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Navštívte www.notus.sk kde nájdete 
viac dôvodov pre ultrazvukový biznis.

Čistenie        
ktoré je
ultrajednoduché
ultraekonomické
ultraefektívne

Slovenský výrobok



Ultrazvukové priemyselné čiastiace zariadenie NPS 

Čistiace zariadenia rady NPS predstavujú nové možnosti využitia v rôznych 
odvetviach priemyslu. Čistenie v ťažkom priemysle, automotive, potravinárstve, 
zdravotníctve a kdekoľvek kde oceníte unikátnu technológiu ktorá navýši efektivitu 
Vášho biznisu.

Syntéza – technickosť, priateľskosť obsluhy, dizajn

Dizajn ultarzvukovej čističky NPS odráža požiadavky, ktoré boli vývojovým tímom 
spoločnosti NOTUS definované v úvodnej analytickej fáze projektu. Zaoberali sme sa 
ergonómiou, funkciami, užívateľským komfortom, technologickými postupmi, 
prístupnosťou servisných uzlov, expedičnými súvislosťami, atď.
Finálne znenie produktu je navrhnuté tak, aby plne odrážalo vyššie uvedené aspekty.

RIADIACA JEDNOTKA

Zariadenie je ovládané digitálnou dotykovou 
riadiacou jednotkou pomocou ktorej sa 
nastavujú parametre čistenia ako napr. čas 
čistenia, výkon ultrazvuku, nastavenie 
teploty, týždenné hodiny na predohrev, 
prípadne ovládať prídavnú filtračnú jednotku. 
Po nastavení parametrov je potrebné na 
ovládanie zariadenia iba spúštacie tlačidlo.

INTEGROVANÁ SIGNALIZÁCIA 

Zariadenie je vybavené podsvieteným 
logom, ktoré má okrem reprezentatívneho 
účelu aj zaujímavú funkciu. Podsvietenie je v 
troch farbách - štandardne je v bielom 
prevedení a to vtedy, ak je zariadenie 
zapnuté a pripravené na prácu, resp. po 
skončení čistiaceho cyklu, počas prevádzky 
svieti na zeleno a v prípade poruchy na 
červeno. Keďže zariadenie nepotrebuje 
stálu obsluhu vie na svoj aktuálny stav 
upozorniť aj z väčšej vzdialenosti. 



VEKO PRE ZACHYTÁVANIE KONDENZU

Príklopové veko je technicky prispôsobené na za-
chytávanie skondenzovaných pár, ktoré pri čistia-
com procese vznikajú. Takto sa zabezpečí čistotu 
zariadenia počas používania. 

POZÍCIA KOŠA NA ODKVAPKÁVANIE

Po čistiacom procese je možné kôš umiestniť nad 
čistiacu vaňu, čím sa zabezpečí odkvapkávanie či-
stiacej látky späť do vane. V tejto polohe je možné 
aj nakladať/vykladať čistené diely z koša.

OSCILAČNÉ (HÚPACIE) ZARIADENIE

Zabudované oscilačné zariadenie zefektívňuje 
čistiaci proces. Počas priacieho cyklu osciluje 
kôš, čím dochádza k lepšiemu odstráneniu 
uvoľnených nečistôt

Technické parametre zariadenia - NPS80 Pro

vonkajší rozmer 
zariadenia

650 x 770 x 950mm

vnútorný rozmer 

zariadenia

440 x 541 x 467mm

vnútorný rozmer 
koša

370 x 445 x 250mm

Objem

80L
- napájanie 380V 50Hz
- príkon 4,2kVA
- celonerezové prevedenie
- zváraná čistiaca vaňa s 2mm ocele
- vymeniteľný ultrazvukový žiarič z materiálu DUPLEX 1.4462 - 
ultrazvukový žiarič - výkon 800W s frekvenciou 37kHz
- zabudované oscilačné zariadenie pre húpanie koša (±3 cm) - 
prepad na odstránenie plávajúcich nečistôt
- hladinový snímač na ochranu ohrevu a ultrazvukového žiariča 
- možnosť pripojenia na filtráciu alebo odlučovač oleja
- ohrev 2 x 1500W s možnosťou regulácie do 80°C
- vstavaný ultrazvukový generátor NP2000
- nastavenie výkonu ultrazvuku 10-100%
- jednoduché nastavenie parametrov cez dotykový displej
- týždenné hodiny na nastavenie predohrevu
- meniace sa farebné NOTUS logo signalizujúce stav zariadenia 
- kôš

vnútorný rozmer



Modulárne riešenie

Zariadenia sú navrhnuté tak aby bolo možné vyskladať komplexný čistiaci proces, 
ktorý okrem ultrazvukového čistenia obsahuje aj oplach dielov, ich pasiváciu a 
následné sušenie.

Jednotlivé operácie čistiaceho procesu je možné      meniť alebo dopĺňať podľa 
požadovaného technologického postupu resp. podľa požadovanej výstupnej kvality 
dielov.

Dizajn

S ohľadom na širokospektrálne možnosti využitia technológie ultrazvukového čistenia 
v priemysle a podpory tejto technológie ako celku, bolo jedným z cieľov pri tvorbe 
dizajnu dosiahnuť moderného a atraktívnejšieho výrazu, ako býva v tejto kategórii 
priemyselných zariadení bežné, ktorý by ju postavil bližšie k rodine domácich 
spotrebičov a oslovil tak široké spektrum odbornej i laickej verejnosti.

Ovládací panel je umiestnený v sklone, aby bol obsluhe lepšie prístupný. Z dôvodu 
vysokej odolnosti a trvanlivosti je zariadenie vyrobené z nekorodujúcej ocele, 
kombinuje povrch prírodný a balutinovaný. Vaňa je preto súčasťou horného lemu 
vonkajšieho opláštenia, aby nedochádzalo k zatekaniu čistiacej substancie do útrob 
zariadenia a následným poruchám.

Unikátnym prospešným prvkom ultrazvukových zariadení NPS je integrovaná 
signalizácia v podobe loga spoločnosti, ktorá aj na väčšiu vzdialenosť od zariadenia 
obsluhe farebne zobrazuje, ak je čistička v pracovnom alebo poruchovom móde alebo 
je pripravená k ďalšiemu pracovnému cyklu.



Vývoj dizajnu

2012

2015

2017
Autorom dizajnu je dvojnásobný 

držiteľ prestížneho ocenenia 
reddot design award.

Martin Tvarůžek



Výsledky čistenia ultrazvukom

Pred čistením:   Po čistení: (2 hod.)

Pred čistením:   Po čistení: (30 min.)

Pred čistením:    Po čistení: (60 min.)

Ultrazvukové čistenie aj v dnešnej dobe predstavuje neoddeliteľnú súčasť 
priemyselného čistenia, a je to jeden z najdokonalejších spôsobov ako vyčistiť a 
dokonale odmastniť tvarovo zložité súčiastky a ťažko dostupné miesta. Pre 
dosiahnutie najvyššej kvality čistenia sa táto technológia používa výlučne hlavne v 
optickom a elektrotechnickom priemysle.

Využitie



Čistenie hlavy valcov (15min.):

Odstránené nečistoty - kal po zlievaní, piliny a špony po opracovaní:
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