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DOELTREFFEND INBRAKEN VOORKOMEN

REHAU Smart Guard System connect – preventieve inbraakbeveiliging
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

RAMEN HERUITGEVONDEN
Voor het leven van vandaag

Ons leven wordt almaar moderner, slimmer. Veel van
wat vroeger moeite kostte, is vandaag makkelijker
geworden. Een film huren bij de videotheek? Via streaming kijken we vandaag wat we willen – vanuit onze
luie zetel. De stratenatlas bestuderen om de snelste
route naar je vakantie te vinden? Dat doet vandaag
de navigatie, die je bovendien weghoudt uit files.

Moderne technologie is een vast onderdeel
van ons dagelijks leven geworden.
Waarom ook niet in onze ramen?

REHAU heeft zich tot doel gesteld ramen te ontwikkelen die net zo
modern zijn als ons leven. Ramen waardoor we niet alleen de wereld
kunnen zien, maar die ook voor frisse lucht zorgen terwijl ze gesloten
zijn. En die zelfs inbrekers afschrikken voordat er iets gebeurt.
Dat zijn de ramen die we vandaag de dag nodig hebben. Zodat
we ons hoofd vrijhouden voor de belangrijke dingen in het
leven.
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DE TIJD IS RIJP VOOR RAMEN DIE NET
ZO MODERN ZIJN ALS ONS LEVEN.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

INBRAAKCIJFERS
VAN VANDAAG

3 min.

Om de 3 minuten vindt er in
België een inbraakpoging plaats.
In tegenstelling tot wat men zou
denken, gebeurt het merendeel
hiervan overdag en niet 's nachts.

80 %

In 80 % van de gevallen via de
ramen – van het kelderraam tot
de balkondeur. Een professional
heeft minder dan 10 seconden
nodig om een slecht beveiligd
standaardraam op te lichten.

44 %

In 44 % van de gevallen blijft het
bij een poging – vaak echter met
aanzienlijke schade. Ramen en
deuren achteraf vervangen kost niet
alleen veel tijd, maar is ook duur.

VEILIGHEID HERUITGEVONDEN

Het moderne preventieconcept tegen inbraken
Veiligheid is van oudsher een essentiële menselijke behoefte. Waar vroeger
hoge muren stonden, moeten vandaag alarmsystemen beschermen tegen
inbrekers. Probleem: als het alarmsysteem in werking treedt, is de schade
meestal al veroorzaakt. Behalve geld en waardevolle spullen, raken slachtoffers tegelijk ook hun gevoel van veiligheid kwijt.

DE OPLOSSING
VAN VANDAAG
REHAU Smart Guard: wereldwijde innovatie voor preventieve
inbraakbeveiliging
De slimme herkenningssensor herkent potentiële inbrekers. Visuele en
akoestische signalen maken de dader duidelijk dat hij niet eens hoeft
te proberen in te breken. Deze actieve afschrikking helpt schade aan
ramen en deuren doelgericht te voorkomen.
Daarmee gaat REHAU Smart Guard veel verder dan klassieke
alarmsystemen. Die reageren namelijk pas wanneer de inbreker
in huis is – het raam of de deur zijn dan al beschadigd.
Slimme inbraakbeveiliging die afschrikt voordat er schade
wordt veroorzaakt.

FOR
SMARTER
PEOPLE
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VERTROUW
OP ACTIEVE
PREVENTIE

EENVOUDIG PRINCIPE, DOELTREFFENDE WERKING
Zo jaagt Smart Guard inbrekers weg voordat ze schade veroorzaken

Vertrouw op doelgerichte afschrikmiddelen die de buitenkant van uw ramen niet verknoeien. Smart Guard
wordt onopvallend ingebouwd in het kader van uw ramen en deuren, en zorgt zo actief voor preventieve
veiligheid. De slimme herkenningssensor registreert inbrekers en zet daarna automatisch het verdedigingssysteem in werking.
Bewegingsmelder:
Registreert bewegingen
in een gebied tot 20 cm
voor het raam De slimme
sensortechnologie
reageert alleen als het
erop aankomt.

Signaalzender
Bewegingsmelder
LED

Preventiezone van
20 cm voor het raam

De slimme herkenningssensor registreert
de inbreker.

Visuele eerste
waarschuwing van de
inbreker door de
led-lampjes.

Wanneer de inbreker zich
niet terugtrekt, wordt het
volgende escalatieniveau
geactiveerd en...

Signaalzender:
Een geluidssignaal
schrikt de inbreker nog
meer af.
L ED:
Door de led die gaat
branden, weet de
inbreker dat hij ontdekt is.

...stuurt de signaalzender
een akoestische
waarschuwing uit.

De gelegenheid maakt de dief
Het merendeel van alle inbraken gebeurt niet door
professionals, maar zijn gelegenheidsinbraken. Vooral hier
is een doelgerichte afschrikking bijzonder effectief.
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SOBER VERPAKT

Meteen veilig beschermd
De REHAU Smart Guard-module door uw raamspecialist gebruiksklaar ingebouwd in het bovenkader
van uw SYNEGO of GENEO raamsystemen. Smart
Guard werkt op batterijen. Kabels zijn dus niet nodig. De module werkt autonoom. Een slim systeem
voor een doeltreffende bescherming!

Gebruiksklaar geïnstalleerd
door uw ramenplaatser.

Makkelijk vervangen van
batterijen dankzij de directe
toegang tot het batterijvak.

Montage achteraf mogelijk
REHAU Smart Guard kan ook achteraf
worden gemonteerd voor de REHAU
raamsystemen GENEO en SYNEGO. Dit
gebeurt eveneens door uw raam-specialist
– u kunt ontspannen genieten van een
totaal gevoel van veiligheid.
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Onopvallende vormgeving
De module zit verborgen in het
kader. Afdekplaatjes in
antraciet, wit, bruin of karamel
zorgen naar buiten toe voor
een perfecte kleurintegratie.

ONOPVALLEND,
MAAR EFFICIËNT
Zowel voor ramen als
balkon- en terrasdeuren.

MET KRACHTIGE SIRENE

Met Smart Guard System plus blijft een inbraak niet onopgemerkt
Zorg voor nog meer veiligheid. De eerste visuele en akoestische waarschuwing kan eenvoudig worden aangevuld met een krachtige sirene binnenshuis die in geval van nood
luid alarm slaat. De alarmsirene werkt draadloos. Er hoeven dus geen kabels te worden
geïnstalleerd. Dat is handig en efficiënt.

Visuele en akoestische
waarschuwing door slimme
herkenningssensor.

Onmiddellijke detectie
van geweld door
trillingssensoren.

Activering van de binnensirene bij een effectieve
inbraak.

De binnensirene
- Compacte vorm voor
onopvallend design
- Luid alarm van 90 decibel –
zo luid als een cirkelzaag

VEILIG VOORBEREID
OP HET ERGSTE
Activering met een druk
op de knop:
De sirene kan via een vast
gemonteerde draadloze
schakelaar worden in- en
uitgeschakeld.

Sabotagebestendig:
De sirene wordt rechtstreeks in
een stopcontact gestoken. Door
de plaatsing in de woning is
manipulatie onmogelijk.

SLIMME INBRAAKBEVEILIGING, PERFECT GEÏNTEGREERD
Smart Guard System connect – makkelijke en toekomstproof in de Smart Home
Smart Home-technologie biedt vele mogelijkheden. U kunt niet alleen uw comfort verhogen, maar ook
uw woning veiliger maken. Koppel Smart Guard met een Smart Home-centrale en vertrouw op een slimme inbraakbeveiliging. De vormgeving van het slimme alarmprogramma is nagenoeg onbegrensd. Alles
wat u zich maar kunt voorstellen, is mogelijk: van het neerlaten van de rolluiken en de activering van een
alarmsirene tot het versturen van een pushbericht naar uw smartphone.

Visuele en akoestische
waarschuwing door slimme
herkenningssensor.

Uw kennismaking met Smart Home
Met de mediola® Box (REHAU Edition) haalt u
een oplossing in huis die u laat kennismaken
met de wereld van de Smart Home. Deze open
oplossing dient als basis die met tal van Smart
Home-toepassingen kan worden gekoppeld.
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Onmiddellijke detectie
van geweld door
trillingssensoren.

Flexibel en toekomstproof
Met de mediola® Box (REHAU Edition) als Smart
Home-centrale kiezen wij bewust voor een open
draadloos protocol dat compatibel is met talloze
bekende fabrikanten. Zoals daar zijn Abus,
Philips, Osram of Somfy.

Activering van de sirene
binnen bij een effectieve
inbraak.

Kant-en-klaar geïnstalleerd
De box wordt door de installateur
kant-en-klaar gemonteerd en het
systeem is bij levering reeds
geconfigureerd.

ALARMVORMGEVING
OP UW MAAT

Individuele alarmvormgeving via de
mediola® Smart Home-centrale:
bijvoorbeeld automatisch de lichten
inschakelen of de rolluiken
neerlaten.

Een app voor een makkelijke bediening
Met de mediola® Box (REHAU Edition) en de
bijbehorende app hebt u al uw Smart
Home-oplossingen makkelijk in één
oogopslag onder controle – altijd en overal.

Handige extra's
Voor nog meer comfort kunt u optioneel een handige afstandsbediening kiezen voor
de sleutelbos, waarmee u de Smart Guard onafhankelijk van de app kunt activeren of
deactiveren met een druk op de knop. Ramen zonder inbraakrisico, bv. op de eerste
verdieping, kunt u laten uitrusten met raamcontacten. In de app wordt dan aangegeven of alle ramen gesloten zijn.
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VRIJ VAN ZORGEN,
VEILIG EN SLIM.
RAMEN VOOR
HET LEVEN VAN
VANDAAG.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

Meer informatie vindt u op www.rehau.be/slimmeveiligheid

Geïnteresseerd in REHAU Smart Guard? Wij adviseren u graag!
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