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Exigo Ardo este un controler pentru sisteme centralizate și 
descentralizate, încălzire si apa calda menajera, simplu de 
operat și întreținere mai ușor decât a fost vreodată. El 
poate fi utilizat fie de sine stătător, fie integrat într-o 
rețea de tip BMS sau SCADA. Are suport încorporat 
pentru mai multe limbi și este proiectat pentru montare 
pe sina DIN  sau în  cabinet cu ușă. 

Controlere pentru  încălzire/răcire  și apă caldă 
menajeră,tensiune de  alimentare  24V AC/DC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aplicație 

Exigo este  destinat    controlului  stațiilor de  încălzire si 
apa calda  din  clădiri. Acesta  susține  controlul a până  la  
doua circuite de încălzire /  răcire,    două circuite de apă  
caldă  menajeră, rezervor  tampon  și încălzire 
centralizată.   

 

Versatilitate prin  numărul de porturi  și  
unități  de  expansiune 

Sunt disponibile modele Exigo cu  unul,  două  sau  trei 
porturi de comunicare,  precum și conexiune prin  M-Bus,    
care 

îl face foarte versatil. Vedeți toate opțiunile de   
conexiune disponibile în lista Modele.   

 

Comunicare prin  EXOline,  Modbus,  
BACnet  și  M-Bus 

Exigo acceptă  comunicarea  prin  BACnet/IP,  Modbus  
TCP  și  EXOline  utilizând   portul TCP/IP.   În plus,  
modelele care conțin    interfața  electrică  RS485  acceptă, 
de  asemenea,  BACnet  MS / TP,  EXOline  și  Modbus  prin  
acel  port.   Există,  de asemenea,  modele  cu  un port M-
Bus.   Acest lucru  permite  integrarea        controlerului    
în rețelele existente  și  monitorizarea  sistemului  prin  
internet,  un  dispozitiv  mobil  sau de pe  un computer 
local.   

✓ Tensiune de alimentare  24  V  AC/DC 

✓ Instalare ușoară:    Conectați  controlerul,    setați  
parametrii  și și  porniți   

✓ Configurare ușoară folosind  instrumentul de aplicare  

✓ Suportă controlul de până  la două circuite 
de  încălzire/răcire, două circuite de apă 
caldă menajeră pentru încălzire centralizată 

✓ Comunicarea prin  BACnet,  Modbus,  EXOline  și 
și  M-Bus (opțional) 

✓ Versatilitate prin  numărul  de  porturi   și  
unități de expansiune 
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O conexiune la rețea permite ajustarea punctelor de setare, salvarea   setărilor  și  
supravegherea  funcțiilor de sistem de oriunde    din  lume. 

 

 
 

 
 

Monitorizați instalarea    utilizând  
Instrumentul  de aplicare 

Exigo poate  fi  conectat  cu ușurință  la  Application  Tool, un  software  bazat pe  PC  
care  permite  configurarea  și  supravegherea    unei  instalații. Acest lucru  ajută la  
economisirea  timpului,  deoarece  software-ul  oferă  o imagine de ansamblu  
excelentă  a  tuturor  setărilor.   

 
 

Navigare simplă 

Exigo are  un  ecran  încorporat  cu iluminare de fundal albastră.   Lumina  de fundal  
este în mod normal  oprită,    dar  este  activată  atunci când  un  buton  este  apăsat  
și    oprit  automat  după  o  anumită  perioadă  de  inactivitate. 

Meniul  de afișare  este  gestionat  prin intermediul  
butoanelor   din partea  din față  a  controlerului.   

Există, de asemenea,  o  serie de   unități  de  afișare  externe  disponibile  care  pot  fi  
utilizate pentru a  controla  Exigo de la distanță. 

 
 

Controlează-ți  sistemul  folosind  CLOUDigo 

Cu Instrumentul de aplicații,      este  posibil  să  conectați  un  Exigo  la  CLOUDigo,  un  
serviciu bazat pe cloud  care  face    foarte  ușor  să  supravegheați  un  Exigo  prin    
internet. 

Pur și simplu   alegeți  CLOUDigo  în Instrumentul de aplicații    și  încărcați    setările 
TCP / IP  pentru a  localiza    serverul  disponibil  în  cloud. Acest lucru  se  poate  face  
și  cu ajutorul  afișajului.   Când    se  face, controlerul  Exigo va localiza de la sine 
serverul CLOUDigo în care sunt stocate toate setările. Utilizatorul  navighează apoi la 
același server și controlează sistemul de încălzire de acolo. 
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Date tehnice 

General 

Tensiunea de alimentare 24 V  AC  ±  15  %,  50 ... 60  Hz  sau  21 ... 36  V  DC 

Temperatura ambiantă 0... 50 °C 

Temperatura de depozitare -20...+70 °C 

Umiditatea ambiantă Max 95  %  RH 

Clasa de protecție IP20 

Conexiune Socluri  terminale deconectabile 4  mm2 

Backup de memorie Bateria  de lungă durată de viață  oferă  timp  de  rezervă lung de  toate  setările,  inclusiv.   în 
timp real 

Tipul bateriei CR2032 celulă  litiu  înlocuibilă 

Durata de viață a bateriei Min. 5  ani 

Arăta LCD retroiluminat,  4  rânduri de 20  de  caractere 

Montare Sină DIN sau  dulap 

Locuinţe Euronorma standard (8,5  module  lățime) 

Dimensiuni (WxHxD) 149 x  121  x  60  mm  incl. Terminale 

 
Intrări 

Intrări analogice  (AI) Pentru senzori PT1000    (precizie  ±  0,4  °C)  sau  0... 10  V  DC  (precizie  ±  0,15 % din 
semnalul de  ieșire  complet).   Rezoluție  pe 12 biți în  conversia    A/D 

Intrări digitale (DI) Contacte potențiale   

Intrări universale (UI) Poate fi  configurat  pentru a  funcționa    ca  intrare  analogică  sau  digitală 

 
Ieşiri 

Ieșiri analogice  (AO) 0... 10 V  DC,  1  mA,  protejat la scurtcircuit 

Ieșiri digitale (DO) Ieșiri Mosfet,  24  V  AC  sau  DC,  2  A  continuu,  Max. 8  A  în  total 

 
Porturi de comunicare 

TCP/IP EXOline,  Modbus,  BACnet / IP,  CLOUDigo 

RS485 EXOline,  Modbus,  BACnet MS / TP 

Porturi M-bus Comunicarea M-Bus 

 
 

 

Acest produs  poartă    marcajul CE. Mai multe  informații  sunt  disponibile la www.regincontrols.com.   

 
Modele 

 

Articol Ecran IA DI UI AO FACE RS485 
 

TCP/IP 
 

M-BUS Consum 
de 
energie 

HCA152- 

W-4 

Nu 4 4 - 3 4 1 1 - 9 VA 

HCA152- 

DW-4 

Da 4 4 - 3 4 1 1 - 9 VA 

HCA282- 

DW-4 

Da 4 8 4 5 7 1 1 - 9 VA 

http://www.regincontrols.com/
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Articol Ecran IA DI UI AO FACE RS485 
 

TCP/IP 
 

M-BUS Consum 
de 
energie 

HCA283 

- WM-4 

Nu 4 8 4 5 7 1 1 1 9 VA 

HCA283- 

DWM-4 

Da 4 8 4 5 7 1 1 1 9 VA 

 

Accesorii 
 

Articol Descriere 

E3-DSP Afișaj extern 

ED-T7 Afișaj  ecran  tactil extern 

E0R-3 Repetor 24  V 

E0R230K-3 Repetor 230  V 

IO-A15MIXW-3-BEM Unitate  de expansiune Ardo cu  15  I/O:s 

IO-A28MIXW-3-BEM Unitate  de expansiune Ardo cu  28  I/O:s 

IO-V19MIXW-1-BEM Unitate  de expansiune Vido cu  19  I/O:s 

 
Dimensiuni 

 
 

60 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiuni in [mm] 

 

1
2

1
 


