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ŠĀDI TIEK NOVĒRSTA IELAUŠANĀS MŪSDIENĀS

REHAU Smart Guard System connect - preventīva aizsardzība pret ielaušanos
LOGI. MŪSDIENĪGAI DZĪVEI.

NO JAUNA RADĪTI LOGI
Mūsdienīgai dzīvei

Mūsu dzīve kļūst arvien modernāka, viedāka. Daudzas lietas, kas agrāk bija apgrūtinošas, šodien ir kļuvušas vieglākas. Iznomāt filmu videotēkā? Izmantojot
straumēšanu šodien mēs skatāmiem, ko vēlamies,
ērti sēžot dīvānā. Šķirstīt ceļu atlantu, lai atrastu ātrāko maršrutu braucienam atvaļinājumā? Mūsdienās to
dara navigācijas ierīce, tostarp piedāvājot iespēju apbraukt sastrēgumus.

Modernās tehnoloģijas nu kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas daļu.
Kādēļ gan tās neizmantot arī mūsu logiem?

REHAU ir izvirzījis sev uzdevumu, izstrādāt logus, kas ir tikpat moderni, kā mūsu dzīve. Logus, caur kuriem ne tikai ir redzama pasaule, bet
kas gādā arī par svaigu gaisu, kamēr tie aizvērti. Tie pat spēj aizbiedēt
kramplauzi, pirms noticis kas slikts.
Šodien mums ir nepieciešami tieši šādi logi. Lai mēs varam
domāt par svarīgākām lietām dzīvē.
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IR PIENĀCIS LAIKS LOGIEM, KAS IR
TIKPAT MODERNI, KĀ MŪSU DZĪVE.

LOGI. MŪSDIENĪGAI DZĪVEI.

AKTUĀLIE FAKTI
PAR IELAUŠANOS

3 min.

Ik pēc 3 minūtēm Vācijā tiek
veikts ielaušanās mēģinājums.
Pretēji priekšstatiem tas lielākoties notiek dienas laikā nevis
pa nakti.

80 %

80 % gadījumu caur logu – no pagraba logiem līdz balkona durvīm.
Profesionālim nepieciešams mazāk
par 10 sekundēm, lai izceltu slikti
nodrošinātu standarta logu.

44 %

44 % gadījumu tas beidzas tikai ar
mēģinājumu, tomēr bieži tiek radīti
ievērojami bojājumi. Tam sekojoša logu
un durvju nomaiņa ir ne vien laikietilpīgs, bet arī dārgs pasākums.

NO JAUNA RADĪTA DROŠĪBA

Modernā preventīvās aizsardzības koncepcija pret
ielaušanos
Kopš senseniem laikiem drošība ir mūsu pamatvajadzība. Agrāk to nodrošināja augsti mūri, mūsdienās no kramplaužiem mūs sargā signalizācijas iekārtas.
Problēma: Kad signalizācija sāk darboties, parasti bojājumi jau ir nodarīti.
Mājokļa īpašnieks ir zaudējis ne tikai naudu un vērtīgus priekšmetus, ir atņemta arī drošības sajūta.

MŪSDIENĪGS
RISINĀJUMS
REHAU Smart Guard: Jaunums visā pasaulē preventīvai
aizsardzībai pret ielaušanos
Izmantojot inteliģento sensoru, tiek atpazīts potenciālais kramplauzis.
Vizuāli un akustiski signāli noziedzniekam skaidri signalizē, ka ielaušanos nemaz nav vērts mēģināt. Aktīvā aizbiedēšana mērķtiecīgi palīdz
novērst logu un durvju bojājumus.
Tādējādi REHAU Smart Guard sper soli tālāk par tradicionālajām signalizācijas sistēmām. Jo tās reaģē tikai tad, kad kramplauzis jau atrodas mājā - tad logs vai durvis jau ir sabojātas.
Viedā aizsardzība pret ielaušanos, kas aizbiedē pirms bojājumu
nodarīšanas.
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IZVĒLIETIES
AKTĪVU
PREVENCIJU

VIENKĀRŠS PRINCIPS, LIELA EFEKTIVITĀTE

Šādi Smart Guard aizbiedē kramplauzi, pirms zaudējumu rašanās
Izvēlieties mērķtiecīgu aizbiedēšanu, kas netraucē logu vizuālajam izskatam. Neuzkrītoši iebūvēts Jūsu
logu un durvju rāmī, Smart Guard aktīvi gādā par preventīvu drošību. Inteliģentais atpazīšanas sensors
reģistrē kramplauzi un patstāvīgi uzsāk aizsardzības programmu.

Kustību sensori:
Konstatē kustības līdz
20 cm zonā loga priekšā.
Gudri veidotais sensors
reaģē tikai tad, ja tas
nepieciešams.

Signāla
devējs
Kustību sensori
LED

Signāla devējs:
Akustiskais signāls papildus gādā par kramplauža aizbiedēšanu.
L ED:
Degot signalizē kramplauzim, ka tas ir pamanīts.

20 cm preventīvās aizsardzības
zona logu priekšā

Inteliģentais atpazīšanas sensors reģistrē
kramplauzi.

Vizuāls iepriekšējs
kramplauža brīdinājums, ko nodrošina
LED spuldze.

Ja kramplauzis nepārtrauc
savas darbības, tiek aktivizēts nākamais eskalācijas
posms.

...seko akustisks brīdinājums, ko nodrošina signāla devējs.

Zaglis izmanto iespēju
Lielāko daļu ielaušanos neveic profesionāļi - tās
notiek radušās izdevības dēļ. Tādēļ mērķtiecīga
aizbiedēšana ir īpaši efektīva.
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LAKONISKS NOFORMĒJUMS
Baudiet tūlītēju drošību

Modulis REHAU Smart Guard Modul starta gatavībā tiek uzstādīts Jūsu logu sistēmas SYNEGO vai
GENEO augšējā rāmī. To veic Jūsu logu ražošanas
uzņēmums. Smart Guard darbojas ar baterijām.
Tātad nav vajadzīgi kabeļi. Modulis darbojas patstāvīgi. Gudra sistēma efektīvai aizsardzībai!

Lietošanai gatava, Jūsu
logu montāžas speciālista
uzstādīta.

Vienkārša bateriju nomaiņa,
ko nodrošina tieša piekļuve
bateriju nodalījumam.

Iespējams uzstādīt kā papildaprīkojumu.
REHAU Smart Guard var tik papildus uzstādīts esošās REHAU logu sistēmās GENEO
un SYNEGO. Par to arī gādā Jūsu logu ražošanas uzņēmums - Jūs varat brīvi baudīt
vispārēju drošības sajūtu.

8

Neuzkrītošs vizuālais
noformējums
Modulis ir paslēpts loga rāmī.
Ārējie pārsegi antracīta, baltā,
brūnā vai karameļu tonī gādā
par nevainojamu krāsu
saskaņu.

NEUZKRĪTOŠS BET
IEDARBĪGS
Logiem, kā arī balkonu
un terašu durvīm.

SKAĻŠ AKUSTISKS SIGNĀLS AR SIRĒNU

Smart Guard System plus gādā par uzmanības pievēršanu
Gādājiet par lielāku drošību. Iepriekšējo vizuālo un akustisko brīdinājumu var vienkārši papildināt ar efektīvu sirēnu iekštelpās, kas briesmu gadījumā skaļi izziņo trauksmi. Trauksmes
sirēna darbojas ar radioraidītāja palīdzību, nav nepieciešama kabeļu montāža. Ar to ir vienkārši rīkoties, un tā ir efektīvi iedarbīga.

Vizuāls un akustisks
iepriekšējs brīdinājums,
ko nodrošina inteliģents
atpazīšanas sensors.

Tūlītēja vardarbīga spēka
pielietojuma atpazīšana ar
satricinājuma sensoriem.

Iekšējās sirēnas
aktivizācija faktiskas
ielaušanās gadījumā.

Iekšējā sirēna
- Neuzkrītošs dizains,
ko nodrošina kompakta
konstrukcija
- 90 decibelus skaļš trauksmes
signāls – tik skaļš kā
ripzāģis

DROŠS APRĪKOJUMS
NOPIETNAM
GADĪJUMAM
Aktivizācija, nospiežot pogu:
Sirēnu var ieslēgt un izslēgt,
izmantojot stacionāri iebūvētu
vai mobilu radioraidītāja slēdzi.

Drošs pret sabotāžu:
Sirēnas iekārta tiek pievienota tieši strāvas tīkla
kontaktligzdai. Tā kā tā ir novietota mājā manipulācijas ar to nav iespējamas.

VIEDĀKA AIZSARDZĪBA, PERFEKTI INTEGRĒTA

Smart Guard System connect – viegli un droši iestrādāta Smart Home
Smart Home tehnoloģija nodrošina daudzas iespējas. Jūs ar to varat ne tikai palielināt savas ērtības, bet
arī sava mājokļa drošību. Savienojiet Smart Guard ar Smart Home centrāli un izvēlieties viedo aizsardzību
pret ielaušanos. Turklāt viedās signalizācijas programmas izveidē nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Iespējas atbilst Jūsu priekšstatiem: No žalūziju aizvēršanas līdz trauksmes sirēnas aktivizācijai un paziņojumam Jūsu viedtālrunī.

Vizuāls un akustisks
iepriekšējs brīdinājums,
ko nodrošina inteliģents
atpazīšanas sensors.

Jūsu ieeja Smart Home pasaulē
Ar centrāli mediola® (REHAU versija) Jūs seņemsiet risinājumu, kas atklās Jums pieeju
Smart Home pasaulei. Atvērtais risinājums
kalpo kā bāze savienojumam ar daudzajiem
Smart Home izmantošanas veidiem.
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Tūlītēja vardarbīga spēka
pielietojuma atpazīšana ar
satricinājuma sensoriem.

Elastīgums un drošība nākotnē
Ar centrāli mediola® (REHAU versija) kā Smart
Home centrāli mēs apzināti izvēlamies atvērtu radiosignāla protokolu, kas ir savietojams ar daudzu
pazīstamu ražotāju izstrādājumiem. Tajā skaitā
Abus, Philips, Osram un Somfy.

Iekšējās sirēnas
aktivizācija faktiskas
ielaušanās gadījumā.

Uzstādīts gatavā
komplektācijā
Ražotājs veic centrāles uzstādīšanu gatavā komplektācijā, un sistēma jau ir
konfigurēta, kad tā tiek
nodota Jums.

SIGNALIZĀCIJAS IZVEIDE
ATBILSTOŠI JŪSU VĒLMĒM

Individuālas signalizācijas izveide,
izmantojot mediola® Smart Home
centrāli: piemēram automātiska
gaismas ieslēgšana vai žalūziju
nolaišana.

Lietojumprogramma ērtai vadībai
Ar centrāli mediola® (REHAU versija) un
tai atbilstošo lietojumprogrammu Jūs
varat kompakti un ērti pārskatīt visus
savus Smart Home risinājumus vienā acu
uzmetienā jebkad un jebkurā vietā.

Praktiski papildinājumi
Papildu komfortam Jūs pēc izvēles saņemsiet parocīgu tālvadības pulti, kas stiprināma pie atslēgu saišķa, ar kuru var aktivizēt un deaktivēt Smart Guard neatkarīgi no
lietotnes ar vienu pogas spiedienu. Logus, kuriem nedraud uzlaušana, piemēram,
2. stāvā, Jūs varat aprīkot ar loga kontaktiem. Lietotnē tad tiek attēlots, vai visi logi ir
aizvērti.
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BEZ RŪPĒM,
DROŠI UN VIEDI.
LOGI MŪSDIENĪGAI
DZĪVEI.

LOGI. MŪSDIENĪGAI DZĪVEI.

Plašāku informāciju skatiet: www.rehau.lv/viedadrosiba

Vai interesējaties par REHAU Smart Guard? Mēs labprāt palīdzēsim ar padomu!
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