
4 viename 
Pavara, ryšio įrenginys, 
srauto indikatorius ir 
duomenų kaupiklis.

NovoCon™ S skaitmeninė pavara

Įsisavinkite šildymo automatiką  
ir taupykite laiką kiekviename etape

novocon.com



Danfoss pristato skaitmeninę pavarą NovoCon™ S – tai tikra revoliucija srauto 
balansavimo ir kontrolės srityje. Pavara specialiai pagaminta, taikant prie AB-QM 
vožtuvų, kurie daugiau nei dešimtmetį yra rinkos lyderiai nuo slėgio nepriklausomo 
balansavimo bei reguliavimo sistemose, padedantys kuriant idealų ryšį tarp tikslaus 
vandens sistemų suderinimo ir pastatų valdymo sistemų. NovoCon™ S  suteikia 
Jums pilną kontrolę ir leidžia pasinaudoti rytojaus ŠVOK privalumais jau šiandien.

Kartu. 
AB-QM vožtuvai ir NovoCon™ S pavaros atskleidžia novatoriškas funkcijas 
ir galimybes. NovoCon™ S kuria pridėtinę vertę visada: sistemų įrengimo, 
eksploatavimo, montavimo, valdymo ir techninės priežiūros metu. Naudojant 
skaitmeninę pavarą, šildymo arba aušinimo sistemą galima prijungti prie pastato 
valdymo sistemų ir naudoti aukštesnio lygmens srauto balansavimo, reguliavimo 
ir nuotolinio valdymo funkcijas.  

Tokio sprendimo privalumai – mažesnės įrengimo laiko sąnaudos, galimybė 
nuotoliniu būdu parengti eksploatuoti ir tiksliai suderinti sistemą, pasiekti sistemos 
duomenis ir nuotoliniu būdu aptikti užsikimšusius vožtuvus bei įrangos trikdžius. 
Įrengus skaitmeninę pavarą, specialistams nebereikia dažnai vykti į objektą – jie gali 
valdyti sistemą nuotoliniu būdu tiesiog iš savo biuro.

Su NovoCon™ S pavara prasideda nauja era srauto balansavimo ir kontrolės srityje. 

Suderinkite geriausias šildymo,            
vėdinimo ir oro kondicionavimo        
sistemos ypatybes su ateities 
privalumais. Tai galite padaryti  
jau šiandien.
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  NovoCon™ S
Pavara „ 4 viename“

Geriausia savo klasėje pagal srauto valdymą,
ryšys su pastato valdymo sistema 

Pavara 
NovoCon™ - tai labai tiksli daugiafunkcinė pavara, 
skirta naudoti su AB-QM DN 10-32 dydžio vožtuvais.
Ji užtikrina geriausią savo klasėje veikimą, naudojant 
su ventiliatoriniais  konvektoriais, šildymo/vėsinimo 
sijomis, oro vėdinimo kamerų kaloriferiais.

Srauto indikatorius
Dėl didelio pozicionavimo tikslumo pavara 
NovoCon™ veikia kaip srauto indikatorius ir 

užtikrina nuo slėgio nepriklausomas tiesines 
AB-QM vožtuvo charakteristikas. 

Ryšio per magistralę įrenginys
Naudojant NovoCon™ pavarą, atsirado galimybė 
vandens sistemą sujungti su pastato automatika. Visą 
nustatymą ir kontrolę galima atlikti per Fieldbus, turint 
minimalų kiekį duomenų.  

Duomenų kaupiklis*
NovoCon™ leidžia lengvai surinkti ir saugoti 

duomenis, kurie gali būti naudojami registruoti 
pastato efektyvumą ilgą laikotarpį, nustatyti 

geriausią praktiką energijos vartojimo požiūriu. 
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Daugumoje šiuolaikiškų pastatų reguliavimui ir kontrolei vykdyti realiuoju laiku yra įrengtos tam 
tikros automatizuotos ryšio sistemos, kurias sudaro įrenginiai, aukštai ir patalpos. Jos yra susijusios 
su apšvietimu, apsauga, energija ir t. t. Iki šiol srauto balansavimo ir reguliavimo funkcijos nebuvo 
įtrauktos į pastato automatizavimo sistemą. Su NovoCon™ viskas keičiasi.  

Skaitmeninė pavara leidžia pastato valdymo sistemai palaikyti ryšį per Fieldbus, todėl 
informacija gali būti renkama iš kiekvienos atskiros pavaros. Prisijungus NovoCon™, pagerėja 
pastato valdymas dviem svarbiais aspektais. Jos teikia galimybę nuotoliniu būdu parengti 
sistemą eksploatuoti, gauti srauto parametrus bei praplauti sistemą vos keliais pelės mygtuko 
spustelėjimais. Be to, jas naudojant, galima gauti informaciją apie būseną bei įspėjamuosius 
signalus sistemos trikdžiams operatyviai pašalinti, o žurnale registruoti duomenys teikia galimybę 
stebėti galimas energijos sąnaudas ir pokyčius. 

Pasinaudokite tinkamai prijungtos 
pastato automatizavimo sistemos 
galimybėmis

Nuotolinis valdymas

Šia funkcija galima 
pasinaudoti, 
prisijungus  prie 
pastato valdymo 
sistemos. 
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Nuo duomenų perdavimo  
iki energijos taupymo

Nuotolinio ryšio  
privalumai 

Neabejotinai pasiteisinantis sprendimas 
ilgalaikėje perspektyvoje

Nuotolinis valdymas

ŠVOK ateitis  
keičiama šiandien

Įsivaizduokite, kad galite visiškai kontroliuoti šildymo arba aušinimo sistemą 
tiesiogiai iš kompiuterio. Nuotolinis valdymas – labai svarbi funkcija, kurią galima 
užtikrinti, prijungus AB-QM vožtuvą ir NovoCon™ prie pastato valdymo sistemos. 
Nuotolinis paleidimas eksploatuoti, praplovimas ir kontrolė ne tik padeda sutaupyti 
brangaus laiko įvairiuose sistemos įrengimo ir pridavimo procesų etapuose – tai 
taip pat panaikina poreikį technikui ar inžinieriui atlikti standartinius tarnybinius 
patikrinimus arba atlikti invazines paieškas, kai sunku rasti gedimus. 

Darbas su duomenimis – viena svarbiausių modernaus darbo sąlygų. Kol neturime 
žinių apie praeitį, beveik neįmanoma suformuoti ateities sprendimų. NovoCon™ ypač 
gerai atlieka duomenų registravimą ir tokiu būdu pateikia naujos medžiagos analizei. 
Galima atlikti lyginamąją analizę tarp pastato aukštų arba viso pastato per tam tikrą 
laiką, prognozuoti būsimą sistemos elgesį arba vartojimą. Turint lengvai prieinamus 
duomenis, galima nuodugniau išnagrinėti ir geriau suprasti pastato dinamiką bei 
nustatyti optimizavimo taškus. 

Našumo ir taupaus eksploatavimo požiūriu NovoCon™ skaitmeninė pavara yra 
tikra lyderė. Mažesnes sąnaudas lemia gausybė ypatybių: itin efektyvus įrengimo 
procesas naudojant mažiau kabelių ir laidų, efektyvus parametrų nustatymas ir 
funkciniai bandymai nuotoliniu būdu prieš perduodant eksploatuoti, nuotoliniu 
būdu lengvai vykdoma stebėsena ir techninė priežiūra, sistemos klaidų aptikimas. 
Be to, nemažai lėšų sutaupoma ir išaiškinant optimalaus energijos naudojimo 
galimybes. 

From data to energy savings

A true winner in the long run

Remote controlled water �ow
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NovoCon™ didina  
vertę visiems

Per visus tipinius pastato gyvavimo etapus NovoCon™ stipriai padidina vertę, 
rytojaus inžinerijos naudą leidžia pajusti jau šiandien. 

1 pelės 
spragtelėjimas  

Tiek tereikia, norint 
praplauti šimtus AB-
QM vožtuvų, pato-
giai sėdint biure.  

Kurkite ateities verslą 
diegdami inovacijas

Projektuojant naują pastatą arba rengiant stambų renovacijos projektą, didžiausią 
reikšmę turi bendrosios eksploatacinės išlaidos. Šiame šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo projekto etape apibrėžiant geriausią ir blogiausią scenarijų, būtina 
atsižvelgti į įrenginių, platformų ir aparatinės įrangos patvarumą, eksploatacines 
savybes bei kokybę. 

Tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu NovoCon™ kartu su rinkoje pirmaujančiais 
AB-QM vožtuvais užtikrina idealų sistemos srauto balansą ir prisideda, mažinant 
bendrąsias savininko išlaidas.  

Mažesnes jūsų klientų laiko ir pinigų sąnaudas lemia:
• Efektyvus įrengimas, parengimas ir perdavimas eksploatuoti
• Pažangus srauto balansavimas ir reguliavimas
• Nuotolinė techninė priežiūra ir sistemos klaidų aptikimas, naudojant 

įspėjamuosius signalus
• Paprasta kasdienė eksploatacija ir prieiga prie vertingų duomenų 
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NovoCon™ naudoja Fieldbus 
kabelius su paruoštais kištukais 
ryšiui per magistralę. Nereikia 
tiesti atskirų laidų nuo valdiklio 
iki kiekvienos pavaros, todėl 
sutaupoma pinigų, nes anksčiau 
projekto sąmata didėjo sulig 
kiekvienu prijungtu kabeliu.  

Paruošti kištukai ir nuosekli 
jungimo schema lemia:
• Greitesnį ir paprastesnį 

įrengimą
• Mažesnį netinkamo 

sujungimo pavojų
• Mažesnį kabelių kanalų 

skaičių
• Mažesnį gaisro pavojų

Mažiau laidų 
Mažiau kabelių
Jokių rūpesčių

Montuojant ir paleidžiant eksploatuoti sistemas, laikas yra labai svarbus faktorius. 
Paleidžiant sistemą, įprasta tvarka būdavo: sumontuoti vožtuvus, praplauti ir 
užpildyti sistemą, paskui nustatyti vožtuvų padėtis ir uždėti pavaras. Esant orui 
sistemoje, reikėjo iki galo atidaryti visus vožtuvus; nuimti pavaras, rankiniu būdu 
pakeisti vožtuvo nustatymus, praplauti ir išvalyti atšakas, tada grįžti prie kiekvieno 
vožtuvo, rankiniu būdu nustatyti projektinį srautą ir vėl uždėti pavaras. 

Ši daug laiko užimanti rutina – jau praeityje. 

Su NovoCon™ visa tai atliekama daug greičiau:
• Ir vožtuvas, ir pavara uždedami tuo pačiu metu 
• Nereikia išankstinio vožtuvo nustatymo 
• Paruošti su kištukais kabeliai supaprastina ir paspartina montavimą 
• Lubos gali būti uždaromos iš karto, kai tik gaunamas vizualinis signalas iš pavaros 
• Nereikia eiti prie įrenginio arba nuiminėti pavaros
• Šimtai vožtuvų gali būti iki galo atidaryti praplovimui, spustelėjus vieną pelės 

klavišą 
• Po praplovimo vožtuvus galima vėl atstatyti vienu pelės klavišo spustelėjimu 

Įrengimas ir pridavimas eksploatuoti 

Laikas taupomas   
kiekviename etape

NovoCon™ leidžia užmegzti ryšį per Fieldbus, tai  gerokai sumažina duomenų 
taškų skaičių. Taip sumažinamos programavimo išlaidos, sistemos klaidų pavo-
jus ir bendrosios sistemos energijos sąnaudos. 

Privalumų yra daug: 
• Parametrų nustatymas ir valdymas per Fieldbus
• Kasdienė įvairių funkcijų ir pavojaus signalų stebėsena
• Automatinė adresavimo sistema – nereikia naudoti dviejų padėčių jungiklių
• Duomenų gavimas analizei atlikti ir pastato dinamikos atskaitos taškams 

nustatyti
• Automatinis bodinės spartos aptikimas

Sistemos integracija

Prijunkite paskutinįjį elementą 
prie pastato automatikos
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Prijungimo prie pastato valdymo 
sistemos privalumai kasdieninės 
eksploatacijos požiūriu: 
• Nuotolinis parengimas eksploatuoti 
• Nuotolinė stebėsena ir techninė 

priežiūra
• Vidiniai įspėjamieji signalai
• Vožtuvų užsikimšimo / nuotėkio 

aptikimas, įrengiant temperatūros 
jutiklius

• Mažesnis iškvietimų į objektą skaičius
• Istorinių duomenų apžvalga
• Prevencinė techninė priežiūra

Per Fieldbus tinklo magistralę NovoCon™ užtikrina išsamią grįžtamąją 
informaciją apie sistemą ir perduoda įvairius pavojaus signalus. Kasdie-
ninės eksploatacijos darbus galite atlikti neišeidami iš biuro. Skaitmeninė 
pavara aktyviai ir tiksliai nurodo potencialiai problemines sritis, kad jūs 
galėtumėte imtis atitinkamų veiksmų neatsitraukdami nuo kompiuterio.  

Techninės priežiūros ir galimų gedimų šalinimo darbams atlikti paprastai 
sugaištama nemažai laiko. Techninės priežiūros darbuotojai rankiniu būdu 
tikrina vožtuvus, o aptikus gedimą neretai tenka kviesti šildymo, vėdinimo 
ir oro kondicionavimo sistemų specialistą. Tokiu atveju specialistas gaišta 
laiką ir naudoja išteklius gedimui išaiškinti – atidarinėja lubas ir laipioja 
kopėčiomis, drumsdamas pastato naudotojų ramybę.

Pastato valdymas 

Kasdieninė eksploatacija 
neišeinant iš biuro

Bendriesiems šildymo arba aušinimo sistemos 
techninės priežiūros darbams atlikti nebereikia 

veržliarakčių, kopėčių, žibintuvėlių. 

Viskas, ko reikia – kompiuteris ir pelė.
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Ilgalaikė eksploatacija 

Rytdienos privalumai

Mūsų dienomis duomenys tampa vis svarbesni pastato energijos sąnaudoms 
optimizuoti. Juos naudojant, galima išaiškinti tiek sistemos funkcionavimo, 
tiek energijos sąnaudų dinamikos nukrypimus nuo normos. Turint atitinkamus 
duomenis, galima analizuoti pastato energijos sąnaudas bei nustatyti atskaitos 
taškus ir sumažinti laiko bei energijos sąnaudas šalinant trūkumus, kuriuos lemia 
netinkamas šildymo arba vėsinimo sistemos naudojimas.

NovoCon™ saugo informaciją duomenų failuose, kurie gali būti naudojami 
lyginamajai analizei pastato valdymo procese. 

NovoCon™ duomenų registravimo privalumai: 
• Vėsinimo ir šildymo poreikių bei sąnaudų maksimumų palyginimas
• Projektinių srauto parametrų įvertinimas po įrengimo ir, esant reikalui,    

nuotolinis jų keitimas
• Nepriklausomas duomenų vertinimas nuotoliniu būdu
• Reguliarūs atsisiuntimai mažo intensyvumo laikotarpiais
• Tikslinės energijos taupymo sritys
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Skaitmeninis ar hibridinis – 
renkatės Jūs

Iš esmės pavara yra skaitmeninė, tačiau pastatuose, kur reikalingas individualus  
valdymas tiesiogiai nuo įrenginio, galima naudoti hibridinio modelio pavaras. 
Hibridinė pavara teikia galimybę atlikti valdymą naudojant „Fieldbus“ magistralę arba 
0–10 V valdymo signalą; ji ypač tinka naudoti pastatuose, kur dėl esamos sistemos 
ypatybių reikalingi, pvz., analoginiai valdymo signalai. Jo ypatybės yra beveik tokios 
pat, kaip ir skaitmeninio modelio – didelis tikslumas, nuotolinės funkcijos ir srauto 
rodmenys – visa tai teikia galimybę pastebimai sumažinti laiko ir energijos sąnaudas.  

Hibridinio modelio privalumai: 
• Suderinamumas su įprastine sistemos architektūra ir valdikliais (modernizuotais)

• Galimybė naudoti esamą valdymo kontūrą vietoje centralizuoto valdymo kontūro 
per „Fieldbus“ magistralę 

NovoCon™ S 
Skaitmeninis 
taikymas  

NovoCon™ S 
Hibridinis taikymas 

Patalpos  
termostatas

Patalpos  
termostatas

Patalpos  
termostatas

Patalpos valdy-
mo ekranas

Patalpos valdy-
mo ekranas
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Lengva suprasti. Būsenos šviesos diodai 
pateikia glaustą informaciją apie  pavaros ir 
sistemos veikimą. 

NovoCon™ sujungia AB-QM vožtuvą su 
pastato valdymo sistema.

NovoCon™ S 

• Konfigūracija naudojant „Fieldbus“ magistralę

• BACnet MS/TP ir Modbus RTU

• 0–10 V srauto reguliavimas naudojant hibridinį 
modelį

• Srauto rodmenys

• Įvairūs įspėjamieji signalai

• Automatinis MAC adresavimas

• Automatinis bodinės spartos aptikimas

• Tiesiniai, „log“ ir „alfa“ parametrai

• Kabeliai su paruoštais kištukais, be halogeno

• Apsaugos klasė IP54

• 24 V kintamosios arba nuolatinės srovės 
maitinimo šaltinis

 

Paprastas prijungimas, naudojant  
paruoštus kištukinius kabelius. 
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Norėdami sužinoti daugiau,  
susisiekite su mumis internete  
Mes, Danfoss komanda, jau šiandien kuriame novatoriškus rytojaus ŠVOK 
sprendimus. Mes dirbame, sutelkdami dėmesį į poveikį aplinkai mažinančius 
sprendimus ir tuo pačiu siekdami aukštesnio mūsų produkciją naudojančių bei ja 
pasitikinčių žmonių darbo našumo ir gerovės lygio. 

Norėdami daugiau sužinoti apie NovoCon™ pavarą, AB-QM vožtuvą arba Danfoss 
organizaciją, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu: 

novocon.com

Filmukas apie NovoCon™ S 
Nuskaitykite QR kodą ir pamatykite, kaip mes 
deriname patirtį ir naujoves.


