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Pressemitteilung 

 
Průmyslové počítače noax s  
nejvýkonější generací desek vůbec 

Průmyslové počítače Noax jsou nyní k dispozici s novými, výrazně 

výkonnějšími základními deskami. Nová generace desek N12x typu All-in-

one je zcela „Made In Germany“, má několik verzí, které lze snadno 

modifikovat a připojit různá periferní zařízení. 

S novou generací desek společnost noax Technologies AG výrazně zvýšila 

výkon průmyslových počítačů. (až trojnásobné zvýšení výkonu). Využívání 

průmyslových čipových sad Intel (embedded) se i nadále důsledně využívá, 

takže je zaručena dlouhodobá dostupnost.  

"IPC Noax jsou na počátku dražší, ale eliminují riziko selhání, které s sebou 

nese nekvalitní hardware." Pokud levnější řešení selže, náprava stojí dvakrát 

tolik nebo dokonce více. “ (Acme Smoked Fish Corporation) 

S novou generací desek se hodně změnilo, jak zvenku, tak uvnitř. Navenek  

noax nyní dodržuje jednotný a moderní designový koncept. Každé zařízení 

nabízí možnost volby mezi kapacitními vícedotykovými (PCAP) a analogově-

odporovými dotykovými obrazovkami. 

Uvnitř se velikost desky výrazně zmenšila. Menší deska znamená, že lze 

zaručit optimální řízení tepla. Další inovací, která je možná díky zmenšení 

velikosti desky, jsou nové 18 “‘ Full HD průmyslové počítače. To znamená, že 

noax nyní ve svém produktovém portfoliu nabízí dvě velikosti zařízení s 

rozlišením Full HD. 

Kromě F tlačítek nabízí nová generace četná rozhraní jako jsou USB, PCI, PCI 

Express, RS232 a mnoho dalších. Tento široký počet možností připojení 

zajišťuje velkou flexibilitu. 

Kromě speciálně vyvinutého třístupňového řízení tepla, které zabraňuje 

přehřívání průmyslového počítače, se noax nadále spoléhá na svúj software 

nSMART, s pomocí kterého lze konfigurovat a monitorovat IPC. 

 

Kombinace robustnosti a výkonu průmyslových počítačů je ideálním 

předpokladem pro použití v nejrůznějších podmínkách prostředí ve výrobě, 

potravinářském průmyslu nebo v odvětví logistiky. Každý průmyslový počítač 

noax je vyráběn podle požadavků zákazníka, což umožňuje individuální 

možnosti aplikace.  
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„Jednou jsme museli otevřít IPC... Byl jsem opravdu ohromen tím, jak ideálně 

byly komponenty uvnitř koncipovány a především, jak čisté to bylo, navzdory 

extrémním výrobním podmínkám, které zde panují.“ (Krenhof AG) 

Další informace na adrese www.noax.com. 

 

 

Obrazový materiál: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: průmyslové počítače noax nové generace - nejvýkonnější generace 

desek N12 pro budoucnost. Podstatně výkonnější základní deska zaručuje 

ztrojnásobení výkonu. 
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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 

  

 


