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Tisková zpráva 

 

Externí certifikace zajišťuje nezávislé posouzení 

Maximální krytí IP69K ze všech stran  

 

Navzdory nejtvrdším podmínkám a nepřetržitému používání průmyslové 

počítače noax fungují spolehlivě a neztrácejí žádnou ze svých funkcí. Díky 

zcela uzavřené skříni z nerezové oceli nemůže do zařízení nic proniknout. To 

dokazuje test odolnosti provedený nezávislým institutem, ve kterém 

průmyslové počítače noax odolaly jednomu z nejnáročnějších testovacích 

procesů vůbec - vysokotlaké čištění a zátěži parním paprskem podle stan-

dardu krytí IP69K. 

V průmyslu se selhání technologie rovná ztrátě času, peněz a úspěchu. Z tohoto 

důvodu je zásadní spoléhat se na spolehlivý hardware s dlouhou životností. 

"Koneckonců, musíte být schopni spolehnout se na průmyslová PC. Zaměstnanci 

IT nejsou o půlnoci v domě, aby zasáhli v případě nouze, “uvedl zaměstnanec 

společnosti Peter Mattfeld und Sohn GmbH. Oblasti použití průmyslových počítačů 

noax jsou stejně rozmanité jako nebezpečí, kterým jsou vystaveny. Teplo, zima, 

prach, špína, vlhkost ani vibrace jim nemohou ublížit. Průmyslové počítače noax 

fungují bezchybně i při extrémním zatížení a navzdory neustálému každodennímu 

používání neztrácejí nic ze svého vysokého výkonu. 

 

Voděodolný – prachotěsný  - IP69K 

 

Průmyslové počítače noax mají zcela uzavřenou skříň z nerezové oceli, bez ex-

terních ventilátorů nebo ventilačních otvorů. Mezi dotykovým displejem a krytem 

dokonce není žádná mezera. Tato všestranná ochrana zaručuje dokonalé zabe-

zpečení pro všechny interní high-tech komponenty počítače. „Spolehlivost je vše a 

vše. Chceme hardware, který staví stabilitu systému na první místo,“ uvedl 

zaměstnanec společnosti Franz Wiltmann GmbH & Co. KG. Ochrana, která snižuje 

péči a údržbu na minimum, aby náklady na opravy zůstaly zvládnutelné, ale přede-

vším zvyšuje životnost počítače, je při použití průmyslových počítačů nesmírně 

důležitá. Zákazník to shrnul ve zkratce frází „Volám prodej více než službu“. 

Tato všestranná ochrana je v potravinářském průmyslu stále důležitější. Bakterie 

jsou součástí každodenní práce v této oblasti a mohou být životu nebezpečné. Z 

tohoto důvodu je na prvním místě bezpečnost člověka. Za účelem splnění 

extrémně vysokých hygienických předpisů při výrobě potravin se systémy a 

zařízení čistí několikrát denně. Při čištění se často používá vysokotlaký čistič a 

drsné dezinfekční prostředky, jako jsou kyseliny a zásady, aby bylo možné zcela 
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odstranit nečistoty a choroboplodné zárodky. „Chlad, voda, vlhkost, žádný z nich 

nejsou přáteli technologie, průmyslové počítače noax tyto podmínky vydrží.“ Mno-

ho zákazníků spoléhá na průmyslové počítače noax, protože jejich skříň z nere-

zové oceli odolává horké tryskající vodě o teplotě 80°C, která dopadá na její 

povrch tlakem vody 100 bar. Externí nezávislý institut potvrdil a certifikoval, že 

průmyslové počítače noax neztratí žádnou ze svých funkcí ani při náročném 

způsobu čištění jako je tento. 

 

Testem odolnosti prošel - IP69K ze všech 6 stran 

 

Pro tento test odolnosti byl hardware umístěn na otočný talíř a vystaven vodnímu 

paprsku po dobu 30 sekund ze všech šesti stran (shora, zdola, zleva, zprava, 

zepředu, zezadu) z různých úhlů. Každou minutu tryskalo na průmyslový počítač 

mezi 14 až 16 litry vody z trysky s plochým paprskem. Vzdálenost byla mezi deseti 

až patnácti centimetry. Navzdory obrovskému namáhání, které zasáhlo každý 

čtvereční centimetr povrchu IPC, nepronikla vlhkost do vnitřku a ani nedošlo k 

poškození hardwaru. Průmyslový počítač noax prošel testem. To znamená, že 

průmyslové počítače noax jsou certifikovány pro třídu krytí IP69K, což je nejvyšší 

úroveň průmyslové ochrany elektronických zařízení. 

Robustní konstrukce průmyslových počítačů noax zaručuje velkému počtu 

společností z různých průmyslových oblastí, jako jsou zpracování potravin, far-

maceutický průmysl, výroba nebo logistika, tři věci: stabilitu v procesu, spolehlivost 

při nejtěžších podmínkách provozu a bezpečnost zaměstnanců. 
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Obrazový materiál: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: noax průmyslová PC projdou testem odolnosti – IP69K ze všech 6 stran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: Průmyslové počítače noax s nejvyšší třídou ochrany IP69K splňují 

požadavky zákazníků. 

 

 



 

 4/4 

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 po-

dmínkách významné podniky, např. v oborech automobilové výroby, logistiky, pot-

ravinářství 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  e-mail: anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 

D-83684 Tegernsee web : www.noax.com 

 

 


