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DEN KOSTNADSEFFEKTIVA VÄGEN  
TILL STORA ENERGIBESPARINGAR  

OCH BEHAGLIGARE INOMHUSKLIMAT 



DE S IG N  
 & ENGINEERING BY 

 SWEDEN
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ENKELHETEN  
I FOKUS.
Regins lösningar för intelligent ventilationsstyrning har som mål 
att göra installation, integration, styrning och underhåll så 
enkelt och effektivt som möjligt. Ready Steady Go innebär att 
varje komponent – från mjukvara för konfigurering och styrning, 
till fältprodukter, är optimerad med funktioner som ger en 
snabb, effektiv och pålitlig installation. Du är bara ett steg ifrån 
att koppla samman dina enheter och starta upp systemet.

OEM-produkter med inbyggda helhetslösningar från Regin 
tillverkas idag i fabriker över hela världen. Med svensk design 
och ingenjörskonst, samt optimering för enkel OEM-produk-
tion, får du som tillverkare maximal kostnadskontroll och till - 
 gång till erfaren R&D med full support under produktens livstid.

Regins intelligenta styrsystem fungerar som en hjärna för ditt 
ventilationsaggregat. Systemet hjälper fastighetsägare att skapa 
och bibehålla en energieffektiv inomhusmiljö med komfort. 
Systemet kan enkelt byggas ut och modifieras genom enkla 
gränssnitt. Fria uppgraderingar av konfigureringsmjukvaran 
släpps kontinuerligt.
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Integrerade applikationsmallar  
ger snabb och effektiv installation  

och konfigurering.

Regulatorn Corrigo är konfigurerad för snabb  
och sömlös integrering med EC-fläktar, frekvens-
omvandlare och spjällmotorer. Det sparar pro-

grammeringstid och skapar möjligheter för  
vidareutveckling av lösningen.

Installation och konfigurering sker  
antingen från Application tool eller 

Corrigos eget webbgränssnitt. Du kan 
enkelt gå tillbaka för att uppgradera eller 

expandera ditt system.

STEADY ...READY ...

KOMMUNIKATION

FÄLTPRODUKTER

DISPLAYER
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INSTALLERA KONFIGURERA



C LOUDigo

Styr och optimera dina  
installationer med CLOUDigo –  

Regins molnbaserade lösning. Uppdatera regulatorn med  
Application tool eller genom att 
besöka www.regincontrols.com  
och ladda ned den senaste mjuk-
varan. På så sätt har du alltid till - 
gång till de senaste funktionerna, 

utan tilläggskostnader.

... eller arbeta direkt i Corrigos eget  
HTML5-gränssnitt, med responsiv  

design för olika enheter.

GO! 
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EN HÖRNSTEN  
I VÅRA VENTILATIONS- 
LÖSNINGAR .

Corrigo – smar t, kraftfull och enkel att hantera
Corrigo är en kraftfull konfigurerbar regulator för ventilation som kan 
användas som en fristående enhet, eller integreras i ett SCADA-system. 
Med Corrigo har vi skapat en av marknadens mest mångsidiga regulatorer,  
full med funktioner och redo för marknadens vanligaste ventilations-
aggregat, var du än befinner dig i världen.

  Enkel installation och uppstart  
tack vare smarta funktioner såsom  
IO-expansion.

  Förberedd för kommunikation  
med BACnet- och Modbus-enheter. 
Välj programspråk och anslut

  Använd Application tool eller  
Corrigos webbgränssnitt för enkel 
konfigurering genom förinstallerade 
konfigurationsmallar.

Corrigo Application tool –  
konf igurering blev just enkelt
Spara tid med Corrigos förinställda och konfig- 
urerbara mallar. Allt du behöver göra är att se  
över och anpassa värdena för just ditt projekt. 
Application tool är kostnadsfritt.
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C LOUDigo
TIDS- OCH ENERGI-
BESPARAREN 
CLOUDigo är en IOT-baserad moln- 
tjänst som ger dig full tillgång till alla 
Corrigo-enheter i olika byggnader på 
en och samma plats. Övervaka och 
optimera värden från din dator eller 
annan enhet. 

  13 månaders loggning

  Pedagogiska flödesscheman  
med data i realtid

  Rollspecifika gränssnitt  
för olika användare

DESIGNAD FÖR HÅLLBAR- 
HET OCH EXPANSION
Presigo är vår kompakta tryckgivare 
baserad på marknadens bästa sensor-
teknologi. Presigo är enkel att installera 
och kan även användas som expansions - 
enhet – inga onödiga kablar där de inte 
behövs. 

  Hög grad av exakthet och tillförlit- 
lighet över tid

  Försedd med extra universella  
in- och utgångar

  Ingen kalibrering under givarens  
livstid

BRETT DISPLAYSORTIMENT
Lättanvända displayer för alla behov.  
Vi har allt från enheter med konfigurer-
bara funktioner, till webb displayer med 
hög upplösning. Alla våra displayer är 
de signade för ge slutanvändaren en 
riktig Ready Steady Go-upplevelse.

STORT URVAL AV  
SPJÄLLMOTORER 
Regin har ett stort urval av spjäll- 
motorer med olika styrsignaler och 
vridmoment. Ytterhöljena til lverkas i 
robusta material för lång livstid och är 
lätta att montera. Den patenterade 
självcentrerande axeladaptern minskar 
motorbelastningen vilket ger längre 
livslängd och ökad tillförlitlighet. 

  Enkel att montera tack vare färg- 
kodade kablar och en-skruvs- 
montering

  Snabb och precis funktionskontroll

  Designad för hållbarhet och  
lång livslängd

KAPA TRÅDARNA MED VÅR 
GO WIRELESS-SERIE
Regins trådlösa sortiment innehåller allt 
från rums- och utegivare till när varo-
detektorer, samt mottagare för upp till 
32 sensorer. Den exceptionella räck  - 
vidden och höga grad av tillförlitlighet 
skiljer våra wireless-produkter från 
liknande.

  Enkel installation med maximal  
flexibilitet

  En av marknadens starkaste  
signal styrkor 

De sista pusselbitarna!
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ORIGINAL EQUIPMENT  
MANUFACTUREROEM



EN PERFEKT START 
FÖR OEM-PROJEKT 
RUNT OM I VÄRLDEN.
I Regins Ready Steady Go-koncept hittar du allt du behöver  
för lyckade OEM-projekt inom ventilation. Vi täcker allt från 
produktidé och design till färdig produkt, från små till stora 
volymer. Våra erfarna OEM-team hjälper dig förverkliga dina 
produktidéer och är vana vid snabba modifieringar för att  
lösa problem och hitta mer kostnadseffektiva metoder.  
Teamet ser till att rätt saker prioriteras och att hög kvalitet 
bibehålls genom hela processen. Vi är vana vid långsiktiga 
strategiska samarbeten – en bred samling Reginprodukter 
ingår idag i OEM-applikationer runtom om i världen. 

Flexibilitet för att realisera dina idéer
En av våra starkaste argument för Regins ventilationslösning  
är flexibiliteten hos vår regulator Corrigo. Enheten är så full 
med funktioner att somliga anser den som i princip fritt pro- 
gram merbar i ventilationssammanhang. Som OEM-kund är våra 
lösningar enkla att hantera – och skulle nya behov dyka upp i 
framtiden kan vårt team ofta implementera dem i efterhand.

ETT UNIKT VÄRDE-
ERBJUDANDE FÖR 
OEM-KUNDER
 En erfaren partner med kompe- 
tenta och effektiva team för utveckling,  
support och sälj. Vi stöttar i alla steg –  
från idé till färdig lösning. Till exempel: 

  Programmering 

  Installation

  Support under produktens  
hela livslängd 

  Etikett och tryck

 Vår långa erfarenhet av OEM- 
sam arbeten har påverkat hur vi  
arbetar med produkter. Redan i  
designstadiet förbereder vi produk t - 
en för OEM-marknadens krav på 
tidsbesparande produktion.

 Corrigo kan enkelt expandera  
med fler IO:s. Bara använd Presigo  
för att placera decentraliserade IO:s  
där man behöver det.

 Genom webbaserad teknologi och 
kommunikation får våra OEM-kunder 
tillgång till live-data från enheterna. 
Detta ger dig som tillverkade viktiga 
insikter i framtida utveckling.
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MED ERFARENHETER  
OCH KUNDER FRÅN  
HELA VÄRLDEN.

IRAN MASHHAHD
Arman Kontorskomplex

HONGKONG
EMSD Huvudkontor

SVERIGE SIMRISHAMN
Korsavadskolan

ENERGY
SAVER 

AWARDS
2016

W
IN

NER

ENERGY
SAVER 

AWARDS
2018

W
IN

NER

POLEN CZESTOCHOWA
DHL Distr ibutionscentral

TYSKLAND MEINZ
Restaurant

ITALIEN VENEDIG
Restaurant
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Svenskägda AB Regin är ett internationellt företag inom  
fastighetsautomation. Vi skapar lösningar för stora energ i-
besparingar och ett behagligare inomhusklimat – för ett  
hållbart liv för byggnaderna själva och för människorna  
som vistas i dem.

Under varumärket Regin finns ett fullständigt program av  
system och produkter för byggnadsautomation och VA –  
utvecklat, producerat och sålt genom dotterbolag eller i  
partnerskap med systemintegratörer, OEM-kunder och  
distributörer. Regin har kontor i 15 länder med huvudkontor  
i Göteborg. Besök oss gärna på www.regincontrols.com

MÄNNISKORS  
VÄLBEFINNANDE  
I EN HÅLLBAR  
FRAMTID.

AB Regin, Box 116, SE-428 22 Kållered, Sweden • Besöksadress: Bangårdsvägen 35  
Telefon: + 46 (0) 31 720 02 00 • info@regincontrols.com • www.regincontrols.com




