
Vá mais longe com Metasys
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EDIFÍCIOS METASYS®



Gerencie seu edifício onde quer que você esteja. 

O sistema de gerenciamento de edifícios Metasys® da Johnson Controls é o único 

sistema desenvolvido para funcionar de acordo com suas necessidades. Mesmo que 

não esteja fisicamente em seu escritório, você pode continuar gerenciando seu edifício 

de qualquer lugar. Quando o assunto é gerenciamento de instalações, existe algo pior 

que paradas e interrupções de sistemas? Com Metasys, você pode gerenciar seu edifício 

da sua mesa de trabalho, de uma sala de conferência, do portão de embarque de um 

aeroporto ou até mesmo da sala de sua casa. Vivemos e trabalhamos em um mundo 

sem fio, conectado pela web. E o Metasys usa a mais avançada tecnologia sem fio e 

recursos web para proporcionar informações relevantes 

que ajudam a gerir sua instalação de forma mais eficiente.

O Portal de Acesso Mestasys é compatível com as plataformas 

Apple iPhone® e iPod® touch. A aplicação conta com uma 

interface multi tarefa de simples configuração que aproveita 

tanto a infrustrutura cabeada de TI como redes sem fio. 

O portal de acesso conta com telas gráficas personalizáveis e 

direcionadas para usuários que utilizam navegadores padrão.



Quer mais mobilidade?



 

Sua rede sem fio deveria trabalhar no mesmo 
nível de desempenho qual você trabalha. 

Ao longo de mais de duas décadas, o Sistema Metasys têm se conectado e integrado 

com perfeição a diferentes tecnologias. Quando se falava em interatividade, 

conectividade e compatibilidade, o Metasys sempre esteve um passo à frente. 

Através da interoperabilidade inigualável do BACnet® e redes sem fio de alto 

desempenho, o Metasys pode resolver problemas complexos enfretados por 

companhias multi-site: conectar e integrar, literalmente, milhares de diferentes

sistemas, dispositivos e equipamentos com ou sem fio e fazê-los “conversar” 

uns com os outros, através de única plataforma.

Ao incorporar as mais recentes tecnologias sem fio 

disponíveis em diferentes dispositivos, você pode melhorar 

a flexibilidade de controle de seu sistema, simplificar os 

retrofits e obter resultados de forma mais rápida.



Precisa aumentar mais 
a produtividade?



Os gerenciadores de rede comunicam-se através de redes 

padrão de TI por meio do sistema de automação predial 

ou redes corporativas existentes, proporcionando controle 

completo e recursos de monitoramento através de qualquer 

navegador de Internet.

Eficiência e produtividade.

Controles mais precisos proporcionam maior eficiência energética. A tecnologia 

Metasys provê sistemas de controle padronizados que permitem ser integrados 

com sistemas e plantas centrais de água gelada. Através de recursos de controle e 

monitoramento expandidos, você pode obter relatórios fáceis de usar e configurar 

que ajudam na redução de emissões e no melhor gerenciamento do uso de energia - 

de toda a instalação - e em tempo real. Você pode tomar decisões críticas baseadas 

em informações consolidadas para efetuar melhorias no desempenho de seu edifício. 

Você não só terá um edifício mais eficiente e produtivo, mas também mais eficiente e 

rentável.



Mais 
sustentabilidade?



Informação rápida e em tempo real que ajuda na 
tomada de decisões.

A tecnologia Metasys rompem as barreiras que o impedem de alcançar o sucesso. 

Com o Metasys®, a distância já não é mais um obstáculo para obter mais visibilidade 

de dados. Você pode ver tudo o que acontece na sua empresa, mesmo que você esteja 

localizado dentro do seu próprio edifício ou do outro lado do mundo. O Metasys possui 

ferramentas que lhe permitem obter informações atuais sobre as suas instalações por 

meio de dispositivos compatíveis com recursos de internet, esteja onde você estiver. 

Você terá acesso a informações e dados sobre o impacto ambiental, economia de 

energia e informação sobre os ocupantes de sua instalação, que lhe permitirão tomar 

melhores decisões sobre seus negócios.

Veja o que quiser e quando quiser. O Metasys é compatível 

com a linguagem dos painéis de controles corporativos, 

centrais de operações e sistemas de gerenciamento de 

ativos que permitem rápida visualização da situação de sua 

instalação em tempo real, esteja onde você estiver.



Mais visibilidade?



Na Johnson Controls, estamos sempre buscando por melhorias para 

aperfeiçoar a tecnologia Metasys. Hoje, a tecnologia Metasys vai 

muito além de uma ferramenta para automação de sistemas prediais. 

Com Metasys, você pode ver a sua instalação de uma maneira 

nova e diferente. A inovadora infraestrutura baseada em protocolos 

de segurança e padrões de TI, com software e recursos sem fio, 

disponibilizam mais informações de forma mais fácil e acessível. Você 

pode ver as atualizações das condições de alarme de maneira mais 

rápida. A interoperabilidade e recursos otimizados do sistema BACnet 

suportam mais tipos de aplicações e equipamentos, com e sem fio, do 

que qualquer outro sistema de gerenciamento de edifícios. E o resultado? 

Com a tecnologia Metasys você poderá obter mais flexibilidade, 

confiabilidade, visibilidade e mais oportunidades para criar ambientes 

confortáveis, seguros e sustentáveis.

Vá mais longe com Metasys.



Vá mais longe com Metasys.
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A tecnologia Metasys é parte 
integrante de um conjunto de 

soluções oferecidas pela 
Johnson Controls para 
atender necessidades 

de economia de energia 
e sustentabilidade.


