Domowa
instalacja
wodna pod stałą
kontrolą
RE.GUARD - inteligentny zawór odcinający,
chroniący dom przed zalaniem
#expectmore  

Do szkód w wyniku zalania dochodzi częściej, niż mogłoby
się wydawać - wystarczy zapomnieć o odkręconym wężu
w ogrodzie, nie zauważyć zatkanego odpływu, albo
w wyniku korozji, kamienia lub mrozu pęknie rura.
Nic zatem dziwnego, że co 30 sekund dochodzi do zalania
jakiegoś domu¹.

Dzięki RE.GUARD
o jeden kłopot mniej

Po prostu się sprawdza:

Dzięki nowoczesnej technice inteligentny zawór
RE.GUARD minimalizuje skutki zalania, zamykając dopływ
wody, zanim dojdzie do poważniejszych szkód. Zgodnie
z naszym hasłem: #expectmore

Wyjątkowe bezpieczeństwo
Przemyślane i wytrzymałe
elementy systemu niezawodnie
rozpoznają zagrożenie zalaniem.

Spokój i oszczędność pieniędzy
RE.GUARD minimalizuje ryzyko
większych szkód spowodowanych zalaniem.

Szybka i prosta instalacja
Kompaktowa konstrukcja
umożliwia łatwy montaż.

Montaż w każdym momencie
Do wszystkich domów jednorodzinnych i bliźniaków2 - nowych, remontowanych i modernizowanych.

Wszystko pod kontrolą
W razie pęknięcia rury lub
nieszczelności urządzenie automatycznie odcina dopływ wody.

Z-Wave
Certyfikowany protokół bezprzewodowy zapewnia bezpieczną
komunikację.
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RE.GUARD wykrywa
pęknięcia rur i nieszczelność
instalacji, a także monitoruje
pomieszczenia przy pomocy
umieszczonych w dowolnym
miejscu czujników wody.

W razie stwierdzenia wycieku
RE.GUARD odcina dopływ
wody i informuje właściciela
za pośrednictwem aplikacji.

Pozwala to skutecznie uniknąć
kosztownych szkód, tworzenia
się pleśni, strat niematerialnych i czasochłonnych rozliczeń z ubezpieczycielem.

https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080 - statystyki dot. Niemiec

2RE.GUARD powstał z myślą o domach jednorodzinnych i bliźniakach, wobec czego nie nadaje się do dużych obiektów z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi.

Elementy systemu
RE.GUARD
Inteligentny zawór RE.GUARD
▪▪ pomaga rozpoznać pęknięcia rur
i nieszczelności
▪▪ w przypadku awarii odcina dopływ wody
▪▪ mierzy zużycie wody
▪▪ dodatkowo umożliwia ręczne zamknięcie
i otwarcie dopływu wody

Czujnik wody RE.GUARD
▪▪ wykrywa wyciek wody w newralgicznych miejscach - np. pod pralką
▪▪ można go umieścić w dowolnym
miejscu w domu
▪▪ komunikuje się z inteligentnym
zaworem RE.GUARD przez protokół
bezprzewodowy Z-Wave
▪▪ posiada kabel przedłużający do monitorowania trudno dostępnych miejsc
Brama sieciowa RE.HUB
▪▪ łączy urządzenia RE.GUARD
z Internetem

Aplikacja RE.GUARD
▪▪ wyświetla wszystkie istotne
informacje w jednym miejscu
▪▪ pozwala zmniejszyć zużycie wody

Szczegółowe informacje na temat inteligentnego zaworu
RE.GUARD są dostępne na stronie: rehau.pl/re-guard

Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych o produkcie, dostępnych na stronie
www.rehau.com/ti. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian technicznych.
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