
NOVASTAT / NOVAMASTER RF ZALETY
 ■ Brak pracochłonnego  
okablowania

 ■ Optymalne pozycjonowanie  
w pomieszczeniu

 ■ Kodowany sygnał do jednoznacz-
nego przyporządkowania termo-
statu pokojowego

 ■ Proste podłączenie siłowników 
do modułów sterujących

 ■ Do siłowników w trybach pracy 
bezprądowo zamknięty (NC) i 
bezprądowo otwarty (NO)

 ■ Inteligentny procesor

SCHEMAT INSTALACJI

RADIOWE TERMOSTATY POKOJOWE I MODUŁY STERUJĄCE

OPIS
Termostaty pokojowe w kombinacji z 
siłownikami Taconova NovaDrive lub 
TopDrive dbają o stałą temperaturę 
powietrza w zamkniętych i suchych 
pomieszczeniach. Asortyment termo-
statów pokojowych zhierarchizowany 
w zakresie stosunku ceny do wydaj-
ności oferuje prawidłowe rozwiązanie 
indywidualnych wymagań.
Wersja podstawowa NovaStat RF  
Basic, pokrywa najczęstszy zakres 
stosowania. Wersja NovaStat RF  
Digital i NovaStat RF Week wizualizuje 
nastawione i zmierzone wartości na 
wskaźniku cyfrowym. Indywidualna 
regulacja ciepła w poszczególnych 
pomieszczeniach, na życzenie użyt-
kownika, osiągnięta zostaje za po-

mocą programowalnych cyfrowych 
termostatów zegarowych NovaStat RF 
Week lub NovaMaster RF Logic.  
Poprzez zamontowany zegar steru-
jący można nastawić czas trwania 
trybu obniżającego w programie  
tygodniowym.
Dane termostaty pokojowe mogą w 
prosty sposób i bez pracochłonnego 
okablowania zostać przyporządkowa-
ne do modułu  
odbiorczego NovaMaster RF Logic lub 
do odbiornika jednokanałowego  
NovaMaster RF mini. Za pomocą  
opcjonalnie wkładanego modułu  
NovaMaster RF SlaveBox, mogą zo-
stać rozszerzone możliwości podłą-
czenia dla siłowników.

Indywidualna regulacja temperatury pomieszczenia.

POZYCJA MONTAŻOWA
Termostaty są montowane w danym 
pomieszczeniu, a moduły sterujące  
w pobliżu rozdzielacza.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Poprzez czujnik NTC, dołączony re-
gulator PI, bądź regulator różnicowy, 
termostaty pokojowe w kombinacji z 
siłownikami dbają o stałą tempera-
turę pomieszczenia. Sygnał sterujący 
przesłany zostaje drogą radiową (na 
868 MHZ) do centralnego odbiornika. 
Regulacja następuje wtedy poprzez 
siłownik działający na zawór na zasa-
dzie OTWÓRZ / ZAMKNIJ. Zintegrowany 
w termostacie pokojowym regulator 
PI, bądź regulator różnicowy, zapo-
biega przeregulowaniu temperatury 
pomieszczenia w stosunku do war-
tości nastawionej termostacie poko-
jowym.

KATEGORIE BUDYNKÓW
Dla instalacji w zakresie ogrzewania  
i chłodzenia w:

 ■ budownictwie mieszkaniowym, 
osiedlach domków jednorodzinnych, 
domach wielorodzinnych

 ■ domach opieki i szpitalach
 ■ budynkach administracyjnych  
i usługowych

 ■ hotelach i restauracjach /  
ku chniach przemysłowych

 ■ szkołach i salach gimnastycznych / 
obiektach sportowych

 ■ budownictwie przemysłowym
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1 NOVASTAT RF BASIC
Elektroniczny termostat pokojowy 
w wersji radiowej do pośredniego 
sterowania siłownikami NC/ NO, do 
systemów ogrzewania podłogowego
Przesyłanie wartości zadanej poprzez 
sygnał radiowy (868 MHZ). Każdy  
termostat posiada własne kodowanie 
sygnału do jednoznacznego przypo-
rządkowania. Korekta temperatury 
rzeczywistej zintegrowana w tarczy 
nastawczej.

2 NOVASTAT RF DIGITAL
Elektroniczny termostat pokojowy  
w wersji radiowej ze wskaźnikiem 
cyfrowym do pośredniego sterowania 
siłownikami NC/ NO, do systemów 
ogrzewania podłogowego 
Przesyłanie wartości zadanej poprzez 
sygnał radiowy (868 MHZ). Każdy  
termostat posiada własne kodowanie 
sygnału do jednoznacznego przypo-
rządkowania. Przełącznik trybów  
pracy dla trybu pracy normalnej  
i obniżającej. Dalsze spersonalizo-
wane ustawienia możliwe są w menu 
parametry urządzenia.

3 NOVASTAT RF WEEK
Elektroniczny termostat pokojowy  
w wersji radiowej ze wskaźnikiem 
cyfrowym do pośredniego sterowania 
siłownikami NC/ NO, do systemów 
ogrzewania podłogowego 
Przesyłanie wartości zadanej poprzez 
sygnał radiowy (868 MHZ). Każdy  
termostat posiada własne kodowanie 
sygnału do jednoznacznego przypo-
rządkowania. Przełącznik trybów  
pracy dla trybu pracy normalnej  
i obniżającej lub z automatycznym 
programem czasowym. Możliwość 
programowania programów tygodnio-
wych i dziennych oraz funkcja urlopu, 
ochrony przed mrozem i blokady kla-
wiatury. . Dalsze spersonalizowane 
ustawienia możliwe są w menu para-
metry urządzenia.

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy: 206.1656.000
 ■ Napięcie robocze: 2 x baterie LR6 AA 1,5 V
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Zakres nastawczy: 5-30 °C (41-86 °F)
 ■ Częstotliwość radiowa: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Dopuszczenie radiowe: CE.EN 300220-1, EN 301489-1
 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Zachowanie regulacyjne: pasmo proporcjonalne 2K (15 min)
 ■ Czujnik temperatury: NTC 100 K
 ■ Wymiary: H80 x B80 x T31 mm
 ■ Kolor: RAL 9010

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy: 206.1657.000
 ■ Napięcie robocze: 2 x baterie LR6 AA 1,5 V
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Zakres nastawczy: 5-30 °C (41-86 °F)
 ■ Częstotliwość radiowa: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Dopuszczenie radiowe : CE.EN 300220-1, EN 301489-1
 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Zachowanie regulacyjne:  
nastawiany regulator PI lub statyczny regulator różnicowy

 ■ Czujnik temperatury: NTC 100 K
 ■ Wymiary: H80 x B80 x T31 mm
 ■ Kolor: RAL 9010

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy 206.1658.000
 ■ Napięcie robocze: 3 x baterie LR6 AA 1,5 V
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Zakres nastawczy: 5-35 °C (41-95 °F) ochrona przed mrozem 0,5-10 °C (33-50 °F)
 ■ Częstotliwość radiowa: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Dopuszczenie radiowe : CE.EN 300220-1, EN 301489-1
 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Typ regulatora : regulator PI cykl 15 min
 ■ Szerokość pasma nastawczego: 2 °K z pasma proporcjonalnego
 ■ Prędkość nastawcza: 7,5 cyklów / h (8 min cykl)
 ■ Czujnik temperatury: NTC 100 K
 ■ Wymiary : H86 x B125 x T32 mm
 ■ Kolor: RAL 9010

NOVASTAT RF | TERMOSTATY POKOJOWE RADIOWE



21

NOVAMASTER RF MINI
Jednokanałowy odbiornik radiowy 
do sterowania siłownikami NC/NO, do 
systemów ogrzewania podłogowego
Przesyłanie wartości zadanej poprzez 
sygnał radiowy (868 MHZ). Kombino-
wany z termostatami pokojowymi  
NovaStat RF Basic, NovaStat RF  
Digital i NovaStat RF Week

1 NOVAMASTER RF LOGIC
Moduł sterujący w kombinacji z  
odbiornikiem TIMER do podłączenia 
siłowników elektrotermicznych i 
przyporządkowania danych termosta-
tów pokojowych radiowych 
Rozszerzenie z NovaMaster RF Slave  -
Box dla dalszych możliwości podłą-
czenia. Bezpośredni montaż ścienny 
lub montaż na szynie DIN.
Sterowanie siłownikami 230 V NC/NO. 
Wskaźnik statusu pracy za pomocą 
diod świecących. 2 oddzielne, bez-
potencjałowe wyjścia przełączające 
na module sterującym NovaMaster RF 
Logic do sterowania pompami.
Programowalna funkcja Timera dla 
danej strefy. Zintegrowane programy 
użytkownika, z tego 9 stałych i 12 
dowolnie programowanych dla każdej 
pojedynczej strefy. Inteligentny pro-
cesor. Cyfrowy wyświetlacz do wska-
zywania programu, czasu i funkcji.

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy: 206.1659.000
 ■ Napięcia robocze: 230 VAC / NC / NO / 50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Wyjście przełączające: odbiornik przekaźnik 12 A 250 VAC max.
 ■ Ilość siłowników: max. 2 siłowniki (równolegle)
 ■ Częstotliwość radiowa: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Dopuszczenie radiowe : CE.EN 300220-1, EN 301489-1
 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Wymiary: H170 x B28 x T14 mm
 ■ Kolor: RAL 9010

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy: 258.9317.000
 ■ Napięcie robocze: 230 VAC 50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Częstotliwość radiowa (Timer): 868 MHz, < 10 mW
 ■ Dopuszczenie radiowe: CE.EN 300220-1, EN 301489-1
 ■ Ilość stref: 6 (max. 4 siłowniki / strefa)
 ■ Max. ilość siłowników: 24 x 230 VAC
 ■ Ilośc siłowników / strefa: max. 4 siłowniki / strefa
 ■ Typ regulatora : regulator PI szerokość pasma proporcjonalnego 2 °K/1, 2 °K
 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Wyjścia przełączające:  
 2 x oddzielne bezpotencjałowe do włączania pompy max. 8 A

 ■ Wymiary: H88 x B370 x T58 mm
 ■ Kolor: RAL 9010

NOVAMASTER RF | ODBIORNIKI RADIOWE

NOVAMASTER RF | RADIOWE MODUŁY STERUJĄCE I ODBIORNIKI



NOVAMASTER RF | RADIOWE MODUŁY STERUJĄCE I ODBIORNIKI (CIĄG DALSZY)

2 NOVAMASTER RF SLAVEBOX
Moduł rozszerzający do modułu Nova
Master RF logic do rozszerzonego 
podłączenia siłowników elektroter-
micznych
Przyporządkowanie termostatów  
pokojowych następuje poprzez Nova-
Master ELTimer. Wkładane rozszerze-
nie i bezpośredni montaż na ścianie 
lub montaż na szynie DIN. Sterowanie 
siłownikami 230 V NC/NO. Wskazywa-
nie statusu pracy za pomocą diod 
swiecących.

DANE TECHNICZNE
 ■ Nr katalogowy.: 258.9319.000
 ■ Napięcie robocze: 230 VAC 50 Hz ± 10 %
 ■ Temperatura robocza: 0-50 °C (32-122 °F)
 ■ Ilość stref: 4 (max. 4 siłowniki / strefa) 
 ■ Max. ilość siłowników:  
Suma NovaMaster RF Logic + NovaMaster RF SlaveBox = 24 x 230VAC

 ■ Rodzaj ochrony: klasa ochrony II IP 30
 ■ Wymiary : H88 x B160 x T58 mm
 ■ Kolor: RAL 9010
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KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM
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