenské republice exportuje 
své výrobky do různých zemí Evropy, Ameri-
ky a také do Austrálie. Mimo svého hlavního 
závodu v Prostějově má tato společnost 
výrobní pobočku na Slovensku.

Další informace na adrese:
www.dtvs.cz

Požadavky a použití 

Cíle: 

 · Evidence strojových a provozních dat,  
plánování nasazení personálu 

 · Rychlé a automatické zpracování evidova-
ných dat

 · Automatizace a urychlení výrobních procesů

 · Podpora zaměstnanců ve výrobě

 · Vizualizace souborů CAD (2D a 3D)

 · Zlepšení dodržování termínů dodávky  

Požadavky na IPC: 

 · Zcela uzavřená konstrukce skříně dle stupně 
krytí IP65

 · Jasný, dobře čitelný displej s dotykovou 
obrazovkou

 · Odolnost proti šokům, vibracím,   
olejové a chladicí emulzi a elektro-  
magnetickému záření

 · Provoz v rozsahu teplot do 60°C

 · Provoz při kolísání napětí

 · Bezpečnost chodu a stabilita 

 · Snadná údržba zaměstnanci IT

 · Obsluha dotykové obrazovky v rukavicích

 · Provoz po dobu 10 let

 · Přihlášení/odhlášení s pomocí   
RFID transpondérů
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