RE.GUARD
Inteligentne rozwiązania od przyłącza
domowego do miejsca poboru wody
Cennik ważny od 01.10.2019
#expectmore
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Inteligentny zawór RE.GUARD
Zastosowanie:
▪ Inteligentne sterowanie systemem wody z poziomu
aplikacji do montażu na zasilaniu instalacji wody pitnej
▪ Wykrywanie pęknięć rur i nieszczelności
▪ Kontrola zużycia, ciśnienia i temperatury wody
▪ Rozpoznawanie ryzyka zamarznięcia oraz ewentualnego
pogorszenia higieny wody poprzez jej zbyt wysokie
temperatury
▪ Minimalizowanie szkód powstałych na skutek zalań
uzyskiwane dzięki automatycznej lub ręcznej funkcji
odcięcia wody, indywidualnym ustawieniom
bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą aplikacji
RE.GUARD dla systemu iOS i Android
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Inteligentny zawór RE.GUARD
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Dopuszczenia:
▪ Z-Wave, Oznaczenie CE
Charakterystyka:
▪ Certyﬁkowany standard protokołu bezprzewodowego
Z-Wave do pewnej komunikacji urządzeń z pomieszczeń
piwnicznych
▪ Mierzenie przepływu za pomocą ultradźwięków dla
długoterminowych pomiarów o wysokiej dokładności,
bez ruchomych elementów w strumieniu wody
▪ Odcięcie przepływu za pomocą zaworu kulowego do
zminimalizowania ryzyka skoków ciśnienia
▪ Montaż w położeniu poziomym lub pionowym na
instalacji zimnej wody bezpośrednio za wodomierzem,
a przed ﬁltrem do wody
▪ Tryb awaryjny - przy użyciu baterii w przypadku
wyłączenia prądu (4 x AA, nie są dołączone do zestawu)
▪ Łączność: Z-Wave (868.42 MHz)
▪ Napięcie robocze: 12 V DC, przekazywane przez zasilacz
100 - 240 V / 50 - 60 Hz (całkowita długość kabla
ok. 1,25 m)
▪ Rodzaj ochrony: IP44
▪ Klasa ochrony inteligentnego zaworu: III
▪ Klasa ochrony wtyczki zasilającej: II
▪ Podłączenia: gwinty zewnętrzne G1“ z uszczelnieniem
płaskim
Elementy:
▪ Inteligentny zawór RE.GUARD
▪ Zasilacz, Instrukcja obsługi
Materiał:
▪ Obudowa: ASA
▪ Korpus zaworu: bezołowiowy brąz RX+
Kolor: Śnieżnobiały (podobny do RAL 9003)
Wskazówka: Bramę sieciową RE.HUB należy zamówić
oddzielnie.
Nr art.

Opis

l*1
mm

b*2
mm

h1
mm

h2
mm

t*3
mm

Waga
g/szt.

14573031001

DN 20 - G1

190

141

76

113

77

2200

*1

długość, *2 szerokość, *3 głębokość

Opak. Cena netto
szt.
PLN/szt.
1

3117.93
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Dopuszczenia:
▪ Z-Wave
▪ Oznaczenie CE

a

Czujnik wody RE.GUARD
Zastosowanie:
▪ Kompaktowy, bezprzewodowy czujnik wody
▪ Do rozpoznawania wycieków wody w trudno
dostępnych miejscach i odcinania zasilania w wodę w
połączeniu z inteligentnym zaworem RE.GUARD oraz
bramą sieciową RE.HUB

Charakterystyka:
▪ Certyﬁkowany standard protokołu bezprzewodowego
Z-Wave do pewnej komunikacji urządzeń z pomieszczeń
piwnicznych
▪ Sterowanie poprzez aplikację RE.GUARD dla systemów
iOS i Android
▪ Umiejscowienie na równym, nieprzewodzącym podłożu
▪ Łączność: Z-Wave (868.42 MHz)
▪ Rodzaj ochrony: IPX3
▪ Zasilanie: 1 x bateria ER14250 (3,6 V), wymienna
Elementy:
▪ Czujnik wody RE.GUARD włącznie z baterią
▪ Uchwyt na ścianę i przedłużenie czujnika
▪ Instrukcja obsługi
Kolor:
Śnieżnobiały (podobny do RAL 9003)
Nr art.

Opis

14573101001

do inteligentnego zaworu RE.GUARD

*1
*2

długość
szerokość

l*1
mm

b*2
mm

h1
mm

h2
mm

Waga
g/szt.

65

65

20

23

110

Opak. Cena netto
szt.
PLN/szt.
1

191.82

a

Brama sieciowa RE.HUB
Zastosowanie:
▪ Kompaktowe urządzenie IP-Smart-Home-brama
sieciowa, wyposażone w protokół bezprzewodowy
Z-Wave
▪ Do całkowitego i komfortowego sterowania
inteligentnym zaworem RE.GUARD oraz czujnikiem
wody za pomocą aplikacji przez smartfona, będąc na
miejscu w domu lub zdalnie, będąc poza domem
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Dopuszczenia:
▪ Z-Wave
▪ Oznaczenie CE
Charakterystyka:
▪ Podłączenia: 1 x Ethernet, 1 x port USB, podłączenie
do prądu
▪ Łączność: Z-Wave (868.42 MHz)
▪ Łączność: WiFi b/g/n
▪ Łączność: Ethernet, 10/100MB
▪ Napięcie robocze: 5 VDC, przenoszone przez zasilacz
100 - 240 V / 50 - 60 Hz (długość całkowita kabla
ok. 1 m)
▪ Rodzaj ochrony: IP20
▪ Klasa ochrony (brama sieciowa): III
▪ Klasa ochrony wtyczki zasilającej: II
Elementy:
▪ Brama sieciowa RE.HUB
▪ Zasilacz
▪ Kabel do zasilania
▪ Kabel sieciowy CAT6
▪ Instrukcja obsługi
Materiał:
Obudowa: PC
Kolor:
Biały (podobny do RAL 9010)
Nr art.

Opis

l*1
mm

b*2
mm

h
mm

Waga
g/szt.

14573121001

do inteligentnego zaworu RE.GUARD

110

110

19

280

*1
*2

długość
szerokość

Opak. Cena netto
szt.
PLN/szt.
1

744.55

RE.GUARD

09

10

Zestawienie artykułów
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Zestawienie artykułów
Przegląd wszystkich produktów
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Nazwa
Inteligentny zawór RE.GUARD
Czujnik wody RE.GUARD
Brama sieciowa RE.HUB

DN 20 - G1
do inteligentnego zaworu RE.GUARD
do inteligentnego zaworu RE.GUARD

Strona
07
08
09

Zestawienie artykułów

Nr art..
14573031001
14573101001
14573121001

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie.
Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do
tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania
drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub
podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej
są zastrzeżone.
Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w formie
ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i wypracowanych standardach i udzielane jest zgodnie
z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania produktów REHAU
jest ostatecznie i wyczerpująco opisany w informacji technicznej o danym produkcie. Obowiązująca aktualna wersja
dostępna jest w internecie na stronie
www.rehau.com/TI. Zastosowanie, przeznaczenie i przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze możliwości

kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/przetwórcy. Jeżeli
jednak dojdzie do odpowiedzialności cywilnej, to podlega
ona wyłącznie naszym warunkom dostawy i płatności, które
są dostępne na stronie www.rehau.com/conditions, o ile nie
było innych ustaleń pisemnych z REHAU. Dotyczy to również
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia
odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie
z naszą specyﬁkacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych.

www.rehau.pl
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