
ΕΠΑΦΕΣ  NOVA SMART 

 
Οι επαφές Nova προσφέρονται και με ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ, με 6,8ΚΩ και 
με 10ΚΩ,  με το όνομα Nova Smart.  
Μία ευρεία συλλογή από επαφές Nova Smart είναι διαθέσιμες προκειμένου να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των χρηστών συστημάτων ασφαλείας σε διαφορετικούς 
χώρους εφαρμογής. 

Η  ιδική σχεδίαση που διαθέτουν τις καθιστούν ικανές να διατηρήσουν και να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής των κουφωμάτων.  
Ο συνδυασμός των επαφών Nova Smart, με το Module Nova Smart CS-20 αναβαθμίζουν τις 
λειτουργίες όλων των συστημάτων ασφαλείας της αγοράς, ως προς την ασφάλεια του χώρου 
και την ελευθερία κίνησης των ενοίκων και εκτός χώρου όταν το σύστημα ασφαλείας είναι 
οπλισμένο. 

Εγκαθίσταται σε όλα τα  κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλου, συρόμενου, 
ανοιγόμενου και  ρολού, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα. 
1) Με το συνδυασμό των επαφών Nova Smart και του Module Nova Smart CS-
20 επιτυγχάνεται α) η αναβάθμιση της ασφάλειας της περιμετρικής κάλυψης του χώρου 
ασφαλίζοντας το τζάμι και το εξώφυλλο, β) η διαχείριση της λειτουργίας των κουφωμάτων 
επανέρχεται στις συνήθειες – επιθυμίες των ενοίκων, γ) παρέχεται  η δυνατότητα στους 
κατοίκους  να βγουν εκτός χώρου με οπλισμένο το σύστημα ασφαλείας.  
2)   Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να οπλίζει το σύστημα ασφαλείας, επιλέγοντας την 
επιθυμητή κατάσταση των κουφωμάτων. Σε κάποιο κούφωμα είναι κλειστό το τζάμι και το 
εξώφυλλο, σε άλλο  ανοιχτό́ το τζάμι και κλειστό το εξώφυλλο και σε άλλο ανοικτό το 
εξώφυλλο και κλειστό το τζάμι.  
3)  Ο χρήστης με οπλισμένο το σύστημα ασφαλείας όταν το εξώφυλλο είναι κλειστό,  έχει τη 
δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει το τζάμι, για έλεγχο του αερισμού και τις θερμοκρασίας 
του χώρου. 
4)   Ο χρήστης με οπλισμένο το σύστημα ασφαλείας,  έχει τη δυνατότητα αφού ανοίξει 
πρώτα  το τζάμι να ανοίξει μετά το εξώφυλλο και να βγει στον περιβάλλοντα χώρο και να 
ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
α) Να βγει για να ελέγξει τον εξωτερικό χώρο. 
β) Να ανοίξει το εξώφυλλο και να κλείσει το τζάμι για να φωτιστεί ο χώρος. 
γ) Να βγάλει στον περιβάλλοντα χώρο κάποιο κατοικίδιο. 
δ) Να βγει έξω για να πάρει ξύλα για το τζάκι. 
ε) Σημαντική λειτουργία για καπνιστές όπου δεν απαιτείται να αφοπλίσουν το σύστημα για 
να βγουν έξω, αλλά και για αυτούς που θα θελήσουν να απολαύσουν ένα ποτό με ασφάλεια 
και πολλές άλλες περιπτώσεις ανάλογα με το χώρο και με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. 
5)  Σε περίπτωση παραβίασης του εξωφύλλου το σύστημα δίνει άμεσα συναγερμό, 
ανεξάρτητα εάν το τζάμι είναι ανοικτό ή κλειστό. Εάν το τζάμι είναι κλειστό, με το άνοιγμα 
του εξωφύλλου παγιδεύεται αυτόματα και είναι έτοιμο να δώσει νέο συναγερμό σε τυχόν 
παραβίασή του. 
6)  Σε περίπτωση βλάβης επαφής σε κάποιο κούφωμα, ο εντοπισμός της είναι άμεσος, 
μειώνοντας το κόστος συντήρησης. 
Για την προσθήκη των επαφών Nova Smart και του Module CS-20, ακόμα και σε ήδη 
εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας, 

• Δεν απαιτείται αντικατάσταση του πίνακα. 
• Δεν απαιτείται αντικατάσταση του πληκτρολογίου. 
• Δεν απαιτείται επιπρόσθετη καλωδίωση. 
• Δεν απαιτείται  διαφοροποίηση του προγραμματισμού του συστήματος και 
• Δεν διαφοροποιείτε  ο μέχρι πρότινος χειρισμός του συστήματος ασφαλείας. 



Η μοναδική υποχρέωση του τεχνικού είναι να εγκαταστήσει επαφές και στα δύο 
μέρη των κουφωμάτων.  
Προτεινόμενες επαφές για τη συνδεσμολογία του Module είναι οι NOVA SMART οι οποίες 
διαθέτουν ενσωματωμένη αντίσταση.  
Εάν συνδεθούν κοινές επαφές θα πρέπει να προστεθούν αντιστάσεις και οι ενώσεις να 
γίνουν με κόλληση προς αποφυγή ψευδών συναγερμών. 
Περισσότερη ενημέρωση  για τις αναβαθμισμένες λειτουργίες που παρέχουν οι επαφές 
Nova Smart σε συνδυασμό με το Module Nova CS-20 στα συστήματα ασφαλείας, θα 

πάρετε από εξειδικευμένο εγκαταστάτη και από το  Γιατί Smart ;.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για το λόγω ότι οι μαγνήτες των επαφών NOVA SMART έχουν ισχυρό μαγνητικό πεδίο, μην 
τους πλησιάζετε κοντά στους μαγνητικούς φορείς δεδομένων, γιατί υπάρχει περίπτωση να 
τους καταστρέψουν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι βιντεοκασέτες, 
δισκέτες, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικός γραμμικός κωδικός και σε κάθε συσκευή που ο 
κατασκευαστής σας ενημερώνει. Σε τηλεοράσεις και οθόνες, μπορεί να εμφανιστούν βλάβες. 
Αποφεύγετε επίσης την επαφή τους με παιδιά όπου  λόγω του μικρού μεγέθους  μπορεί να 
καταπωθούν. 
Οι μαγνητικές επαφές NOVA  είναι Ελληνικό προϊόν και διατίθενται στην αγορά από το 2004. 
Προστατεύονται βάση του νόμου 1733/87 περί  πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε 
αντιγραφή τους διώκεται ποινικά. 

 


