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DE KOSTENEFFECTIEVE ROUTE NAAR  
EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT  

EN ENERGIEBESPARING





EENVOUD  
IS DE SLEUTEL.

De oplossingen van Regin voor intelligente ventilatieregeling 
hebben als doel installatie, integratie, bewaking en onderhoud 
zo eenvoudig en tijdsefficiënt mogelijk te maken. Ready  
Steady Go betekent dat elk component, van de configuratie 
en monitoringsoftware, tot veldproducten, geoptimaliseerd  
is met functies die een snelle, efficiënte en betrouwbare 
installatie mogelijk maken. Aan de slag gaan is dan ook 
eenvoudig. Er zijn slechts een paar stappen nodig om de 
apparaten aan te sluiten en het systeem is klaar voor gebruik.

Complete Regin oplossingen worden vaak opgenomen  
in OEMproducten wereldwijd. De oplossingen van Regin zijn 
ontworpen en ontwikkeld in Zweden en zijn geoptimaliseerd 
voor eenvoudige OEMproductie. Dit biedt OEMklanten 
maximale kostenbeheersing en gemakkelijke toegang tot 
ervaren R&D en levenslange ondersteuning.

Het intelligente regelsysteem van Regin werkt als het brein 
van uw luchtbehandelingskast (LBK) en helpt de eigenaar  
van een gebouw op lange termijn te zorgen voor een 
comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat.  
Het systeem kan gemakkelijk worden uitgebreid en  
aangepast via eenvoudige interfaces  en er worden 
voortdurend gratis upgrades van de firmware uitgebracht.
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Kantenklare applicatiesjablonen 
maken uw installatie en configuratie 

snel en eff iciënt. 

De regelaar is geconfigureerd voor een snelle  
en naadloze integratie met o.a. ECventilatoren, 

frequentieomvormers en luchtklepservomotoren. 
Dit bespaart engineeringtijd en vergemakkelijkt  

de integratie.

Installatie en configuratie kunnen 
worden uitgevoerd vanuit onze  

desktop Application tool of vanuit 
Corrigo’s eigen webinterface.  
U kunt altijd teruggaan om uw  

systeem te upgraden of uit te breiden.

STEADY ...READY ...

COMMUNICATIE

VELDPRODUCTEN

DISPLAYS
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INSTALLEREN CONFIGUREREN



C LOUDigo

Bewaak en optimaliseer  
al uw installaties met CLOUDigo  

 de cloudservice van Regin. Update de regelaar via Application  
tool of door www.regincontrols.nl te 
bezoeken om de laatste versie van de 
software te verkrijgen  prof iteer altijd 
van nieuwe functies en kenmerken die 
gratis ter beschikking worden gesteld.

... of werk vanuit Corrigo’s eigen  
HTML5webinterface, met responsive  

design voor alle apparaten.

GO! 
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BEWAKEN EN 
OPTIMALISEREN

UPGRADEN  
EN UITBREIDEN



EEN HOEKSTEEN  
IN ONZE VENTILATIE 
OPLOSSINGEN.

Corrigo  slim, krachtig en gemakkelijk te hanteren
De configureerbare en krachtige ventilatieregelaar is klaar om autonoom 
te werken of geïntegreerd in een SCADAsysteem. De Corrigo is een van 
de meest veelzijdige regelaars op de markt, zit boordevol functionaliteit 
en voldoet aan de eisen van de meeste LBK’s wereldwijd. 

  Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling 
door slimme functies, zoals  
uitneembare klemmen.

  Voorbereid voor communicatie 
met BACnet en Modbusapparaten. 
Gewoon kiezen en aansluiten.

  Gebruik Application  
tool of webinterface voor  
eenvoudige configuratie via 
voorgeïnstalleerde toepassingen.

Corrigo Application tool  
– eenvoudige conf iguratie
Het gebruik van vooraf ingestelde sjablonen 
maakt de configuratie eenvoudig en efficiënt.  
U hoeft alleen maar te controleren en  
enkele van de vooraf ingestelde waarden in  
de gekozen ventilatietoepassing aan te passen. 
Application tool is gratis te gebruiken.
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C LOUDigo
DE TIJD- EN 
ENERGIEBESPAARDER 
CLOUDigo is een op IOT  
gebaseerd portaal voor clouddiensten 
dat u volledige toegang geeft tot  
alle Corrigounits in verschillende 
gebouwen. Monitor logbestanden  
en optimaliseer waarden vanaf  
uw computer of apparaat. 

  13 maanden loggen 

  Educatieve stroomdiagrammen 
met realtime gegevens

  Meerdere toegangsniveau’s 
voor verschillende gebruikers

ONTWORPEN VOOR 
BETROUWBAARHEID  
EN UITBREIDING
Presigo is onze compacte druktransmitter, 
gebaseerd op een sensortechnologie  
met een van de hoogste nauwkeurigheids 
en langetermijnstabiliteitwaarden op  
de markt. Hij is eenvoudig te installeren,  
en kan optioneel worden ingezet als 
uitbreidingseenheid, waardoor het  
gebruik van kabels wordt gereduceerd. 

  Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit 
op lange termijn

  Met extra universele IO:s

  Geen behoefte aan kalibratie

BREED SCALA  
AAN DISPLAYS
Gemakkelijk te gebruiken displays  
voor elke behoefte. Van hoogwaardige 
configureerbare displays, tot webdisplays 
met hoge resolutie. Allemaal ontworpen 
voor een Ready Steady Go ervaring  
voor de eindgebruiker.

NAUWKEURIGE EN  
DUURZAME LUCHT-
KLEPSERVOMOTOREN 
Regin biedt een ruime keuze  
aan luchtklepservomotoren  
met verschillende stuursignalen  
en koppels. Robuuste behuizingen 
garanderen duurzaamheid,  
en de servomotoren zijn eenvoudig  
te monteren. De gepatenteerde 
zelfcentrerende asadapter vermindert 
de servomotorbelasting, verlengt  
de levensduur van het product en 
verbetert de betrouwbaarheid. 

  Kleurgecodeerde aansluitkabels 
en montage met één schroef maken 
de montage eenvoudig en snel

   Snelle, nauwkeurige functiecontrole

   Ontworpen voor een lange 
levensduur en duurzaamheid

GA DRAADLOOS! 
Het assortiment draadloze producten 
van Regin omvat alles van ruimte  
en buitensensoren tot aanwezigheids
detectoren, en een ontvanger  
die tot 32 sensoren kan verwerken. 
Het concurrentievoordeel is een 
uitzonderlijk communicatiebereik en 
een hoge mate van betrouwbaarheid. 

  Schone en eenvoudige installatie 
met maximale flexibiliteit 

   Een van de sterkste 
signaaltransmissies beschikbaar

Maak uw oplossing compleet!
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ORIGINELE UITRUSTING  
FABRIKANTOEM



EEN PERFECTE START 
VOOR OEMPROJECTEN 
WERELDWIJD.

In het Ready Steady Goconcept voor ventilatie van Regin vindt  
u alles wat u nodig heeft om een succesvol OEMproject voor uw 
bedrijf te realiseren. Ons aanbod in alle OEMprojecten omvat alles 
van concept en productontwerp tot afgewerkt product; van kleine 
tot grote volumes. Om uw bedrijfsstrategieën te helpen realiseren, 
beschikken wij over een toegewijd OEMontwikkelingsteam dat 
gewend is om snel en kostenefficiënt aanpassingen door te voeren. 
Het team zorgt voor de juiste prioriteiten en kwaliteit tijdens  
het hele proces. Wij zijn gewend aan strategische samenwerking  
op lange termijn  een groot aantal van onze producten maakt  
deel uit van OEMtoepassingen wereldwijd. 

Maximale f lexibiliteit om uw ideeën te realiseren 
Een van de belangrijkste troeven van Regin’s ventilatieoplossingen  
is de flexibiliteit van onze Corrigoregelaar. De regelaar zit boordevol 
functionaliteit  sommigen beschouwen hem als een vrij programmeer
bare regelaar  vanuit het oogpunt van ventilatie. Dit maakt samen
werken met Regin kostenefficiënt. Als OEMklant is het eenvoudig om  
met de oplossing om te gaan  en indien er ideeën zijn die nu nog niet 
gerealiseerd kunnen worden, dan kan het ervaren ontwikkelingsteam 
van Regin die ideeën vaak wel in de regelaar implementeren. 

EEN UNIEK  
WAARDEVOORSTEL 
VOOR OEM-KLANTEN
 Een ervaren partner met een 
bekwaam en efficiënt ontwikkelingsteam, 
ondersteuningsteam en verkoopcontact. 
Wij kunnen u bij alle stappen  van idee 
tot oplossing  ondersteunen. Bijvoorbeeld: 

  Programmering 

  Setup

  Levenslange ondersteuning

  Labelling 

 Ontwerp voor eenvoudige fabricage: 
Vele jaren van samenwerking met 
OEMklanten hebben onze manier  
van werken met producten ontwikkeld. 
Reeds in de ontwerpfase bereiden  
wij onze producten voor op de  
OEMmarkt, zodat de productie  
en constructie tijdbesparend zijn.

 Corrigo kan gemakkelijk worden 
uitgebreid met meer ingangen  
en uitgangen. Gebruik Presigo om 
gedecentraliseerde IO:s te plaatsen 
waar u ze nodig hebt in de LBK.

 Via webgebaseerde technologie  
en communicatie hebben OEMklanten 
toegang tot live gegevens van draaiende 
systemen die u als producent belangrijke 
inzichten verschaffen voor toekomstige 
ontwikkeling.
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UITERST PRECIEZE  
METINGEN. 
MINDER INSTALLATIE , 
MINDER KABELS.

VENTILATIEREGELAARS/
CORRIGO

TOPOLOGIE CORRIGO VENTILATIESYSTEEM

RUIMTE BEDIENING DRUK
TR ANSMITTERS

EXPANSIE
UNITS

LUCHTKLEP
MOTOREN DR AADLOZE

ONTVANGERS

DR AADLOZE SENSORS
K AMER /BUITEN

SERVOMOTOREN

KLEPPEN

SENSORS/
TR ANSMITTERS

BACnet IP,  BACnet MS/TP, Modbus IP,  Modbus RTU

Appl icat ion tool

Modbus RTU, EXOline

TEKST DISPLAY
E3-DSP

TOUCH DISPLAY
ED-T43L-V

WEB DISPLAY
ED-T70W

Modbus RTU, EFX , IP

CLOUDigoCOMPUTER /MOBIELE APPAR ATEN GEBOUWBEHEERSYSTEEM

API/GraphQL

CORRIGOVENTILATIESYSTEEMTOPOLOGIE

Hoge precisie en stabiliteit op lange termijn zijn van 
cruciaal belang voor een goed werkend, energie 
efficiënt ventilatiesysteem. Maak kennis met Presigo,  
de drukverschil transmitter van Regin. Presigo meet  
de luchtdruk in het ventilatiesysteem en communiceert 
rechtstreeks met elke optionele ventilatieregelaar. 
Presigo is verkrijgbaar in verschillende modellen.  
De meest geavanceerde modellen helpen u te besparen 
op installatietijd en bekabeling.

NAUWKEURIGE METING 
VAN DE LUCHTSTROOM 
IN VENTILATIESYSTEMEN.



MET ERVARING  
EN KLANTEN  
VAN OVER DE  
HELE WERELD.

ITALIË VENETIË
Restaurant

POLEN CZESTOCHOWA
DHL Distr ibution Central

DUITSLAND MEINZ
Restaurant

IRAN MASHHAHD
Arman Complex Building

HONGKONG
Hoofdkantoor EMSD

ZWEDEN SIMRISHAMN
Korsavad School

ENERGY
SAVER 

AWARDS
2016

W
IN

NER

ENERGY
SAVER 

AWARDS
2018

W
IN

NER
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Het Zweedse AB Regin is een internationale onderneming  
op het gebied van de automatisering van gebouwen. Wij  
creëren oplossingen voor een optimaal energiegebruik en een 
comfortabel binnenklimaat. Ons doel is bij te dragen aan een 
duurzame toekomst voor de gebouwen zelf, en de mensen erin.

Onder de merknaam Regin wordt een compleet programma  
van producten en systemen voor gebouwautomatisering  
en water en riolering ontwikkeld, geproduceerd en verkocht  
via dochterondernemingen of in samenwerking met 
systeemintegrators, OEMklanten en distributeurs.  
Regin heeft kantoren in 15 landen, met het hoofdkantoor  
in Göteborg, Zweden. Bezoek ons op www.regincontrols.nl

HET WELZIJN  
VAN MENSEN  
IN EEN DUURZAME  
TOEKOMST.

Regin Controls Benelux B.V., Koeweistraat 3, 4181 CD Waardenburg  
Telefoon: + 31 (0)418 556005  • verkoop@regincontrols.nl • www.regincontrols.nl




