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Tisková zpráva 

 
Komplexní ochrana 2x 360° díky provedení Hygienic 
– díky tomu se nedostane voda do Vašeho hardware 

V potravinářství výpadek techniky způsobuje ztráty finanční a časové, 

resp. může ovlivnit úspěch. Výpadek hardware by se měl od počátku 

vyloučit, aby se podařilo minimalizovat dodatečné náklady. Z tohoto 

důvodu se podniky při pořízení průmyslových PC neorientují pouze podle 

ceny. 

Záleží na tom, aby se průmyslové PC daly ve výrobě jednoduše čistit, aniž by 

bylo zapotřebí je dodatečně chránit přídavným krytem nebo přízpůsobit čistění. 

Toto nejenom šetří čas, ale minimalizuje také náklady v každodenním 

zacházení s průmyslovými PC a posiluje pozici společnosti při auditech. 

„Pokud se nám nepodaří obstát při auditu, což naši zákazníci pravidelně 

provádějí, nesmíme dále dodávat.“ (Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG) 

Zařízení a hardware se často čistí několikrát denně, protože se musí vyhovět 

náročným hygienickým předpisům při výrobě potravin (soulad s HACCP). 

Průmyslové počítače noax mají konstrukci v souladu s HACCP – tzn. skříň 

z nerezové oceli, jsou vybaveny zdravotně nezávadnými těsněními a nemají 

žádné spáry či mrtvé prostory, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty, 

bakterie apod. Každodenní čištění průmyslových počítačů noax tlakovou vodou, 

dezinfekcemi nebo louhy v potravinářských provozech díky této konstrukci  

vůbec není problém. 

 

Při koupi hardware pro prostředí s vysokymi požadavky na hygienu 

přihlížejí společnosti k těmto náležitostem:  

• Certifikované komplexní krytí 2x 360° 

• Hygienic Design (v souladu s HACCP) 

• Krytí až IP69K (doložený certifikátem) 

• Snadné čištění s pomocí tlakové vody a dezinfekcí 

• Ovládání v rukavicích 

• Spolehlivá činnost dotykové obrazovky v podmínkách potravinářské 

výroby 
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„Chlad, voda, vysoká vzdušná vlhkost, tedy vesměs škodlivé vlivy pro techniku, 

IPC noax těmto vlivům báječně odolávají.“ (Micarna) 

Ještě dříve, než padne definitivní rozhodnutí o nových průmyslových počítačích, 

je vhodné důkladně prověřit za každodenních podmínek ve výrobě uvažované 

počítače při testech. 

Všední pracovní den by neměl být určován hardwarem. Právě naopak, všední 

pracovní den by měl rozhodovat o volbě správného hardwaru. 

Další informace na adrese www.noax.com. 

 

 

Obrazový materiál:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: Průmyslové PC noax lze několikrát denně jednoduše čistit 

vysokotlakovou vodou a dezinfekcemi, aniž by bylo zapotřebí jej dodatečně 

chránit krytem. Komplexní ochrana 2x 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noax.com/


 

 3/3 

 

O noax Technologies AG 

Společnost noax Technologies AG je předním dodavatelem vysoce kvalitních, 
robustních a spolehlivých průmyslových počítačů. Společnost se opírá o více než 
pětadvacetileté zkušenosti ve vlastním vývoji a výrobě kompletně zapouzdřených 
systémů. Kromě toho nabízí společnost noax svým klientům široké spektrum služeb od 
poradenství, prodeje až po servis a podporu. Průmyslové počítače společnosti noax 
používají po celém světě v nejdrsnějších průmyslových podmínkách významné podniky, 
např. v oborech automobilové výroby, logistiky, potravinářství a chemie. Při tomto 
nasazení prokazují počítače speciálně vyvinuté pro průmysl každý den svou odolnost 
vůči horku, chladu, vlhku, prachu, vibracím nebo nárazům. 

 

 

Otisk povolen. 

Prosíme o zaslání dokladového výtisku. 

 

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici: 

 

noax tiskový kontakt: 

 

LEAD Industrie-Marketing GmbH 

Anita Geßner  Tel.: +49 80 22 - 91 53 188 

Hauptstr. 46  Fax: +49 80 22 - 91 53 189 

D-83684 Tegernsee e-mail: anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 

  


