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Jako členka představenstva společnosti noax jsem si vědoma své povinnosti nabízet Vám – našim zákazníkům – spolehlivé průmyslové PC pro Vaši aplikaci. Přejeme si, aby Váš hardware fungoval 
‚jednoduše‘ a abyste měli možnost využít Váš čas pro Váš úspěch. Z tohoto důvodu mají pro nás kvalita, spolehlivost a snadnost údržby stěžejní význam. Vaše důvěra je pro nás pobídkou.“

Ve vývoji a výrobě komplexně krytých průmyslových počítačů jsou potřeby našich 
zákazníků více než 25 let na prvním místě. Našim zákazníkům proto nabízíme 
nejen průmyslový hardware, nýbrž také široké spektrum doplňkových služeb od 
odborného poradenství a dodávky až po servis a podporu. Průmyslové počítače 
se vyrábí pouze v Ebersbergu u Mnichova (Made in Germany) a jsou koncipovány 
tak, aby roky dokonale fungovaly v nepřetržitém 24 hodinovém provozu a v těch 
nejdrsnějších průmyslových podmínkách. Bez problémů snášejí žár, chlad, vlhkost, 
prach, vibrace, nárazy a dokonce odolají působení kyselin nebo zásad.

Společnost noax Technologies AG patří mezi přední světové výrobce odolných a spolehlivých průmyslových počítačů a 
logistických terminálů. Koncipujeme průmyslové počítače pro extrémně drsná nebo vysoce čistá prostředí.

VÍCE NEŽ 25LETÁ ZKUŠENOST

Historie

INNOVATIONSPREIS-IT

HARDWARE



Zaměření na vývoj a 
výrobu průmyslových PC

Více než 25letá zkušenost a vysoká úroveň odborných 
znalostí v souvislosti s průmyslovými počítači

Spolehlivé komponenty průmyslových PC na základě 
špičkových standardů kvality a požadavků průmyslu

Vlastní vývoj a konstrukce kompletního 
průmyslového počítače vč. základní desky

Důsledné používání čipových sad Intel® (embedded) 
pro 100procentní kompatibilitu

NOAX
PRŮMYSLOVÁ KVALITA BEZ KOMPROMISŮ

Záruka dostupnosti na všechny 
komponenty minimálně pět let

Komplexní servisní a poradenské služby  
pro požadavky trhu investičních prostředků

Certifikace podle ISO 9001 a kompletní 
výroba průmyslových počítačů v Německu

Realizace četných zkoušek a testů interně nebo  
rovněž v nezávislých, certifikovaných zkušebnách

Středně velký výrobce průmyslových PC s perspektivní 
budoucností a s kontinuálním tempem růstu

NAŠE SÍLA



Komplexní dokumentace provozních dat, rozsáhlá kontrola výroby a řízení jakosti – průmyslové počítače noax propojují 
v reálném čase pracovníky, stroje a výrobky nezávisle na umístění a nad rámec stanoviště. Novou generaci IPC noax s 
multidotykovým PCAP obrazovkami a předním tvrzeným ochranným sklem lze ovládat několika prsty a také v rukavicích.

Průmyslové počítače noax optimalizují Vaše výrobní procesy
a zlepšují produktivitu ve Vaší výrobě

AUTOMATIZACE A 
VÝROBA

Pro Vaši výrobu získáte:

spolehlivost: Komplexně kryté provedení a robustní konstrukce odolná proti vibracím a rázům

výkon: Výkonné procesory Intel, základní deska vlastního vývoje

flexibilitu: Početná rozhraní, snímače RFID, WLAN, rozmanité příslušenství, individuálně rozšiřitelné

bezpečnost: Nepřerušitelné zdroje napájení, ochranné fólie na dotykový displej, kryty na konektory



Komplexní dokumentace v  
MES, PDA a QS

Průmyslové terminály noax evidují a proto-
kolují spolehlivě výrobní, provozní, strojní 
a osobní data. Získáte tak lepší přehled o 
všech postupech a dosáhnete zkrácení 
průběžných časů procesů.

Spolehlivější ovládání 
při řízení strojů

Průmyslové počítače noax spolehlivě řídí 
Vaše výrobní zařízení. Navzdory nečistotám, 
prachu, vlhkosti, vibracím nebo nárazům 
zajišťují absolutní spolehlivost, a to dokonce 
v nepřetržitém 24 hodinovém provozu.

Přehlednější zobrazování při 
vizualizaci procesů

Průmyslové počítače noax přehledně 
zobrazují procesy v reálném čase. Vysoce 
kontrastní (až 21,5“) dotykové obrazovky 
zjednodušují čtení a ovládání. Máte tak 
přehledně zobrazeny všechny procesy a 
můžete rychle reagovat.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
  
Více než 16 let v provozu: „Zatím jsme nenašli nic, 
co by se vyrovnalo robustnosti počítačů noax.“

Odolné proti 
prachu a nečistotám

Do nejdrsnějších
průmyslových prostředí

Externí servisní  
USB

12,1-21,5“

Velikosti displejů 12,1‘‘, 
15‘‘, 19‘‘ a 21,5‘‘

Rozšiřující
sloty

Provozní teplota až 
+55° C



SKLADOVÁNÍ A 
LOGISTIKA

Rychleji vychystávat, spolehlivěji dodávat a efektivněji pracovat – průmyslové počítače noax evidují 
data tam, kde vznikají. Ve výrobní hale, stejně jako pod širým nebem. V paletovém vozíku nebo jeřábu.

Počítače noax v manipulačních prostředcích optimalizují Vaší logistiku
a snižují náklady na Vaši logistiku

Podpora logistických procesů s pomocí:

spolehlivosti: Robustní proveden s komplexním krytímí, odolnost proti nárazům, vibracím, vlhkosti, chladu, extrémním teplotám 

bezpečnosti dat: Iintegrovaná UPS k překlenutí výpadků napájení, konfigurační nástroj nSMART 

ovladatelnosti: Ergonomický dotykový panel, ovládání několika prsty a také v rukavicích 

flexibility: Rozsáhlé příslušenství, RFID, WLAN, mobilní sítě



Rychleji vychystávat ve 
skladové logistice

IPC noax přeměňují manipulační vozíky, vyso-
kozdvižné zakladače a nákladní auta na mobilní 
výpočetní centra a vytvářejí spojnici mezi skla-
dovým hospodářstvím a výrobou. Běh zboží 
lze zaúčtovat přímo na místě a v reálném čase.

Efektivnější plánování ve  
výrobní logistice

Logistické terminály noax zobrazují stav 
zásob, evidují provozní data, vizualizují 
procesy, a to na cestě k výrobě. Identifi-
kují možnosti a zvyšují Vaši produktivitu.

Pracovat ergonomičtěji na náklad-
ních autech, jeřábech a strojích

Průmyslové počítače noax na vozidlech, 
stavebních a zemědělských strojích vypočí-
távají dráhy, evidují náklady, proměřují zboží 
nebo dokumentují výkony. Zvláště v těžkém 
terénu odolávají externím vlivům.

Bilfinger Berger AG 

„Celodenní vibrace a otřesy od stroje a k tomu  
všechna ta špína. Počítač stojí přímo vedle razicí  
hlavy a běží bez problémů. Vždycky nad tím žasnu.“

Odolné proti nárazům a 
vibracím

Multidotykový nebo 
odporový displej

Integrovaná UPS  
s baterií

Velikosti displejů 10,4‘‘, 
12,1‘‘, 15‘‘, 19‘‘ a 21,5‘‘

Funkce Mobile
Safety

Vysokojasová  
obrazovka

30-60min.10,4-21,5“



POTRAVINÁŘSTVÍ A 
CHEMIE

Efektivněji produkovat, zvyšovat kvalitu, zajišťovat konkurenceschopnost – s průmyslovými počítači noax z ušlech-
tilé oceli podniknete rozhodující krok směrem ke zvýšení kvality ve zpracování potravin v chladírenských a v che-
mických provozech.

Průmyslové počítače noax zlepšují Vaši produktivitu
a zajišťují kvalitu důsledným prosazováním hygienických zásad

Zaručení hygieny výrobních postupů s pomocí:

HACCP: Jednoduché čištění díky Hygienic-Design, ochrana proti úlomkům skla s pomocí čelní fólie 

spolehlivosti: Komplexně kryté skříně (až IP69K), teplotní odolnost od -30°C 

ovladatelnost: Programovatelná funkční tlačítka, provozuschopná při vlhkosti a znečištění 

ergonomie: Ovladatelnost v rukavicích, optimální zobrazení v zájmu rychlého a přesného zadávání dat 



Spolehlivá evidence v  
chladírenských provozech

IPC noax, ať už ve stacionárním použití v chladí-
renských provozech nebo jako mobilní jednotky, 
např. na manipulačních vozících, odolávají ex-
trémním teplotám a náhlým teplotním změnám. 
Ideální pro chladírenské provozy.

Jednodušší zpětná dosledovatel-
nost v kompletní výrobě

Průmyslové počítače noax jako váhové termi-
nály vizualizují a monitorují provozní procesy v 
podmínkách čistých prostor. Vaše výroba se tak 
stává transparentnější.

Hygieničtěji vyrábět při  
zpracování potravin

Nerezové průmyslové počítače noax řídí 
stroje, kontrolují receptury a podporují 
dokumentaci. Splníte tak přísná pravidla EU 
o zpětné dosledovatelnosti a hygieně.

Bell 
 
„Hygiena, stabilita, kvalita a dobrá spolupráce s  
dodavatelem jsou pro nás nejdůležitější kritéria při  
výběru hardware.“

Kompaktní a robustní 
konstrukce (IP69K)

Skříně z nerezové oceli
pro styk s potravinami

Odolnost proti mrazu, 
chladu a vysoké teplotě

Velikosti displejů 12,1‘‘, 
15‘‘, 19‘‘ a 21,5‘‘

Hygienic Design Multidotykový nebo 
odporový displej

12,1-21,5“



REFERENCE A 
OHLASY ZÁKAZNÍKŮ

Absolutní kvalita
V zájmu úspěchů našich zákazníků

Vyvíjet, inovovat, optimalizovat procesy a zlepšit silné stránky – nejmoder-
nější technologie zajišťují, aby podniky zvládaly tyto výzvy a jsou již dlouhou 
dobu nedílnou součástí všech podnikových řešení. Na hardware vhodný pro 
použití v průmyslových aplikacích se proto kladou stejné nároky jako na stro-
je a výrobní zařízení.

Naše vysoké kvalitativní standardy se odrážejí v certifikátech a schváleních 
jako např. CE, FCC, IP65, IP67, IP69K, vystavených nezávislými ústavy, a v 
početných vyznamenáních jako ocenění Red Dot Award. Středem pozor-
nosti při všech našich aktivitách – vývoj, výroba, servis a podpora - je však 
úspěch našich zákazníků.



Chytré jako mobil,   
robustní jako ponorka

Optimalizace výrobních
procesů v ponorkové loděnici:
 
V zájmu dokumentace a optimalizace vý-
robních procesů a nepřetržitého zdoko-
nalování jakosti svých výrobků se dceřiná 
společnost thyssenkrupp AG již víc než 10 
let spoléhá na průmyslové počítače noax. 
Odolnost robustních průmyslových počíta-
čů a jejich spolehlivost – a to též za nejob-
tížnějších podmínek – přispěly k tomu, že se 
ponorková loděnice rozhodla v prospěch 
společnosti noax.

Požadavky na IPC: 
• Použití při sváření kovových součástí
• Multidotyková obrazovka je ovladatelná  
 v rukavicích
• Jasný, dobře čitelný displej s dotykovou  
 obrazovkou

Stabilní WLAN řešení zajišťuje 
ustálený tok dat

S interním USP se dosahuje bezpečný 
přenos dat ve skladu s vysokými regály
 
K zajištění aktuálního a cílevědomého záso-
bování prodeje formuláři a reklamním ma-
teriálem, spoléhá společnost HUK-COBURG 
na průmyslové počítače noax pro svou skla-
dovou logistiku. Dlouhodobě se tak zajišťu-
je optimální servis pro pobočky a spokoje-
nost zákazníků. Tomuto cíli se cítí zavázána 
také společnost noax Technologies AG. Na-
bízí proto pojistiteli hardwarové řešení, jež 
optimálně podporuje logistické postupy.

Požadavky na IPC: 
• Odolný proti nárazům a vibracím
• Dotyková obrazovka s velkou   
 rozlišovací schopností
• Stabilní WLAN připojení

Odolává vysokému tlaku, 
zásadám, kyselinám

Zlepšení procesů ve 
zbožním hospodářství a ve výrobě
 
Pro zákazníky v hotelnictví, gastronomii a 
maloobchodě nabízí společnost s ručením 
omezeným Peter Mattfeld und Sohn GmbH 
kvalitní výrobky z masa, ryb a mořských plo-
dů. Od příjmu zboží až po expedici musejí 
všechny procesy akceptovatelně odpovídat 
nejvyšším hygienickým a potravinářským 
standardům. Robustní konstrukce průmy-
slových počítačů odolávají denním proce-
durám čištění a zajišťují tak Vaše požadavky.

Požadavky na IPC: 
• Denní čištění dezinfekčními prostředky
• Vhodné pro vysokotlaké čištění (IP69K)
• Velký, dobře čitelný displej s dotykovou  
 obrazovkou

Další zprávy uživatelů
najdete v našem download centru na adrese:

www.noax.com



Headquarters
noax Technologies AG
Am Forst 6
85560 Ebersberg
Tel. +49 8092 8536-0
Fax +49 8092 8536-55

noax Technologies AG 
Juliánovské námestí 2
63600 Brno, Česko
Tel. +420 533 312 356
Fax +49 8092 8536-55

Pobočky na adrese: www.noax.com | info@noax.com

Celosvětová technická podpora
Tel. +49 8092 8536-33
E-mail: hotline@noax.com
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