Configureerbaar gebouwenbeheersysteem
voor slimmere gebouwen.
Voor beheer van bedrijfspanden met licht-commerciële doeleinden
Ondernemingen hebben meer opties voor het verminderen van kosten en een betere
beheersing van HVAC, koeling en lichtapparatuur. Verasys™ is een nieuw en eenvoudiger
plug-and-play-besturingssysteem met meer mogelijkheden. Het garandeert soepele
installatie, ingebruikname en onderhoud en biedt toegang tot belangrijke gegevens wanneer en waar u die nodig hebt - zodat faciliteiten maximaal presteren.

Verasys is eenvoudig
in gebruik met
configureerbare
controllers (zonder
hulpmiddelen) dat voor
het eerst een plug-andplay-ervaring mogelijk
maakt door HVACapparatuur en bediening
met elkaar te integreren
in een gecertificeerd
systeem dat energiezuinig
functioneert.

Gebouwen slimmer maken door
optimalisatie van apparatuur.
Het beheersysteem van Verasys maakt
optimaal gebruik van slimme technologie
in apparatuur van elke willekeurige
fabrikant. Verasys is een ongecompliceerde,
makkelijke manier om één of meerdere
vestigingen van ondernemingen te beheren
en te optimaliseren. Alle mechanische
apparatuur sluit er naadloos op aan en
identificeert zichzelf, zonder dat hier speciale
programmeertools voor nodig zijn. U profiteert
daarom van een volledig nieuw inzicht in de
werking van een gebouw en biedt faciliteiten
die beter aansluiten op de gebruikers ervan.

Slimme, geïntegreerde bediening.
Vereenvoudigd en ondersteund.
Verasys biedt gebruikers toegang op afstand via een beveiligde internetverbinding. Plus,
optionele storingsdetectie en diagnostiek leveren alarmmeldingen via e-mail of sms.
Gebruiksvriendelijke afbeeldingen zorgen er daarnaast voor dat cruciale informatie over de
faciliteit makkelijk toegankelijk is, zodat de risico’s van ongeplande uitvaltijd en kostbare
reparaties tot een minimum beperkt blijven. U profiteert van voorspellende technologische
oplossingen die de kwaliteit en waarde garanderen waar uw bedrijf om vraagt.
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Met het verbeterde, energiezuinige beheer voor kleinere bedrijfspanden
B
krijgt u een nog hogere energieklasse volgens de EN15232. Een eigenaar van C
een pand kan van een gemiddelde klasse D naar klasse A gaan en dat is een D
E
groot voordeel. De sleutel voor deze efficiëntie ligt bij het beheersen van
F
de vraag. De ruimtes/kamers van de consument geven nauwkeurig aan de
G
verwarmings-/koelingsapparatuur door hoeveel energie er nodig is. De vraag
naar energie op de levering afstemmen, garandeert een algeheel energiezuinig systeem.
Of het nu om één, of duizend vestigingen gaat, Verasys biedt een geavanceerd niveau van
controle flexibiliteit, zoals planning, alarmering, setpoints, aangepaste trends en meer. Het
communiceert via BACnet® MSTP, zodat u Verasys op elk systeem dat geschikt is voor
BACnet® verder kunt uitbreiden. En het werkt met third-party pakket apparatuur voor een
hogere flexibiliteit en om bestaande investeringen te beschermen.

Verbinding en meldingen op afstand, wanneer of waar dan ook.

Smart Equipment van Johnson Controls
optimaal benutten.
Smart Equipment van Johnson Controls identificeert apparatuur, waarin geavanceerde
technologie en slimme mogelijkheden reeds verwerkt zijn. Verasys profiteert maximaal
van onze Smart Equipment-technologie. Het biedt realtime gegevens over de prestaties.
Er is geen programmering of installatiegereedschap nodig. Geen engineering vereist.
Alleen maar plug-and-play.
Het grootste voordeel van Smart Equipment is dat de bediening er al door de fabrikant in
verwerkt is. Hierdoor sluit het naadloos aan op beheersystemen als Verasys. Het gebruikt
interne bedieningssystemen voor het ondersteunen van gegevensanalyses, zoals het
opsporen van storingen, wat proactief onderhoud mogelijk maakt en waardoor uitvaltijd beperkt
blijft. Plus, controle producten / apparaten die in staat zijn om apparatuur te controleren zonder
toezichthoudende controller zorgen voor een gebruikersinterface-ervaring. Hierdoor kan het zelf
andere Smart Equipment identificeren en/of daarmee communiceren. Kortom, Smart Equipment
maximaliseert de controle voor betere efficiëntie, een langere levensduur van uw apparatuur en
lagere operationele kosten.
Om te zien hoe u kunt profiteren van Smart Equipment, gaat u naar www.getsmartequipment.com.

Ingebouwd(e) comfort en efficiëntie.
Met Verasys wordt een slimmer gebouw mogelijk en dat betekent meer comfort,
productiviteit en efficiëntie. Verasys verbindt u met gegevensstromen afkomstig van
slimme beheersystemen in installaties op het dak, koelmachines, warmtepompen,
ventilatieconvectoren, bevochtigers, koelingssystemen, lichtpanelen en nog veel
meer. De gegevens kunnen op elk gewenst moment, waar dan ook, door elk mobiel
apparaat worden opgevraagd. Deze ongekende, realtime toegang tot belangrijke
informatie garandeert energiebesparing en lage operationele kosten tijdens de
levensduur van het gebouw, zodat u problemen kunt identificeren voordat ze tot
ongeplande uitvaltijd leiden. Hierdoor gaat uw apparatuur veel langer mee.
U kunt met Verasys tevens operationele kosten besparen en de toegang tot slimme
technologie vereenvoudigen. Het is een volledig beheersysteem voor gebouwen dat
realtime analyses geeft van de staat en resultaten van een faciliteit, voor optimale
productiviteit. Dit omvat ook toegang tot een technologisch geavanceerde reeks
controllers die configureerbaar zijn (zonder dat er programmering of gereedschap
aan te pas komt), alsook toegang tot een bibliotheek met een ruim aanbod aan
applicaties, waardoor veelzijdig gebruik en uitbreiding mogelijk wordt.

Een slimmere manier om
uw bedrijf te transformeren.
Verasys biedt de middelen, mogelijkheden en betrouwbare producten om
geavanceerde, volledige bedieningstechnologie aan gebouweigenaren
te leveren. U krijgt het meeste waar voor uw geld met optimale
klimaatbeheersing in uw gebouw die uw zakelijke behoeften ondersteunt,
voor verhoogde productiviteit en efficiëntie, maar ook voor een maximale
energiebesparing.

“‘Beheer met vertrouwen.”

www.GetSmartEquipment.com

Plug-and-play-beheersysteem voor
het beheren van slimme gebouwen.
In één enkel gebouw of voor een volledige onderneming, Verasys biedt een
nieuwe oplossing van plug-and-play-beheer. Via een geavanceerde, maar toch
intuïtieve gebruikersinterface krijgt u gedetailleerdere gebouwbeheerinformatie,
waardoor u de ecosystemen van het gebouw kunt optimaliseren. Dit resulteert
in een gebouw dat beter inspeelt op de gebruikers ervan.

Wend u tot uw lokale distributeur van Johnson Controls
voor alle details of ga naar

www.verasyscontrols.com/Europe
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Transformeer uw omgeving.

