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TAK DZIŚ ZAPOBIEGA SIĘ WŁAMANIOM

REHAU Smart Guard System plus – prewencja przeciwwłamaniowa
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

OKNA ODKRYWANE NA NOWO
Na miarę dzisiejszych potrzeb

Nasze życie jest coraz bardziej nowoczesne, korzystamy
z coraz inteligentniejszych rozwiązań. To, co kiedyś
wiązało się z dużym wysiłkiem, dziś jest o wiele łatwiejsze.
Wypożyczenie filmu z wideoteki? Dzięki streamingowi
oglądamy to, co chcemy, wygodnie siedząc na własnej
kanapie. Kartkowanie atlasu, żeby znaleźć najszybszą
drogę do miejsca, w którym spędzimy urlop? Dziś zajmuje
się tym nawigacja, która pomaga nawet unikać korków.

Nowoczesna technologia na stałe zagościła
w naszym codziennym życiu.
Dlaczego nie mielibyśmy uwzględnić jej
w naszych oknach?

Firma REHAU postanowiła zaprojektować okna, które będą tak samo
nowoczesne, jak nasze życie. Okna, które nie tylko pokażą nam świat,
ale również zadbają o świeże powietrze – nawet kiedy będą zamknięte.
I które odstraszą włamywacza, zanim w ogóle dojdzie do włamania.
To właśnie takie okna, jakich dziś potrzebujemy. Aby móc się
skupić na tym, co w życiu ważne.
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NADSZEDŁ CZAS NA OKNA,
KTÓRE BĘDĄ TAK SAMO
NOWOCZESNE, JAK NASZE ŻYCIE.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

FAKTY
DOTYCZĄCE WŁAMAŃ

3 min.

Co 3 minuty w Niemczech
notowana jest próba włamania.
Wbrew przypuszczeniom
większość z nich ma miejsce
za dnia, a nie w nocy.

80%

80% włamań następuje przez okno –
od tego w piwnicy, aż po drzwi
balkonowe. Na otwarcie słabo
zabezpieczonego standardowego
okna zawodowiec potrzebuje niecałe
10 sekund.

44%

W 44% przypadków sprawa kończy
się na próbie włamania – szkody są
jednak często ogromne. Wymiana
okien i drzwi nie tylko zajmuje czas,
ale jest również droga.

NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Nowoczesna prewencja przeciwwłamaniowa

Bezpieczeństwo to od zawsze jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Tam,
gdzie wcześniej stały wysokie mury, dziś przed włamaniem mają chronić
systemy alarmowe. Problem polega jednak na tym, że takie systemy włączają
się najczęściej dopiero wówczas, gdy dojdzie już do szkody. Oprócz pieniędzy i wartościowych przedmiotów ofiara włamania traci również poczucie
bezpieczeństwa.

NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIE
REHAU Smart Guard: światowa nowość w dziedzinie
prewencji przeciwwłamaniowej
Inteligentny czujnik wykrywa potencjalnego włamywacza. Sygnały
optyczne i akustyczne informują sprawcę, że nie ma sensu podejmować próby włamania. Aktywne odstraszanie pozwala uniknąć szkód
w obrębie okien i drzwi.
W ten sposób REHAU Smart Guard idzie znacznie dalej niż popularne
systemy alarmowe. Te bowiem reagują dopiero wtedy, kiedy włamywacz wejdzie do domu – okno lub drzwi są już wtedy uszkodzone.
Inteligentna ochrona przeciwwłamaniowa, która odstrasza,
zanim powstanie szkoda.
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POSTAW
NA AKTYWNĄ
PREWENCJĘ

PROSTA ZASADA, DUŻA SKUTECZNOŚĆ

Smart Guard przegania włamywacza, zanim wyrządzi szkodę
Wybierz aktywne odstraszanie, które nie szpeci Twoich okien. System Smart Guard jest ukryty w
ościeżnicy okien oraz drzwi, a dzięki funkcji prewencyjnej aktywnie dba o Twoje bezpieczeństwo.
Inteligentny czujnik wykrywa włamywacza i samoczynnie uruchamia program ochronny.

Czujnik ruchu:
Rejestruje ruchy w strefie
do 20 cm przed oknem.
Inteligentne czujniki
reagują tylko wtedy, kiedy
jest to konieczne.

sygnalizator
czujnik ruchu
LED

Strefa prewencyjna
20 cm przed oknem

Inteligentny czujnik
wykrywa włamywacza.

Wizualne ostrzeżenie
dla włamywacza
przez migające
światło LED.

Jeżeli włamywacz się nie
wycofa, aktywowany jest
następny stopień eskalacji i...

Sygnalizator:
Sygnał akustyczny
dodatkowo odstrasza
włamywacza.
L ED:
Świeci, sygnalizując
włamywaczowi, że
został odkryty.

...sygnalizator wydaje
ostrzeżenie akustyczne.

Okazja czyni złodzieja
Sporej części włamań nie dokonują zawodowcy, lecz osoby
wykorzystujące nadarzającą się okazję. Tutaj aktywne
odstraszanie jest szczególnie skuteczne.
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DYSKRETNY WYGLĄD

Natychmiastowe poczucie bezpieczeństwa
Twoja firma montująca okna wbuduje gotowy do użytku moduł
REHAU Smart Guard w górnej ramie okna SYNEGO lub GENEO.
Smart Guard jest zasilany na baterie. Dzięki temu nie wymaga
przewodów, a moduł działa samodzielnie. Inteligentny system
dla efektywnej ochrony!

Montaż na gotowo przez
Twojego montera okien.

Łatwa wymiana baterii –
bezpośredni dostęp
do komory baterii.

Możliwość doposażenia
Jeżeli masz już w domu okna SYNEGO lub
GENEO, można je doposażyć w system
REHAU Smart Guard. Tym również zajmie
się Twoja firma montująca okna – Ty możesz
się cieszyć poczuciem kompleksowego
bezpieczeństwa.
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Dyskretny wygląd
Moduł jest ukryty w ramie
okiennej. Idealne dopasowanie
kolorystyczne po stronie
zewnętrznej zapewniają osłony
w kolorze antracytowym,
białym, brązowym lub
karmelowym.

DYSKRETNY,
ALE SKUTECZNY
Do okien oraz drzwi
balkonowych i na taras.

GŁOŚNY Z SYRENĄ

Smart Guard System plus przyciąga uwagę w razie włamania
Zadbaj o jeszcze większe bezpieczeństwo. Do ostrzeżeń optycznych i akustycznych można
bardzo łatwo dodać syrenę wewnątrz domu, która w razie włamania uruchamia głośny
alarm. Syrena alarmowa działa z wykorzystaniem fal radiowych i nie wymaga instalacji
przewodów. To skuteczne i proste w obsłudze rozwiązanie.

Ostrzeżenie optyczne
i akustyczne dzięki
inteligentnemu czujnikowi.

Natychmiastowe
wykrywanie użycia siły
przez czujniki wstrząsów.

Uruchomienie syreny
wewnętrznej w razie
faktycznego włamania.

Syrena wewnętrzna
- Kompaktowa konstrukcja
zapewnia dyskretny wygląd
- Alarm o natężeniu
90 decybeli – tak głośny,
jak piła tarczowa

BEZPIECZEŃSTWO
W RAZIE
WŁAMANIA
Włączanie jednym
przyciskiem:
Syrenę można włączać
i wyłączać zainstalowanym
na stałe przełącznikiem
radiowym.

Zabezpieczenie przed sabotażem:
Syrena jest podłączona bezpośrednio do gniazda
sieciowego. Umiejscowienie wewnątrz domu
wyklucza możliwość szybkiego unieszkodliwienia
przez włamywacza.

BEZSTRESOWE,
BEZPIECZNE
I INTELIGENTNE.
OKNA NA MIARĘ
DZISIEJSZYCH
POTRZEB.
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Więcej informacji na www.rehau.pl/smartguard

Jesteś zainteresowany systemem REHAU Smart Guard? Chętnie doradzimy!
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