
 
 

 

Γιατί  NOVA Smart  

Για την αντιμετώπιση των διαρρήξεων υπάρχουν αρκετοί τρόποι. 
Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας - συναγερμός, έχει αποδειχτεί  ότι είναι το πιο 
αποτρεπτικό μέσο αντιμετώπισης των διαρρήξεων. 
Δυστυχώς όμως λόγω του τρόπου λειτουργίας τους  που απαιτείται για να οπλίσει ο 
συναγερμός  και να υπάρχει ασφάλεια στο χώρο, θα πρέπει  να κλείσουν σε όλα τα 
κουφώματα όλα τα τζάμια ή όλα τα εξώφυλλά που έχουν παγιδευτεί με επαφές και τα 
οποία ανήκουν στην ίδια ζώνη, δεν το καθιστούν  λειτουργικό όλο το 24ωρο.  
Οι ένοικοι οπλίζουν στις οικίες τους το  συναγερμό  μόνο την ώρα  του ύπνου, για να μην 
αισθάνονται εγκλωβισμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω 
της έλλειψης της ευελιξίας των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, ενώ οι 
διαρρήξεις γίνονται όλο το 24ωρο.   
Το να μην οπλίζεται  ο συναγερμός όταν είμαστε μέσα στη οικία μας το γνωρίζουν οι 
κλέφτες με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να γίνονται διαρρήξεις την ημέρα και σε οικίες 
που έχουν συναγερμό και ειδικά την ώρα  που οι ένοικοι βρίσκονται εντός της οικίας. 
 

Η NOVA Security  μία εκ των πρωτοπόρων στον τρόπο ασφάλισης των κουφωμάτων με τις 

αόρατες μαγνητικές επαφές NOVA, συνεχίζει να καινοτομεί με λύσεις υψηλής ποιότητας 
που είναι σχεδιασμένες να αναβαθμίσουν τις λειτουργίες των συστημάτων ασφαλείας,  
αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της διαβίωσης των χρηστών. 
Η δυναμική εταιρία έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά τη δική της τεχνολογία με 
το σύστημα NONA SMART,  το οποίο ήρθε να δώσει οριστική λύση στο μόνιμο πρόβλημα 
εγκλωβισμού και στην αύξηση της ασφάλειας της περιμετρικής κάλυψης. 
Το σύστημα NONA SMART, εκτός από τις επαφές Nova Smart περιλαμβάνει το  
Module Nova Smart SAM-21, όπου είναι μία ηλεκτρονική πλακέτα με microprocessor 

τεχνολογίας SMD.  
Προσαρμόζεται σε όλα τα συστήματα ασφαλείας 
της αγοράς, εγκατεστημένα ή που πρόκειται να 
εγκατασταθούν και λόγω των μικρών του 
διαστάσεων 4,35X6,36 cm εγκαθίσταται εντός του 
πίνακα του συναγερμού με ειδική βάση στήριξης 
που διατίθεται. 

Η μοναδική υποχρέωση του εγκαταστάτη είναι, 
να ασφαλίσει με μαγνητικές επαφές και το τζάμι 

και το εξώφυλλο σε κάθε κούφωμα, σε 
περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένα. 

 
Οι επαφές που θα χρησιμοποιηθούν συνιστάται να είναι NOVA και NOVA SMART.    
 
Στα ήδη εγκατεστημένα συστήματα δεν  απαιτείται: 

• αντικατάσταση του πίνακα, 

• αντικατάσταση του πληκτρολογίου, 
• επιπρόσθετη πλακέτα επέκτασης ζωνών, 

• επιπρόσθετη καλωδίωση, 

• διαφοροποίηση του προγραμματισμού του συστήματος και 

• διαφοροποίηση στο μέχρι πρότινος χειρισμό  του συστήματος ασφαλείας. 
  

http://www.ideco.gr/


Με την  προσθήκη του συστήματος NOVA SMART ο συναγερμός οπλίζει άμεσα χωρίς να 

απαιτείται να κλείσουν όλα τα τζάμια ή όλα τα εξώφυλλα που είναι στην ίδια ζώνη. 
Έτσι πριν ο χρήστης οπλίσει το συναγερμό, μπορεί να επιλέγει  σε κάποιο κούφωμα να 

είναι κλειστό μόνο το τζάμι και ανοικτό το εξώφυλλο  για να φωτίζεται ο χώρος, σε κάποιο 
άλλο κούφωμα να είναι κλειστό μόνο το εξώφυλλο για να αερίζεται ο χώρος και σε κάποιο 
άλλο να είναι κλειστά και τα δύο.  

Το σύστημα NOVA SMART με την  προστιθέμενη λειτουργία  στο σύστημα ασφαλείας 
Smart Management – Έξυπνη διαχείριση, προσδίδει ελευθερία διαχείρισης των 

κουφωμάτων.   
 

Με οπλισμένο τώρα το σύστημα ασφαλείας και χωρίς καμία περεταίρω ενέργεια, οι 
ένοικοι μπορούν:  

α) να ανοίγουν και να κλείνουν κατά βούληση το τζάμι σε κάθε κούφωμα που το εξώφυλλο 
είναι κλειστό, χωρίς να χτυπήσει ο συναγερμός.  

β) σε κάποια κουφώματα  ανοίγοντας διαδοχικά το τζάμι και μετά το εξώφυλλο, να 
σημάνει συναγερμός και .      

γ) σε κάποια κουφώματα ανοίγοντας διαδοχικά το τζάμι και μετά το εξώφυλλο, να τους 
δίνεται η δυνατότητα  να βγουν στον εξωτερικό χώρο,  χωρίς να σημάνει συναγερμός.  

Έτσι οι ένοικοι μπορούν πλέον με οπλισμένο το συναγερμό να  βγουν στον εξωτερικό χώρο, 
για να ικανοποιήσουν κάποια ανάγκη τους ή συνήθεια τους,  όπως: 

*  να βγουν για να ελέγξουν τον εξωτερικό χώρο, 
*  να ανοίξουν το εξώφυλλο και να κλείσουν το τζάμι για να φωτιστεί ο χώρος, 

*  να βγάλουν στον περιβάλλοντα χώρο κάποιο κατοικίδιο, 

*  να βγουν έξω για να πάρουν ξύλα για το τζάκι και πολλές άλλες περιπτώσεις ανάλογα με 
το χώρο και με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Είναι αυτονόητο ότι ανάλογες ενέργειες στα κουφώματα,  από έξω προς τα μέσα, θα 
σημάνει συναγερμός. 

Με το σύστημα NOVA SMART προστίθεται στο σύστημα ασφαλείας και η λειτουργία 
Always Safe – Συνεχής ασφάλεια και επανέρχεται η ελευθερία κίνησης και εκτός χώρου, 

όπως και πριν την εγκατάσταση του συναγερμού.     
 

Τεχνικά είναι αδύνατον να δώσει συναγερμό το τζάμι ή το εξώφυλλο όταν παραβιαστούν, 
εάν η μαγνητική επαφή έχει βραχυκυκλώσει για κάποιο λόγο, π.χ. από κεραυνό. 

Ο μόνος τρόπος, για αυξημένη ασφάλεια, είναι να ασφαλιστεί και το τζάμι και το εξώφυλλο 
σε δύο διαφορετικές ζώνες, ώστε εάν βραχυκυκλώσει η μία επαφή να δώσει συναγερμό η 

άλλη.   
Αυτό απαιτεί μελέτη από την αρχή για την κατάλληλη καλωδίωση και φυσικά ένα σύστημα 

ασφαλείας με πολλές ζώνες, όπου το καθιστά δύσκολο για  σωστό χειρισμό και με 

αυξημένο κόστος.  
Η αναβάθμιση δε σε είδη εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας, είναι σχεδόν αδύνατη.  
Το σύστημα NOVA SMART προσδίδει τη δυνατότητα στο τεχνικό, αδιαφορώντας για την 
υπάρχουσα κατάσταση, να ασφαλίσει με επαφές και το τζάμι και το εξώφυλλο των  

κουφωμάτων και εάν βραχυκυκλώσει η μία επαφή να δώσει συναγερμό η άλλη.   
Αυτό οφείλεται στη προστιθέμενη λειτουργεία Mote Security – Αυξημένη ασφάλεια. 

 
Με την προσθήκη του συστήματος NOVA SMART και με ένα σχετικά μικρό κόστος, 

πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες του συστήματος ασφαλείας σας, προσφέροντάς σας 
αυξημένη ασφάλεια όλο το 24ωρο και ελευθερία κίνησης και εκτός χώρου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τεχνικό σας.  

Εάν δεν σας ικανοποίηση η απάντησή του, απευθυνθείτε σε εμάς ή σε ένα επίσημο 
διανομέα.  

 


