R E G I N

–

O E M

Regin – OEM
Vi utvecklar dina visioner och idéer till färdiga produkter
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Vi utvecklar dina
visioner och idéer…
Vässa ditt företags konkurrensförmåga
För att ditt företag ska nå framgång krävs det att
ni ligger steget före konkurrenterna. Förmågan att
utveckla och lansera nya produkter är en av de
viktigaste framgångsfaktorerna. Genom att ligga
steget före konkurrenterna ökar ni dessutom era
möjligheter till högre intäkter. Den som är först
vinner, men för att nå dit krävs det både omfattande
insatser och ett högt tempo i utvecklingsarbetet.

Låt Regin-OEM utveckla dina visioner och idéer.
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens. Sedan
1947 har vi utvecklat produkter och system för att
styra och reglera inomhusklimat. Det har givit oss en
omfattande kunskap. Genom vår globala marknads
närvaro vet vi också vad kunderna och marknaden
kräver. Därför kan vi hjälpa dig hela vägen fram
till färdiga produkter. Snabbt och effektivt utan
krävande investeringar och med full kontroll över
tider och kostnader.
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Ett team av specialister som lyssnar
och engagerar sig
Vårt arbete går ut på att hjälpa dig som uppdrags
givare till framgång. Därför lyssnar vi, anstränger oss
och engagerar oss utöver vad du kan förvänta dig.
För att projekten ska flyta snabbt och smidigt har
vi bannlyst all byråkrati. Du har kontakt med en
projektledare som är huvudansvarig för projektet.
Bakom honom finns ett team av specialister som
kopplas in efter behov. Personer i din organisation
har direktkontakt med dessa.

• Projektledare med teknisk och
kommersiell kompetens
• Tillgång till specialister allt från
konstruktion till programmering
• Inköpsfunktion med brett nätverk
• Teknisk rådgivning/helpdesk

Allt för att göra det så enkelt och smidigt som
möjligt för dig.

Ditt
Företag

Olika
medarbetare

PROJEKTLEDARE

Specialister
och resurser

Regin
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Tillverkning utan resursbindning
All tillverkning görs av partnerföretag som uteslu
tande arbetar med våra produkter och har special
kompetens inom områden som mönsterkorttill
verkning, formsprutning av kapslingar, montage
med mera. Du får tillgång till den senaste och mest
moderna tillverkningstekniken och binder inte
pengar i produktionsutrustning. Varje produkt testas
och avsynas för att säkerställa högsta driftsäkerhet
och pålitlighet.
Komponentval och inköp svarar vi själva för. Genom
våra kontor i Sverige och Asien har vi ett vitt förgre
nat leverantörsnät där man ständigt är uppdaterad
om nya produkter och tekniker.
Det kan ge många intressanta idéer och uppslag i
utvecklingsarbetet.

• Produktdesign, konstruktion
• Prototyptillverkning
• Mönsterkorttillverkning
• Formsprutning av kapslingar
• Montage
• Tester, t. ex. klimattester
• Applikationsanpassningar
• Programmering
• Kundanpassade förpackningar
• Manualer, skötselanvisningar
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Specialister som sätter i system
Många apparater och produkter ska ofta fungera i
ett system tillsammans med andra. Möjlighet till
fjärrstyrning, fjärravläsning och larmhantering blir
allt viktigare. Därför ställs det ofta stora krav på
integrationskompetens vid installationen.
Sårbarheten vid driftstopp kan vara stor och det
krävs snabba serviceinsatser. I stället för att ni
själva ska bygga upp dessa resurser, har vi ett unikt
nätverk med Certifierade Integratörer. Dessa har en
omfattande kompetens och erfarenhet och erbjuder
planering, projektledning, programmering, instal
lation, underhåll och service. För att bli certifierad
krävs det att man har genomgått våra grundläg
gande kurser och sedan kontinuerligt vidareutbildar
sig inom specifika områden. Du kan erbjuda dina
kunder trygghet och säkerhet.
Nöjda kunder är ett viktigt konkurrensmedel.

• Installation, driftsättning
• Integrationslösningar
• Underhåll och service
• Driftsansvar
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Kunskap som vidareutvecklar
Utvecklingen går snabbt. Som produktutvecklare är
det viktigt att du håller dig á jour.
Som kund hos Regin får du möjlighet att delta i våra
kurser och utbildningar vid Regin Academy.
Kurserna ger dig både teknisk förståelse och
allmän, praktisk insikt i våra system och produkter.
Kurserna bygger på vår omfattande erfarenhet av
fastighetsautomation och vilka krav som konsulter,
integratörer, fastighetsansvariga och övriga ställer.

• Fasta kursprogram
• Kundanpassade utbildningar
• Fortlöpande information om det senaste
inom olika områden

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar så att
man efter genomgången kurs direkt kan omsätta
kunskaperna i verksamheten.
KNOW-HOW IN
BUILDING AUTOMATION

R E G I N

–

O E M

…till färdiga produkter
anpassade efter dina behov
Regin OEM* är framförallt specialiserad inom styr/
reglerområdet där vi behärskar allt från regulato
rer, transmittrar och givare till avancerade system
för fastighetsautomation. Vår styrka är att vi vet
hur man integrerar komponenter och apparater
i övergripande system. Vi behärskar flertalet
kommunikationstekniker och standarder inklusive
internetbaserade lösningar.
Vi åtar oss totaluppdrag som omfattar alla steg från
produktdesign, verktygsframtagning, mönsterkorts
tillverkning, formsprutning, montering, testning
fram till förpackad produkt.

Exempel på områden
vi är specialiserade inom:
Zonreglering
Ventilation
Värme/kyla
Avfuktning/Befuktning
Värmepumpar
Fjärrvärme/kyla
Mönsterkort/PCB

Eftersom vi har en lång tradition inom flödes
reglering kan vi även utveckla/tillverka ventiler
och ställdon för olika OEM-applikationer.

*)OEM står för Original Equipment Manufacturer. Innebörden är att Regin-OEM utvecklar och tillverkar kompletta produkter eller komponenter
enligt era specifikationer. Dessa kan marknadsföras som produkter under era egna varumärken eller ingå som delar i era slutprodukter.
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