Konfigurerbare bygningskontrollsystem for smarte bygninger.
For enkel kontroll av mindre bygninger
Systemet har flere alternativer for å redusere kostnadene og øke kontrollen over VVS-,
kjøle- og belysningsutstyr. Verasys™ er et nytt plug-and-play-kontrollsystem med mindre
kompleksitet og flere funksjoner. Den strømlinjeformede installeringen, igangsetting og
service, som gir deg tilgang til kritiske data – hvor og når du trenger det – for å hjelpe ditt
anlegg til å yte smart og maksimalt.

Verasys tilbyr en enkel,
brukervennlig opplevelse
med konfigurerbare
kontrollere (uten verktøy),
og leverer på denne
måten den første plugand-play-opplevelsen

Gjør bygninger smartere
ved optimering av utstyret.
Verasys-kontrollsystemet utnytter
smartteknologiutstyr fra enhver produsent.
Verasys er en enkel måte å kontrollere
og optimere bedrifter på, enten de har
lokaler på ett eller flere steder. Alt utstyr
kobles sømløst til og identifiserer seg
selv, uten at det kreves noe spesielt
programmeringsverktøy. Dermed kan
du dra fordel av et nytt nivå i driften av
bygninger, og levere anlegg som bedrer
bygningsmiljøet betraktelig.

som integrerer VVSutstyr og kontroller
for et sertifisert
system i samsvar med
energisparende drift.

Smart, integrert kontroll. Forenklet.
Verasys gir brukerne ekstern tilgang over internett og kan settes opp med nødvendig
sikkerhet i forbindelse med tilgangen. Som opsjon, feilregistrering og diagnostikk leverer
i tillegg umiddelbart alarmvarslinger via e-post. Brukervennlig grafikk gir enkel tilgang til
kritisk anleggsinformasjon for å bidra til minimert risiko for ikke-planlagt nedetid og dyre
reparasjoner. Du kan dra fordel av forutsigbar teknologiløsning som leverer den kvalitet og
verdi som en bedrift krever.
Forsterket energisparende kontroll for mindre bygninger gjør det mulig med
enda høyere energiklasse i henhold til EN15232. Fordelen er at anleggseieren
kan gå over fra en gjennomsnittlig klasse D til klasse A. Nøkkelen til denne
effektiviteten er behovstyrt kontroll, der forbrukerarealer/-rom sender
energibehovsignaler/-krav til varme-/kjøleutstyret. Avstemming av
etterspørsel og forsyning gir generelt sett et energieffektivt system.
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Enten det er ett eller ett tusen anlegg, leverer Verasys et avansert nivå av fleksibel kontroll,
inkludert planlegging, alarminnstilling, innstillingspunkter, trendtilpasning og mye mer.
Systemet kommuniserer ved bruk av BACnet® MSTP, slik at Verasys kan utvides til alle
systemer som er i samsvar med BACnet®. Systemet fungerer også med utstyr fra tredjepart,
da med hensikt å gi større fleksibilitet i anvendelsen.

Fjerntilkobling og varsling når som helst og hvor som helst.

Dra nytte av smartutstyr fra
Johnson Controls.
Smartutstyr fra Johnson Controls identifiserer utstyr som allerede har innebygd avansert
teknologi og smarte funksjoner. Verasys drar full nytte av smart teknologi. Det leverer
ytelsesdata i sanntid. Ingen programmerings- eller idriftsettingsverktøy. Avansert
programmering er ikke nødvendig. Ganske enkelt plug-and-play.
Den viktigste fordelen med smartutstyr er at det allerede har innebygd logikk fra
produsenten. Dette betyr at det kan kobles sømløst til kontrollsystemet Verasys. Systemet
bruker innebygd logikk til dataanalyse og feilregistrering til å forebygge vedlikehold som
minimere nedetid. Kontrollprodukter/-enheter som også har kapasitet til å kontrollere
utstyr uten en overvåkende kontrollenhet, gir en brukergrensesnittopplevelse. Dette gjør
det mulig for utstyret selv å oppdage og/eller kommunisere med annet smartutstyr. Kort
sagt bidrar smartutstyr til maksimering av kontroll for høyere effektivitet, forlenget levetid
på utstyr og reduserte driftskostnader.
Besøk www.getsmartequipment.com for å se hvordan du kan dra fordel av smartutstyr.

Innebygd komfort og effektivitet.
Verasys bidrar til å muliggjøre en smartere bygning, noe som betyr bedre komfort,
produktivitet og effektivitet. Verasys kobler deg til data fra smartkontroller i
ventilasjonsaggregater, varmepumper, viftekonvektorer, sonestyringer, kjølevarmesystemer, belysnings og mye mer. Du kan få tilgang til data hvor som helst,
når som helst, fra en hvilken som helst mobil enhet. Denne hittil ukjente tilgangen
i sanntid til kritisk informasjon sikrer energieffektivitet og reduserer driftskostnader
gjennom hele livssyklusen til bygningen, slik at du kan identifisere problemer før de
resulterer i uønsket nedetid. Dette forlenger levetiden til utstyret.
Du får også muligheten til å spare inn på driftskostnader og forenkle tilgangen til
smartteknologi med Verasys, et komplett bygningskontrollsystem som leverer analyse
i tilnærmet sanntid av anlegget og ytelse for optimal oppetid. Dette inkluderer
tilgang til en teknologisk avansert serie av kontroller, som kan konfigureres (ingen
programmering eller verktøy nødvendig), og tilgang til et bibliotek med et enormt
utvalg av applikasjoner som leverer allsidighet og utvidbarhet.

En smartere måte å forandre
virksomheten på.
Verasys tilbyr midlene, funksjonene og pålitelige produkter for å levere
banebrytende, ende-til-ende-kontrollteknologi til byggeiere. Du får den beste
verdien og et optimerte bygningsmiljø som gir virksomheten mulighet til økt
produktivitet og et maksimert kostnadsbesparende energiforbruk.

“Selvsikker kontroll.”

www.GetSmartEquipment.com

Plug-and-play-kontrollsystemer for
administrasjon av smarte bygninger.
I én bygning, eller på tvers av en hel virksomhet, tilbyr Verasys en ny type plug-andplay-kontrolløsning. Gjennom et avansert, men likevel intuitivt brukergrensesnitt,
leverer det en høy grad av intelligent bygningskontroll som optimerer bygningens
økosystem og resulterer i en bygning som bedre tjener de som oppholder seg der.

Besøk din lokale autoriserte Johnson Controls-forhandleren
for alle detaljer, eller gå til

www.verasyscontrols.com/Europe

Trykket på resirkulert papir.
BACnet® er et registrert varemerke tilhørende American Society of Heating.
Kjøle- og klimaanleggteknikere (ASHIRAE).
Johnson Controls- og Verasys-logoen er registrerte varemerker i USA og andre land. Andre varemerker
som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende andre selskaper.
©2017 Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201. Med enerett globalt. Trykket i USA
PUBL-8677 (Rev. 05/17) johnsoncontrols.com

Forbedre ditt nærmiljø.

