
In 1990 introduceerde Johnson Controls de Metasys® 

N2-regelaars. Dat lijkt misschien niet zo lang geleden, 

maar begin jaren ’90 maakte u nog back-ups op 

floppy’s en keek u video’s op VHS-banden. Bestaande 

technieken verouderen en worden op den duur 

vervangen door een beter alternatief. 

Dat geldt ook voor de N2-regelaars van Johnson 

Controls. De hardware is na 25 jaar bijna niet 

meer te fabriceren. Daarnaast wordt de software  

niet meer ondersteund door moderne laptops en 

besturingssystemen. In 2012 zijn we daarom begonnen 

met het vervangen van deze regelaars. Vanaf eind 

2015 zijn alle Metasys N2-regelaars uit productie. Maar 

met het sluiten van deze spreekwoordelijke N2-deur, 

wordt er een moderniseringsdeur geopend. Door deze 

modernisering worden uw eerdere regeltechnische 

investeringen gewaarborgd en wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om de installatie te upgraden naar de 

laatste stand der techniek.

VERNiEuwEND EN bEtER
De modernisering van de Metasys® N2-regelaars 

betekent een significante upgrade. N2-communicatie is 

namelijk een Johnson Controls communicatieprotocol. 

Sinds de ontwikkeling van N2 zijn er protocollen 

ontwikkeld die niet meer fabrikantspecifiek zijn. Zo 

hebben onze nieuwe regelaars naast N2 ook het 

nieuwere en snellere BACnet-protocol dat afgelopen 

jaren een enorme opmars heeft gemaakt. Onze nieuwe 

regelaars kunnen communiceren middels dit protocol 

en zijn dus compatibel met andere BACnet-apparaten.

Bovendien zorgen nieuwe softwaretools ervoor dat 

de controllers werken op moderne hedendaagse 

besturingssystemen. Risico’s door veroudering sluit 

u hiermee uit.

De nieuwe control lers bieden geavanceerde 

besturingsmogelijkheden, waarmee energieverbruik,  

slijtage van veldapparatuur en onderhoudskosten  

gereduceerd wordt. Ook is de hardware onder-

houdsvriendelijk ontworpen.  Met een upgrade is 

uw gebouwbeheersysteem klaar voor de toekomst.

MEtasys  N2 REgElaaRs 
EEN plaN voor MORgEN.
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Johnson Controls helpt u graag bij het kostenefficiënt implementeren van 
upgrades. wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. wij informeren u 
graag over de mogelijkheden!  tel.: 0183-667600  E-Mail.: infonl.cg-eur@jci.com

uw VOORwaaRDEN, uw 
tiJDsliJN, uw wENsEN.
Bestaande N2-regelaars hoeft u niet onmiddellijk 
te  ve r vangen .  Johnson  Con t ro l s  l eve r t  u 
vervangingsonderdelen zolang wij die nog beschikbaar 
hebben. U hoeft dus niet direct iets te ondernemen. 
Kiest u wel voor vervanging, dan heeft u verschillende 
mogelijkheden. Met onze nieuwe regelaars kunt u 
natuurlijk alle regelaars  gelijktijdig vervangen, of 
op een manier die past bij uw organisatie. U kunt 
namelijk regelaar voor regelaar vervangen als dat 
nodig is, maar we kunnen ook een migratieplan voor 
u ontwikkelen dat voldoet aan uw wensen en past 
binnen uw meerjarenbudget.

tiJDEN VERaNDEREN. 
ONs COMMitMENt NiEt.
Johnson Controls helpt u het beste uit uw systemen te 
halen. We doen alles wat nodig is om onze producten 
te ondersteunen. Als verandering of vervanging 
noodzakelijk is, realiseren we dit zo makkelijk en 
kostenefficiënt mogelijk. Dat geldt uiteraard ook 
voor de modernisering van de N2-regelaars. Zo is 
uw bedrijfszekerheid veiliggesteld.

Onze modernisering voor N2-apparatuur is een 
oplossing die is gebouwd op een duurzaam platform, 
maakt gebruik van de laatste technologieën en is 
ontworpen om in de toekomst aan uw wensen te 
voldoen.
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