
NovoCon® S digitale servomotor

Combineer hydraulische balans 
en gebouwautomatisering en 
bespaar tijd in elk stadium

novocon.danfoss.nl

4-in-1
Servomotor met 
buscommunicatie, 
flowindicator 
en datalogger.



Danfoss introduceert de digitale servomotor NovoCon® S, een ware revolutie 
in gebouwautomatisering en hydraulische balans. De servomotor is volledig 
afgestemd op de AB-QM – al meer dan tien jaar dé toonaangevende 
drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter op de markt – en vormt zo de  
perfecte schakel tussen superieure regelprestaties en gebouwautomatisering. 

Samen. 
De AB-QM-afsluiter en de NovoCon® S servomotor openen de weg naar baan- 
brekende functies en mogelijkheden. NovoCon® S biedt meerwaarde gedurende 
de gehele levensduur van een gebouw: tijdens installatie en inbedrijfstellen, 
systeemintegratie, bedrijf en onderhoud. De digitale servomotor koppelt uw 
verwarmings- of koelinstallatie aan het gebouwautomatiserings systeem (GBS) en 
biedt extra dimensies voor de hydraulische balans en regeling, en externe 
functionaliteit. 

Dit biedt u: tijdsbesparing tijdens installatie, inbedrijfstellen op afstand, toegang  
tot systeemgegevens, identificatie van afsluiterblokkeringen of installatiefouten.  
In feite maakt de digitale servomotor herhaaldelijke bezoeken op locatie 
overbodig, doordat u het systeem op afstand kunt regelen vanuit uw kantoor.

Met de NovoCon® S servomotor is een nieuw tijdperk van goede hydraulische 
balans en inregelen aangebroken. 

Combineer de beste naregelingen 
en intelligente servomotoren met 
uw gebouwbeheersysteem. 

Profiteer nu van de voordelen 
van de toekomst.
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NovoCon® S
Vier-in-een-servomotor

Ongeëvenaarde prestaties op het gebied van hydraulische balans in 
combinatie met een koppeling naar gebouwautomatisering

Digitale servomotor
NovoCon® is een uiterst nauwkeurige multifunctio-
nele servomotor die is ontworpen voor gebruik met 
AB-QM vanaf maat DN 10 LF t/m DN32. Hij levert de 
beste hydraulische prestaties in zijn klasse in bijvoor-
beeld inductie-units, klimaatplafonds, fancoils etc.

Debietindicator
NovoCon® werkt als een flowindicator dankzij  

de hoge positienauwkeurigheid van de servomotor 
en de drukonafhankelijke en lineaire karakteristieken 

van de AB-QM.

Buscommunicatie
Dankzij de NovoCon® is het nu mogelijk om 
hydraulische balans te koppelen aan gebouw-
automatisering. Volledig inregelen is mogelijk  
via een veldbus en vereist slechts minimale 
gegevens punten. 

Datalogger*
De NovoCon® biedt de mogelijkheid tot het 

 ver zamelen en opslaan van data die kan worden 
gebruikt om de prestaties van het gebouw in de loop 

der tijd te vergelijken en de “best practice” op het 
gebied van energieverbruik vast te stellen. 
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De meeste moderne gebouwen bieden een zekere mate van geautomatiseerde 
communicatie tussen apparaten, verdiepingen en ruimtes als het gaat om 
realtimeregeling en overzicht. Dit geldt voor verlichting, beveiliging, energie 
enz. Tot nu toe maakte hydraulische balans en inregelen geen deel uit van 
gebouwautomatisering. Dit gaat veranderen met NovoCon®. 

De digitale servomotor maakt een GBS-koppeling via een veldbus mogelijk, 
waardoor informatie van elke afzonderlijke servomotor kan worden verzameld. 
Door de koppeling met NovoCon® verbetert het gebouwbeheer op twee 
belangrijke punten. De koppeling voorziet in functies op afstand, zoals 
inregelen, flowindicatie en spoelen – en dit alles met een simpele muisklik. 
Ook statusterugkoppeling en alarmen behoren tot de mogelijkheden, voor 
onmiddellijke probleemopsporing in het systeem, terwijl dataloggen inzicht  
biedt in energieverbruikpotentieel en -gedrag. 

Profiteer van de kracht die  
communicatie tussen  
veldapperatuur en gebouw- 
automatisering u biedt.

Op afstand
functionaliteit is 
mogelijk via een 
koppeling met 
gebouw-
automatisering.
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Van data naar  
energiebesparingen

Functies op afstand

Een ware winnaar 
op termijn

Verander de toekomst van 
HVAC vandaag

Stelt u zich eens voor dat u volledige controle over een verwarmings- of 
koelsysteem zou hebben, rechtstreeks vanaf een computerscherm. Op afstand 
bestuurbare functionaliteit is één van de belangrijkste eigenschappen wanneer  
u de AB-QM via de NovoCon® koppelt aan een gebouwbeheersysteem.  
Op afstand inregelen, spoelen en regelen bespaart niet alleen waardevolle tijd in 
elk stadium van het installatie- en inregelproces, maar maakt het ook overbodig 
om een technicus of monteur in te schakelen voor standaard onderhoudscontroles 
of om storende zoekacties uit te voeren wegens lastig te vinden fouten boven 
donkere plafonds. 

Informatie is de bron van verandering. Zonder kennis over het verleden is het bijna 
onmogelijk om beslissingen voor de toekomst te bepalen. NovoCon® blinkt uit in 
dataloggen en biedt zo nieuwe analysemogelijkheden. Vergelijk informatie per 
verdieping, over tijd, of voorspel toekomstig gedrag binnen het systeem of in het 
energieverbruik. Als u beschikt over relevante gegevens, kunt u grondig en helder 
inzicht krijgen in de dynamiek van het gebouw en punten voor optimalisatie 
identificeren. 

Qua prestaties en total cost of ownership is de NovoCon® digitale servomotor 
een ware winnaar. De besparingen komen voort uit een aantal belangrijke 
eigenschappen: een uiterst efficiënt installatieproces met minder kabels en 
bedrading, de efficiëntie van het op afstand testen van voorinstellingen en 
werking voorafgaand aan de overdracht, het gemak van bewaking op afstand, 
onderhoud en detectie van systeemfouten – en niet te vergeten de identificatie 
van energieoptimalisaties. Vóór, tijdens en na de installatie zijn de NovoCon® en de 
AB-QM-afsluiter daadwerkelijk de beste in hun klasse. 

From data to energy savings

A true winner in the long run

Remote controlled water �ow
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NovoCon® biedt meerwaarde 
voor iedereen

Tijdens alle stadia van de levensduur van een gebouw biedt NovoCon®  
belangrijke meerwaarde, waardoor hij vandaag al de voordelen van de techniek 
van morgen biedt. 

1 klik
Dit is alles wat nodig 
is om honderden 
AB-QM’s te spoelen 
vanuit het comfort 
van een kantoor. 

Specificatie

Baseer de bedrijfsactiviteiten 
van morgen op innovatie

Bij het plannen en dimensioneren van nieuwbouw of een groot renovatieproject 
vormen de total cost of ownership (TCO) een belangrijke rol. De duurzaamheid, 
prestaties en kwaliteit van units, platforms en hardware moeten in overweging 
worden genomen bij het bepalen van de best- en worstcasescenario’s in dit 
stadium van een HVAC-project. 

Zowel op korte als lange termijn blinken NovoCon® en de toonaangevende  
AB-QM uit in hydraulische prestaties en leveren ze een bijdrage aan lagere TCO. 

Uw klanten besparen tijd en geld op:
• Onderhoud en beheer;
• Optimale hydraulische balans en regelgedrag;
• Voorkomen en oplossen van klachten;
• Optimalisatie van de installatie met beheer op afstand;
• Eenvoudige verdeling van de energiekosten;
• Eenvoudige herindeling van kantoorruimtes dankzij grote mate van flexibiliteit.
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NovoCon® gebruikt veldbuskabels 
met kant-en-klare stekkers voor 
aansluiting in een daisy chain. 
Meerdere draden vanaf de 
regelaar naar elke servomotor zijn 
niet nodig. Hiermee bespaart u 
geld, aangezien elke aangesloten 
kabel extra projectkosten 
betekent. 

Kant-en-klare stekkers en 
aansluiting in een  
daisy chain betekent:
• snellere en eenvoudigere 

installatie;
• minder kans op 

bedradingsfouten;
• kleinere kabelgoten;
• minder brandgevaar.

Minder draden  
Minder kabels 
Geen gedoe

Timing is cruciaal tijdens installatie en inregeling. De normale procedure tijdens 
het inregelen omvat montage van de afsluiters, spoelen en vullen van het 
systeem en vervolgens het voorinstellen van de afsluiters en het toevoegen van 
de servomotoren. Als er lucht in het systeem zit, moet u eerst vaak alle afsluiters 
volledig openen, d.w.z. de servomotor verwijderen, de voorinstelling handmatig 
wijzigen, en vertakkingen spoelen en vrijmaken. Vervolgens moet u alle afsluiters 
weer langsgaan, om de voorinstelling handmatig in te stellen en de servomotor 
terug te plaatsen.

Deze tijdrovende routine is nu voorgoed verleden tijd. 

Met de NovoCon® doet u dit alles in minder tijd:
• Monteer de afsluiter en de servomotor op hetzelfde moment;
• De afsluiter hoeft niet vooraf te worden ingesteld;
• Kant-en-klare insteekkabels maken de installatie eenvoudiger en sneller;
• Plafonds kunnen onmiddellijk worden gesloten na visuele terugkoppeling  

van de servomotor;
• Het is niet nodig om fysiek naar de afgifteunit te gaan en de servomotor  

te verwijderen;
• Honderden AB-QM’s  kunnen met slechts één muisklik volledig worden  

geopend om ze te spoelen;
• Na het spoelen worden de AB-QM’s weer automatisch ingesteld op de 

ontwerpflow.

Installatie en inregelen

Tijdsbesparing bij elke stap

Met NovoCon® wordt de koppeling tot stand gebracht via een veldbus, 
waardoor het aantal datapunten aanzienlijk wordt verlaagd. Dit verlaagt de 
programmeringskosten en minimaliseert zowel de kans op systeemfouten  
als het totale energieverbruik in het systeem. 

Dit biedt veel voordelen: 
• Instellen en regelen via veldbus;
• Meerdere functies en foutmeldingen bewaken tijdens dagelijks beheer;
• Automatische adressering – gebruik van DIP-switches overbodig;
• Ontvang gegevens voor analyse en vergelijk de systeemdynamiek;
• Automatische detectie van de baudrate.

Systeemintegratie

Plaats het sluitstuk van uw  
gebouwautomatisering
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In het dagelijks werk betekent de 
GBS-koppeling: 
• Inregeling op afstand; 
• Onderhoud en beheer op afstand;
• Intrinsieke foutmeldingen;
• Identificatie van blokkades/

afsluiterlekkage op basis van 
toegevoegde temperatuursensoren;

• Minder bezoeken op de locatie;
• Inzicht in historische gegevens;
• Voorspellend onderhoud.

NovoCon® biedt intelligente terugkoppeling over het systeem en diverse 
typen foutmeldingen via veldbus. Hiermee wordt de dagelijkse  bediening 
een taak die vanuit het kantoor kan worden uitgevoerd. De digitale 
servomotor toont steeds de exacte locatie van potentiële probleem-
gebieden, zodat u de nodige maatregelen kunt treffen, rechtstreeks vanaf 
een computer. 

Onderhoud en het opsporen van eventuele problemen is gewoonlijk 
een tijdrovende zaak. Het onderhoudspersoneel controleert de afsluiters 
handmatig en als ze fouten tegenkomen, moeten ze vaak de hulp van 
een HVAC-technicus inroepen. De technicus besteedt vervolgens tijd  
en middelen om de fout te identificeren, wat gepaard gaat met het 
 openen van plafonds en het beklimmen van ladders en dus het storen 
van  mensen in het gebouw. 

 Gebouwbeheer 

Dagelijkse bediening vanuit 
het comfort van een kantoor

Steeksleutels, ladders en zaklantaarns 
zijn niet meer nodig om basistaken uit 
te voeren voor het onderhoud van het 

verwarmings- of koelsysteem. 

Een computer en een muis is echt 
alles wat u nodig hebt. 
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Lange levensduur 

De voordelen van morgen

Tegenwoordig spelen gegevens een steeds belangrijkere rol bij de optimalisatie 
van het energiebeheer van een gebouw. Gegevens maken het mogelijk om 
onregelmatigheden in het gedrag van zowel het systeem als het energieverbruik 
te identificeren. Als u beschikt over de juiste gegevens, kunt u de prestaties van het 
gebouw in de loop der tijd analyseren en vergelijken, en uiteindelijk tijd en energie 
besparen door onvolkomenheden en een onjuist gebruik van het verwarmings- of 
koelsysteem te corrigeren. 

NovoCon® slaat statusinformatie op in gegevensbestanden, die kunnen worden 
gebruikt voor vergelijkingen binnen het gebouwbeheerproces. 

Dataloggen via NovoCon® betekent: 
• vergelijking van zowel de koel- en verwarmingsvraag als de pieken  

in het verbruik;
• evaluatie van ontwerpdebietinstellingen na installatie – en waar  

nodig wijziging op afstand;
• de mogelijkheid om gegevens op afstand en onafhankelijk  

te evalueren;
• regelmatige downloads buiten de piektijden;
• aanwijzing van gebieden voor energiebesparing.
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Volledig digitaal of hybride:  
de keuze is aan u

De NovoCon®-servomotor is in de allereerste plaats een digitale servomotor, maar 
hij is ook leverbaar in een hybride versie voor gebruik in gebouwen waar een 
maatwerkoplossing nodig is. De hybride servomotor kan worden geregeld via 
een veldbus of een 0-10V-stuursignaal en is met name nuttig in gebouwen waar 
het bestaande systeem bijvoorbeeld een analoog stuursignaal vereist. De hybride 
versie biedt grotendeels dezelfde functies als de digitale versie, zoals superieure 
nauwkeurigheid, communicatie op afstand en flowindicatie – allemaal goed voor 
een aanzienlijke besparing van tijd en energie. 

De hybride versie biedt: 

• compatibiliteit met traditionele systeemarchitectuur en regelaars (retrofit);

• de mogelijkheid om een lokale regelkring te gebruiken in plaats van een 
 centrale regeling via veldbus.

DDC

Ruimte-
regelaar

Ruimte-
regelaar

BACnet/Modbus

NovoCon® S 
Digitale toepassing 

Ruimteregelaar

BACnet/Modbus

0-10 V

Ruimteregelaar

DDC

NovoCon® S 
Hybride toepassing 
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Eenvoudige aansluiting in een 
daisy chain dankzij kant-en-klare 
insteekkabels. 

Eenvoudig te begrijpen. Snel inzicht in de 
status door LED indicatielampjes. 

NovoCon® koppelt de AB-QM-afsluiter aan 
het gebouwbeheersysteem.

NovoCon® S 

• Configuratie via veldbus

• BACnet MS/TP en Modbus RTU*

• 0-10V- regeling met de hybride versie

• Flowindicatie

• Meerdere foutmeldingen

• Automatische MAC-adressering

• Automatische detectie van de baudrate

• Lineair of logaritmisch met α-waarde instelling

• Kant-en-klare insteekbare halogeenvrije kabels

• Beschermingsklasse IP54

• Voeding 24 V AC of DC
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Bezoek ons online voor meer 
informatie 
Bij Danfoss ontwikkelen we de meest innovatieve HVAC-oplossingen van morgen 
... vandaag. We doen dit door te focussen op oplossingen die de impact op het 
klimaat beperken, maar tevens bijdragen aan de productiviteit en het welzijn van 
de mensen die wereldwijd met onze diensten werken en hierop vertrouwen. 

Ga voor meer informatie over de NovoCon®, de AB-QM-afsluiter of de Danfoss-
organisatie naar onze website: 

novocon.danfoss.nl

De NovoCon® S-video
Scan de QR-code om te zien hoe we ervaring 
en innovatie koppelen.

Danfoss B.V. Heating Segment, Postbus 218, 3100 AE Schiedam, T 010 249 21 10,  F 010 249 21 11, www.klimaatregeling.danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder vooraf-
gaande kennisgeving haar producten en/of prijzen te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat 
veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss 
en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.


