-19ºC
-21ºC
-20ºC
-18ºC
-19ºC
SYSTEM 0ºC -18ºC
0ºC
+18ºC
+3Pa +18ºC
+3Pa
kWh
+19ºC
800 ppm+19ºC
kWh
+20ºC
+21ºC
800 ppm
+20ºC
+22ºC
WE TAKE BUILDING
+23ºC
+21ºC
+3Pa
AUTOMATION PERSONALLY
kWh
+22ºC
800
ppm
+23ºC
VÅR VÄG TILL OPTIMALA

+
kW
80

-21ºC
-20ºC
-19ºC
-18ºC
0ºC
+3Pa
+18ºC
+3Pa
kWh
kWh
+19ºC
800 ppm
800 pp
+20ºC
projekthantering till programmering, installation,
underhåll och service. Här nedan finner du några
+21ºC
exempel på våra samarbetsprojekt.
+22ºC
KORT OM REGINS SYSTEM
för integrering och kommunikation med +23ºC
system och produkter av andra fabrikat – framtids-

Från SCADA-system till
fältprodukter
VI PÅ REGIN är övertygade om att ju enklare och

mer intuitiva våra system blir, desto fler kommer
välja oss när det gäller energibesparingar i fastigheter
världen över. Vårt fokus ligger på själva verktygslådan för fastighetsautomation – det vill säga våra
system- och fältprodukter. Vi erbjuder därför allt
från SCADA-system som är flexibla och snabba att
programmera till högkvalitativa fältprodukter som
är enkla att installera.

9 9 ÖPPNA

säker t

Integratörerna är nyckeln

9 9 FLEXIBEL och SKALBAR modulär design för enkel

För att kunna säkerställa kvalitet i varje lösning
som baseras på Regins produktprogram har vi ett
globalt nätverk av oberoende och professionella integratörer. De är alla specialister på våra lösningar
och produkter och är licensierade via Regin Academy. Tillsammans erbjuder vi allt från planering och

9 9 KOMMUNICERAR via TCP/IP och med alla de vanli-

och kostnadseffektiv systembyggnad
gaste kommunikationsprotokollen
9 9 ANVÄNDARVÄNLIGA GRÄNSSNITT och SYSTEM

– målet med all vår systemutveckling är det ska vara
snabbt och enkelt för våra par tners att få jobbet
gjor t

SYSTEMLÖSNINGAR VÄRLDEN ÖVER

HOTELL

AMBASSAD

FLYGPLATS

ÄVENTYRSBAD

Dakar, Senegal
Radisson Blu

New Delhi, Indien
Sveriges ambassad

Singapore
Changi Airport

Sundsvall, Sweden
Himlabadet

UNIVERSITET

KONTOR

BOSTÄDER

VETENSKAPSCENTRUM

Ponta Delgada, Portugal
Universidade dos Açores

Hamar, Norway
Norsk Tipping

Kungsbacka, Sverige
Kungsbacka kommun

Göteborg, Sverige
Universeum

+20ºC
-18ºC
0ºC
+21ºC +3Pa
+18ºC
kWh
+19ºC
+22ºC 800
ppm
+20ºC
+21ºC
+23ºC
+22ºC
Vår väg till flexibilitet

kWh
800 ppm

+23ºC

EXOscada &
EXOdesigner
Våra kraftfulla system f ör enkel program
mering och total fastighetsöversikt
9 9 Navet i vår t systemskapande
9 9 Enkel och snabb skapandemiljö för system-

uppbyggnad
9 9 Stor t bibliotek av anpassningsbara mallar,

objekt och funktioner
9 9 Dynamiskt licensieringssystem – lätt att växa

med

EXOclever
En ny serie DUC:ar med större kapacitet
f ör kommunikation, utökat minne och unik
design
9 9 Hanterar system som kräver många in-/

Pedagogisk t användargränssnitt

utgångar
9 9 Bygg den I/O-uppsättning som du vill
9 9 Enkelt att öka kapaciteten och lägga till

funktioner
9 9 Kraftfull processor och rejält minne

EXOflex

EXOcompact

EXOdos

Obegränsade möjligheter f ör
styrning, reglering, över vakning
och kommunikation

Fritt programmerbar regulator
med väl tilltagen prestanda

Fritt programmerbar regulator

9 9 Kraftfull prestanda och proces-

sor
9 9 För system med många in-/

utgångar
9 9 Enkelt att utöka kapaciteten

och lägga till funktioner
9 9 Stor t urval av I/O-kor t

9 9 Optimerad för värmeapplika-

9 9 Styrning av värmecentraler, luft-

behandlingsaggregat, fläktar etc.

tioner, men fullt flexibel
9 9 Finns för 230 V matningsspän-

9 9 Fast antal in-/utgångar med möj-

lighet till expansion
9 9 Hela 7 olika sätt att kommuni-

cera via
TCP/IP eller RS485

ning
9 9 DIN-skena eller panelmontage
9 9 Kommunikation över RS485

eller TCP/IP, 2–3 por tar
9 9 Finns med eller utan

operatörsg ränssnitt
9 9 Fristående eller integrerad i

system

Du kan känna dig tr ygg i att dina program håller både nu och i framtiden.
Anmäl er till vårt uppgraderingsavtal.

Allt under ett tak
REGINS MÅL ÄR alltid att hitta den rätta produkten

och den bästa lösningen för just dina behov. Det spelar
ingen roll om det handlar om val av reglerventil eller
att designa ett stort komplext system – vi ska alltid
finnas där för att stötta, hjälpa och lösa dina problem. Vi

brukar säga att vår utveckling är kunddriven eftersom
vi dagligen gör allt för att möta våra kunders höga krav
inom System och HVAC. Vi har kommit en bra bit
på vägen och vi gör allt för vara ännu bättre imorgon.

TCP/ I P
I NTE RNE T
Arrigo

TOUCH PANEL

SYSTEM FÖR
DRIFT & ÖVERVAKNING

SCADA
CLOUD SERVICE

MOLNTJÄNST

EXOscada

EXOscada

CLOUDigo

OPC-KLIENT
OPC-SERVER

BOKNINGSSYSTEM
FÖR HOTELL

IP-KAMERA

EXOhotel

E TH E RN E T
BACNET/IP

BACNET/IP

EFX
BACNET MS/TP

BELYSNING
VÄRME/KYLA

HVAC
VAV
VÄRME

KYLA

CORRIGO
VENTILATION
MED B-AAC

FAN-COIL

DISTRIBUERADE I/O
VENTILATION

DISTRIBUERADE I/O
VÄRME
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