FOR
SMARTER
PEOPLE

OCHRÁNÍME VÁS PROTI VLOUPÁNÍ

REHAU Smart Guard System connect – preventivní ochrana proti zlodějům
OKNA. ZNOVU VYNALEZENÁ PRO MODERNÍ ŽIVOT.

NOVĚ VYNALEZENÁ OKNA
Pro dnešní život

Náš život je stále modernější, inteligentnější. Vše,
co bylo dříve spojeno s námahou, je dnes snazší.
Zapůjčení filmu z videotéky? Pomocí streamingu
dnes sledujeme, co chceme – pohodlně z pohovky.
Listování v silničním atlasu pro vyhledání nejrychlejší
trasy na dovolenou? To dnes přebírá navigace, včetně
objížděk dopravní zácpy.

Moderní technologie je nedílnou součástí
našeho všedního dne.
Proč ne také v našich oknech?

Společnost REHAU si vytkla za cíl vyvinout okna, která jsou moderní
jako náš život. Okna, která nám nejen ukazují svět, ale také zajišťují
čerstvý vzduch, i když jsou zavřená. A která dokonce odradí zloděje
dříve, než k něčemu dojde.
To jsou okna, která dnes potřebujeme. Abychom se mohli plně
soustředit na důležité věci v životě.
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NAZRÁL ČAS PRO OKNA, KTERÁ JSOU
STEJNĚ MODERNÍ JAKO NÁŠ ŽIVOT.

OKNA. ZNOVU VYNALEZENÁ PRO MODERNÍ ŽIVOT.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O VLOUPÁNÍCH

3 min.

Každé 3 minuty dojde k pokusu
o vloupání. Oproti předpokladům
dochází k jejich většině přes den
a nikoli v noci.

80 %

V 80 % případů okny –
od sklepních oken po balkonové
dveře. Profesionál nepotřebuje ani
10 sekund na vypáčení špatně
zajištěného standardního okna.

44 %

Ve 44 % případů zůstane u pokusu
– často ovšem s masivními škodami.
Následná výměna oken a dveří je nejen
časově náročná, ale také drahá.

NOVĚ OBJEVENÁ BEZPEČNOST

Moderní koncepce prevence proti vloupání do domu
Bezpečnost je pro nás odjakživa základní potřebou. Kde dříve stály vysoké zdi,
mají dnes poskytovat ochranu proti lupičům zabezpečovací zařízení. Problém:
Při spuštění alarmu již většinou došlo ke škodě. Kromě peněz a cenných předmětů postižený současně ztrácí pocit soukromí.

ŘEŠENÍ
DNEŠKA
REHAU Smart Guard: Světová novinka pro preventivní
ochranu proti vloupání
Potenciální lupiči jsou rozpoznáni inteligentním senzorem. Optické
a akustické signály dají pachateli jasně najevo, že se o vloupání ani
nemusí pokoušet. Aktivní odstrašení pomáhá cíleně zabránit škodám na
oknech a dveřích.
REHAU Smart Guard tak jde mnohem dále než původní zabezpečovací
systémy. Protože ty reagují teprve v okamžiku, kdy je lupič v domě
– okna nebo dveře jsou pak již poškozené.
Chytrá ochrana proti vloupání, která odstrašuje, než vznikne škoda.
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SMARTER
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SPOLEHNĚTE
SE NA AKTIVNÍ
PREVENCI

JEDNODUCHÝ PRINCIP, VELKÝ ÚČINEK

Smart Guard tak lupiče odradí dříve, než vznikne škoda
Spolehněte se na cílené odstrašení, které nenarušuje vzhled vašich oken. Systém Smart Guard je
nenápadně zabudovaný do rámu oken a dveří a aktivně zajišťuje preventivní bezpečnost. Inteligentní
senzor zaregistruje lupiče a následně automaticky spustí obranný program.

Pohybový senzor:
Registruje pohyby ve
vzdálenosti do 20 cm od
okna. Chytrý snímací
systém reaguje pouze
v případě, když je
potřeba.

Vysílač
Pohybový senzor
Kontrolka

Vysílač:
Lupiče navíc odstraší
akustický signál.
 ontrolka:
K
Rozsvícením lupiči
signalizuje, že byl
odhalen.

Preventivní zóna 20 cm
před oknem

Inteligentní senzor
registruje lupiče.

Vizuální předběžné
varování lupiče
pomocí kontrolky.

Pokud to lupiče neodradí,
aktivuje se další stupeň a...

...následuje akustické
varování pomocí vysílače.

Příležitost dělá zloděje
Velká část všech vloupání nepřipadá na profesionály,
nýbrž se jedná o příležitostné pokusy. Zde je cílené
odstrašení zvlášť účinné.

7

NENÁPADNÝ VZHLED
Užívejte si okamžitě bezpečí

Modul REHAU Smart Guard je odbornou firmou pro
montáž oken namontován k okamžitému použití
v horní části rámu okenních systémů SYNEGO nebo
GENEO. Smart Guard pracuje na baterie. Kabely
tedy nejsou nutné. Modul funguje samostatně.
Chytrý systém pro účinnou ochranu!

Firma pro montáž oken
instaluje na klíč.

Jednoduchá výměna baterie
díky přímému přístupu do
místa uložení baterie.

Možnost dovybavení
REHAU Smart Guard lze i dodatečně
použít pro okenní systémy GENEO a
SYNEGO. I o to se postará firma pro
montáž oken – můžete si dokonale užívat
pocitu naprostého bezpečí.
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Nenápadný vzhled
Modul je ukrytý v okenním
rámu. Navenek zajišťují krytky
dokonalé barevné sladění
provedené v barvách antracit,
bílá, hnědá a karamelová.

NENÁPADNÉ,
ALE ÚČINNÉ
Pro okna i balkonové
a terasové dveře.

HLASITOST SE SIRÉNOU

Smart Guard System plus poutá v případě vniknutí pozornost
Zajistěte si ještě větší bezpečnost. Optické a akustické varování lze zcela jednoduše rozšířit
o účinnou sirénu umístěnou ve vnitřním prostoru domu, která v závažném případě spustí
hlasitý alarm. Poplašná siréna funguje pomocí rádiového spojení, není třeba instalovat kabely. Ovládání je jednoduché a účinek výrazný.

Optické a akustické varování
díky inteligentnímu senzoru.

Okamžité rozpoznání
násilného vniknutí díky
snímačům otřesů.

Aktivace vnitřní
sirény při skutečném
vniknutí.

Vnitřní siréna
- Decentní design
- Alarm s hlasitostí
90 decibelů –
hlasitý jako okružní pila

BEZPEČNÉ
VYBAVENÍ PRO
ZÁVAŽNÉ PŘÍPADY
Aktivace stiskem tlačítka:
Sirénu lze aktivovat a deaktivovat
pevně instalovaným rádiovým
spínačem.

Ochrana proti poškození:
Siréna je zasunuta přímo do síťové
zásuvky. Umístěním uvnitř domu je
vyloučena jakákoli manipulace.

CHYTRÁ OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Smart Guard System connect – snadná integrace do systému Smart Home
Technologie Smart Home nabízí mnoho možností. Můžete tak zvýšit nejen své pohodlí, ale také bezpečnost domova. Připojte Smart Guard k ústředně Smart Home a spolehněte se na chytrou ochranu proti
vloupání. Vybavení zabezpečovacího zařízení se přitom meze nekladou. Možnosti si řídí výhradně vašimi
požadavky: Od spouštění žaluzií přes aktivaci poplašné sirény až po push zprávy v chytrém telefonu.

Optické a akustické varování
díky inteligentnímu senzoru.

Vstup do systému Smart Home
V podobě boxu mediola® (edice REHAU) získáte
řešení, která vám umožní vstup do světa Smart
Home. Otevřené řešení slouží jako základ pro
spojení s četnými aplikacemi Smart Home.
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Okamžité rozpoznání
násilného vniknutí díky
snímačům otřesů.

Flexibilní a bezpečné
S boxem mediola® (edice REHAU) jako ústřednou
Smart Home sázíme vědomě na otevřený rádiový
protokol, který je kompatibilní s četnými osvědčenými výrobci. Patří k nim mj. Abus, Philips, Osram
nebo Somfy.

Aktivace vnitřní sirény při
skutečném vniknutí.

Instalace na klíč
Dodavatel instaluje box na
klíč a systém je již nakonfigurován v okamžiku, kdy je
vám předán.

PROVEDENÍ ALARMU ZCELA
PODLE VAŠICH POTŘEB

Individuální provedení alarmu
pomocí ústředny Smart Home
mediola®: např. automatické
rozsvícení světel nebo spuštění
žaluzií.

Aplikace pro pohodlné řízení
S boxem mediola® (edice REHAU)
a příslušnou aplikací máte všechna svá
řešení Smart Home pohodlně a přehledně
po ruce – kdykoli a kdekoli.

Praktické doplňky
Pro ještě větší pohodlí získáte volitelně dálkové ovládání pro svazek klíčů, s jehož
pomocí můžete systém Smart Guard nezávisle na aplikaci aktivovat nebo deaktivovat
jen stiskem tlačítka. Okna, kterým nehrozí nebezpečí vloupání, např. v 1. poschodí,
můžete nechat vybavit okenními magnety. V aplikaci se potom zobrazí, zda jsou
všechna okna zavřená.
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BEZ STAROSTÍ,
BEZPEČNĚ A
CHYTŘE. OKNA PRO
DNEŠNÍ ŽIVOT.

OKNA. ZNOVU VYNALEZENÁ PRO MODERNÍ ŽIVOT.

Další informace na www.rehau.cz

Zajímáte se o REHAU Smart Guard? Rádi vám poradíme!
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