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VERASYSTM PLUG & PLAY GEBOUWAUTOMATISERING 
 

 

Johnson Controls introduceert VERASYSTM, een vernieuwend plug-en-play regelsysteem voor 

kleine- en middelgrote gebouwbeheerinstallaties. Het Verasyssysteem maakt gebruik van 

configureerbare VAC-regelaars (Verasys Application Controllers) en de SBH200 (Smart Building 

Hub). Met dit Verasys systeem heeft u een compleet gebouwbeheersysteem dat voorzien is van 

een WiFi-hotspot en een Ethernetverbinding voor communicatie, zonder dat daar extra 

apparatuur voor nodig is. Tevens laat dit unieke systeem, na configuratie, de regelaars onderling 

communiceren ook zonder tussenkomst van de Smart Building Hub. Voor de selectie van de 

applicatiesoftware kan een keuze gemaakt worden uit een database met een uitgebreid aantal 

applicaties voor o.a. ketelregelingen, luchtbehandeling, rooftops, fancoils en naregelingen. De 

gewenste applicatie kan d.m.v. een USB-stick in de VAC-regelaar worden geladen.  

Met het Verasys systeem bent u klaar voor de toekomst, ook als de wensen voor gebouwbeheer 

steeds groter worden. Zo kan dit systeem zonder meer gekoppeld worden met ons huidige 

Metasys waardoor de opties en mogelijkheden nagenoeg onbegrensd zijn. 

 

 
VAC-Regelaars (Verasys Application Controllers) 

De VAC-regelaars maken deel uit van de Smart Equipment familie en gebruiken standaard 

applicaties voor een breed scala aan regeltechnische toepassingen. De regelaars werken op een 

RS-485 BACnet® MS/TP-bus als BACnet Advanced Application Controllers (B-AAC's), en 

kunnen worden geïntegreerd in Johnson Controls® MSEA en BACnet-systemen, als ook van  

derden. De Verasys applicatieregelaars hebben een geïntegreerde real-time klok waardoor ze 

planningen, kalenders en trends kunnen monitoren en beheren.  
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Belangrijkste kenmerken VAC: 

 Standaard BACnet-protocol - De Verasys applicatieregelaars maken gebruik van een 

RS-485 BACnet® Master-Slave/Token-Passing (MS/TP) Bus als BACnet Advanced 

Application Controllers (B-AACs) en zijn gemakkelijk te integreren in BACnet-systemen 

van Johnson Controls® en van derden. 

 Standaard documentatie - Elke toepassing wordt voorzien van PDF-documenten die de 

configuratieparameters, de volgorde van de bewerking, stuklijst, datapuntlijst, 

bedradingsschema's, weergavestructuur en inbedrijfstelling beschrijfven. 

 Configureerbare controller - Vooraf geprogrammeerd en klaar voor configuratie op 

locatie via display of Smart Building Hub. 

 Realtime schakelbare communicatieprotocollen - Van BACnet MS/TP naar Modbus of 

via de display of SBH Gateway.   

 Modbus integratie bus - Biedt interoperabiliteit met andere Modbusapparaten via de 

speciale Modbusmasterpoort. 

 Voor gedefinieerde alarmen en trends - Gebaseerd op de HVACR-toepassing worden 

alle alarmen en trends vooraf gedefinieerd in de controller. 

 Automatisch afgestemde regelkringen - Verminder de inbedrijfstellingstijd, elimineer de 

herinbedrijfstelling van het seizoen en verminder slijtage van mechanische apparaten. 

 USB-poort - geïntegreerde USB-poort voor firmware-upgrades en back-up / herstel van 

configuratie van de controller. 

 
SBH200 (Smart Building Hub) 

De Smart Building Hub is de basisinterface voor het Verasys® Building Automation System en 

biedt bekabelde en draadloze verbindingen en plug-and-play-configuratie tussen alle lagen en 

bedieningselementen van Smart Equipment.  

De Smart Building Hub biedt connectiviteit met meerdere clients en is een webbased 

gebouwbeheersysteem dat een intuïtieve gebruikersinterface biedt voor alle Smart apparatuur, 

veldregelaars en thermostaten van Johnson Controls. 

 

mailto:infonl.cg-eur@jci.com


Product nieuws  NL0918-1

 

  3 of 4 

Johnson Controls B.V.  Avelingen West 5  4202 MS  Gorinchem 
Tel: 0183-667600   infonl.cg-eur@jci.com   www.johnsoncontrols.nl 

Prijzen en uitvoeringen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

De Smart Building Hub heeft een USB Wi-Fi hotspot en stelt gebruikers in staat om een intuïtieve 

browserinterface te gebruiken voor toegang tot geavanceerde functies zoals foutdetectie, 

alarmen en puntconfiguratie. 

De Smart Building Hub kan worden verbonden met internet om externe connectiviteit en extra 

functies zoals e-mail alarmen in te schakelen. De gebruikersinterface van de Smart Building Hub 

wordt middels HTML-5 optimaal weergegeven ongeacht het gebruikte apparaat (PC, 

smartphone, tablet).  

 

Ondersteunde controllers 

Het Verasys 3.x besturingssysteem ondersteunt Smart apparatuur, waaronder de PEAK® en 

Verasys Application Controller (VAC) -dit is een serie van HVACR regelaars met een breed scala 

aan configureerbare standaard applicaties en thermostaten zoals de ATC (Advanced Terminal 

unit Controller), TUC03 Plus en de TEC36xx-serie. 

 
Belangrijkste kenmerken 

 Ingebouwde Webserver - Met gebruiksvriendelijke gebruikers interface. 

 Plug & Play - Biedt toegang tot alle identificeerbare en ondersteunde apparaten die op de 

veldbus zijn aangesloten zonder gereedschap. 

 Remote Access - Hiermee krijgt u toegang tot apparaat informatie via elke ondersteunde 

webbrowser via beveiligde verbinding en toegangsniveau. 

 Alarmmeldingen - Wanneer verbonden met internet, kunnen e-mailberichten worden 

verstuurd om te waarschuwen in geval van alarmen. 

 Ruimteweergaven - Ruimteweergaven bieden een snel overzicht van de status van de 

ruimte en het vermogen om intuïtief de arbeidsomstandigheden in de ruimte te 

veranderen. 

 Gegevens delen - Slimme “Peer to Peer” functie voor het delen van gegevens zoals o.a. 

buitentemperatuur tussen Smartcomponenten. 

 Geavanceerde functies - Hiermee kunt u alarmen, gebeurtenissen en trends bekijken en 

planningen wijzigen. 

 Synchronisatie planningen - Hiermee kunt u de synchronisatie van planningen 

(Tijdprogramma‘s) tussen verschillende Smartcomponenten bekijken en deze vanuit één 

weergave openen voor bewaking en bewerking. 

 Interlocks met de Verasys IOM Application Controller - Verbindt verschillende 

systemen via de IOM Application Controller met het Verasys-netwerk. 
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Bruto verkoopprijzen 2018 (excl. Btw): 

LC-VAC1000-0 Verasys regelaar 18 I/O 24 Vac. met display – geen applicatie € 380,- 

LC-VAC1100-0 Verasys regelaar 18 I/O 240 Vac. met display – geen applicatie € 480,- 

LC-VAC3000-0 Verasys regelaar 32 I/O 24 Vac. met display – geen applicatie € 520,- 

 

LC-SBH200-0  Verasys Smart Building Hub      € 979,- 

ACC-PWRKIT-1E24 SBH200 24Vdc power adapter     €  91,-  

ACC-WIFIKIT-0DU SBH200 Wi-Fi Dongle spare part     €  110,- 

 

De standaard applicaties voor de VAC-regelaars zijn gratis verkrijgbaar.  

 

Voor specificaties en opties zie documentatie en maak gebruik van de onderstaande links voor 

meer informatie.  

 

 http://www.verasyscontrols.com/europe 

 https://www.youtube.com/watch?v=9tuKdYqDX0E&feature=youtu.be 

 http://www.johnsoncontrols.com/nl_nl 

 http://www.johnsoncontrols.com/nl_nl/buildings/products 
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