Забезпечуємо прогрес
Покращуємо життя

Контролюйте свій
водопровід
RE.GUARD: розумна система контролю споживання води, яка дбає про безпеку.
#expectmore
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Із RE.GUARD на одну
турботу менше
Рішення від REHAU роблять ваше життя простішим і розумнішим. Очікуйте більшого від своєї домівки:
RE.GUARD захищає ваш будинок, мінімізуючи наслідки витоку води за допомогою сучасних технологій.
Система вживає заходів до того, як станеться щось погане. Відповідно до нашого слогана: #expectmore

Унікальний рівень безпеки
Продумані компоненти високої якості забезпечують надійне розпізнавання
проривів труб, крапельних витоків і неконтрольованого забору води у вас
вдома.

Усе під контролем
Додаток RE.GUARD сповіщає вас про відхилення від норми та автоматично
перекриває водопровід, щоб уникнути більших збитків.

Швидке й просте встановлення
Кваліфікований сантехнік легко й швидко встановить систему контролю споживання води RE.GUARD на магістралі водопровідної мережі в підвалі перед фільтром, у тому числі в наявну трубопровідну систему. Ви можете додатково розташувати датчики витоку води RE.GUARD у найважливіших місцях по всьому
будинку.

Заощаджуйте, не напружуючись
RE.GUARD допомагає мінімізувати ризик серйозних збитків унаслідок витоку
води. Деякі страхові компанії дають знижки клієнтам, які встановлюють наші
системи. У будь-якому разі, вибираючи RE.GUARD, ви можете контролювати
витрату води й заощаджувати на цьому. Це добре як для довкілля, так і для
вашого гаманця.

Для всіх
Новобудова, ремонт або дообладнання: завдяки компактній конструкції система
RE.GUARD ідеально підходить для одно- та двоквартирних будинків*. Усі компоненти виготовлені без використання свинцю, а значить, безпечні для здоров’я.
Це на користь кожному мешканцю.

* Система RE.GUARD розроблена для одно- та двоквартирних будинків і не підходить для великих житлових комплексів із великою кількістю квартир.
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Витік води та його руйнівні
наслідки
Витоки води бувають частіше, ніж здається:
наприклад, люди швидко забувають, що
під’єднали до крана шланг для поливу й відкрили
воду. Стоки легко засмічуються, при чому не лише
тоді, коли дитині дозволяють гратися в
умивальнику.

▪▪ У середньому сума збитків від
витоку становить 2400 євро1.
▪▪ Збитки можуть бути не лише матеріальними: вода може зіпсувати
пам’ятні речі, наприклад фотографії,
або важливі документи, втрату яких
неможливо компенсувати грошима.
▪▪ Внаслідок проникнення вологи в
структуру будівлі вже протягом
24 годин можливе утворення шкідливої для здоров’я плісняви. Щоб
позбавитися її, необхідні складні
санітарні роботи, за які доведеться

чимало заплатити.
▪▪ Улагодження формальностей після
витоку — це завжди багато нервів і
часу. Часто незрозуміло, у якому
обсязі збитки покриваються страховкою на будівлю та домашнє
майно. Приміщення, де відбувся
витік, зазвичай не можна використовувати тривалий час, доки не буде
закінчений ремонт. Якийсь час
також доведеться терпіти шум від
осушувачів.

1 https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080
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Витоки води можливі в будь-якому будинку, тому що трапляються з найрізноманітніших причин:

Трубопровід
Іржа, вапняний наліт і мороз швидко призводять до протікання особливо старих систем 2.
Але й нові трубопроводи не захищені від
пошкоджень повністю. Наприклад, трубу
можна просвердлити випадково, намагаючись
прикріпити полицю до стіни.

Крапельні витоки та негерметичні змішувачі
Крапельні витоки в жодному разі не можна
вважати нешкідливими, бо вони часто виявляються лише після заподіяння серйозної
шкоди. Такі витоки особливо підступні, бо
можуть відбуватися під штукатуркою, залишаючись непомітними. Негерметичність
змішувачів і сифонів із часом може призвести
до витоку води з усіма можливими наслідками.

Несправні з’єднання
Причиною збитку також можуть бути під’єднані пристрої чи змішувачі. Витік можливий,
наприклад, внаслідок пошкодження шланга
чи несправності пральної або посудомийної
машини.

2 https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/unter-druck-39356
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Докладно про
систему RE.GUARD
1

Система контролю споживання води RE.GUARD:
▪▪ допомагає виявляти прориви труб і крапельні
витоки;
▪▪ у разі витоку перекриває водопровід;
▪▪ вимірює витрату води;
▪▪ дозволяє перекривати й відкривати водопровід
вручну;
▪▪ встановлюється безпосередньо після лічильника
води, але перед фільтром.
2

Датчик витоку води RE.GUARD:
▪▪ виявляє витоки води у важливих місцях;
▪▪ можна встановити в будь-якому місці в межах
будинку;
▪▪ підключається до системи контролю споживання
води RE.GUARD за стандартом бездротового
зв’язку Z-Wave;
▪▪ комплектується подовжувачем для встановлення
у важкодоступних місцях.
3

Контролер RE.HUB:
▪▪ забезпечує підключення пристроїв RE.GUARD до
інтернету;
▪▪ легко з’єднується з роутером.

4

Додаток RE.GUARD:
▪▪ дозволяє переглядати всю важливу інформацію;
▪▪ допомагає визначити потенціал для економії води.

4
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Z-Wave-Funksignal
Радіосигнал
Z-Wave

1
Підключенния
до oder
Internetanbindung
Інтернету
або Wi-Fi
lokale WLAN-Verbindung

2

LAN
з‘єднання
LAN-Verbindung

Принцип дії системи RE.GUARD: переконлива простота

RE.GUARD виявляє
прориви труб і крапельні
витоки, а також
контролює приміщення
за допомогою датчиків
витоку води.

У разі відхилень від
норми RE.GUARD перекриває лінію і сповіщає
вас про них через
додаток.

Система ефективно
попереджає матеріальні
і моральні збитки,
позбавляє від зайвих
витрат часу та проблем
зі страхуванням.

Z-Wave
Z-Wave — це сертифікований стандарт бездротового зв’язку, оптимізований для систем типу «розумний
будинок». Пристрої стандарту
Z-Wave обмінюються даними лише
один з одним і з контролером; отримати доступ безпосередньо до них
через інтернет не можна. Це додатково підвищує рівень безпеки.
Можливе використання без доступу
до інтернету чи хмарного сервісу.
Завдяки високій швидкості передачі
даних і низькій потужності передавачів, які використовуються, створюване радіочастотне навантаження
менше, аніж за використання WLAN.
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Повна безпека —
навіть коли ви
в дорозі
Менше турбот, більше свободи
Забудьте про неприємне відчуття, коли виходите з дому! RE.
GUARD працює повністю автономно. Пристрій сам виявляє
прориви труб і крапельні витоки.
Завжди надійний захист
Функція автоматичного вимикання спрацьовує навіть за
відсутності підключення до інтернету і в разі прориву труби
забезпечує автоматичне перекривання лінії. Завдяки батарейкам аварійного живлення RE.GUARD працює навіть за
відсутності мережної напруги. Сертифікований стандарт
бездротового зв’язку Z-Wave, який використовується для
обміну даними між системою контролю споживання води й
датчиками витоку, забезпечує додатковий захист. Радіосигнали стійкіші до завад, ніж з’єднання в бездротовій мережі, і
краще проходять крізь масивні підвальні перекриття та стіни.
Завжди оптимальний режим
У додатку можна задати різні режими на час своєї присутності
й відсутності вдома і таким чином визначити сценарії, за
якими система діятиме в різних ситуаціях.

Система контролю споживання води RE.GUARD

Інноваційний метод вимірювання
Для розпізнавання проривів труб RE.GUARD використовує інноваційну технологію вимірювання
витрати за допомогою ультразвуку. Такий вимірювальний модуль не містить рухомих компонентів,
довговічний і точний. Окрім того, для його роботи
не потрібно встановлювати якісь елементи безпосередньо в трубопроводі. Тому його наявність
практично ніяк не впливає на напір води й не
заважає вам, наприклад, насолоджуватися душем.
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Стежите за своєю
фізичною формою? Чому
б не почати стежити і за
водопроводом?
Коли від’їжджає наступний потяг, якою буде погода завтра, скільки кроків
ми пройшли: за допомогою смартфона ми можемо дізнатися все, що завгодно. А тепер
завдяки додатку RE.GUARD ми також можемо знати все про свій водопровід3.

Все на виду, усе під контролем
У додатку RE.GUARD ви можете переглянути всю
важливу інформацію про водопровід у своєму
будинку. Це корисно не лише для попередження
збитків у зв’язку з великими витоками води. Завдяки
додатку ви завжди знатимете, у якому стані труби у
вашому будинку. У разі відхилень від норми додаток
миттєво сповістить вас про них, а система RE.
GUARD перекриє водопровід. За допомогою додатка
ви також можете перекрити водопровід вручну,
наприклад, вирушаючи в довготривалу подорож.

Вся інформація в одному
місці
Завдяки огляду на головному екрані ви можете перевірити поточний стан
системи подачі питної води у
своєму будинку в будь-який
час. Ви можете бути абсолютно спокійні, бо знаєте,
що вдома все гаразд.

Заощадження на страхуванні
Витоки води — найчастіша причина
виплати компенсацій4 компаніями,
які займаються страхуванням
будинків. Тому за наявності системи
виявлення витоків ви можете розраховувати на знижки в деяких страхувальників. Просто запитайте про
це у своїй страховій компанії.

Завжди в курсі
Якщо RE.GUARD виявить
ознаки можливого витоку, ви
отримаєте Push-сповіщення.
Залежно від вибраного
режиму ви зможете вирішити, перекривати водопровід чи ні. У разі прориву
труби система RE.GUARD
автоматично перекриє лінію.

3 Припускається, що ваш смартфон підключений до інтернету.
4 https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/pdf/1/sp_1_2018_art1.pdf

Економія води
Додаток показує витрату
води за добу в деталях. Ви
можете побачити, наприклад,
коли було витрачено багато
води, і в такий спосіб зрозуміти, для яких потреб її використовується забагато, і в
разі потреби зменшити
витрату.
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Завжди там,
де вони потрібні
Опціональні датчики витоку RE.GUARD виявляють воду там, де її бути не повинно, і без проблем установлюються в будьякій точці будинку.

Ванна кімната
У ванній кімнаті легко може трапитися
якась неприємність: від переповнення ванни
до розриву шланга змішувача чи сифона.

Бажаєте більшого? Отримуйте
більше!
Ви можете в будь-який час
придбати додаткові датчики витоку
у дилера в своєму регіоні.

Угорі: вітальня та кухня
Негерметичний cтик або нарізне з'єднання з
крапельним витоком у стіні: завдані збитки
часто виявляються лише після пошкодження
будівельних матеріалів або майна.

Подовжувач
Подовжувач із сенсором
для важкодоступних місць. Подовжувач
входить у комплект поставки кожного датчика
витоку води.
Пральні машини
Коли йдеться про пральну чи посудомийну машину, проблема
може виникнути через пошкодження шланга чи ущільнення.
А якщо з ладу вийде система «Аквастоп», збитки можуть бути
величезними.
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Швидкий і простий шлях до
надійного захисту від витоків
Система RE.GUARD однаково легко й швидко встановлюється в новобудовах і старих будівлях як під час
прокладання труб, так і в існуючих системах. Налаштування також здійснюється в кілька прийомів. Таким
чином, від почуття безпеки вас відділяють лише кілька кроків. Завдяки стандартній зовнішній нарізці
систему RE.GUARD можна приєднати до будь-якої трубопровідної системи.

RE.GUARD: швидке встановлення за 5 кроків

Завантажте додаток RE.GUARD і
дотримуйтеся покрокової інструкції.

Під’єднайте контролер RE.HUB
до роутера.

З’єднайте компоненти один з одним
натисканням кнопки на системі, а
потім змініть граничні значення в
додатку.

Доручіть фахівцю встановити систему
RE.GUARD після лічильника води, але
перед фільтром. Готово!

За допомогою додатка відскануйте та
активуйте QR-код на задній панелі
контролера RE.HUB.

7,7 cm

18,9 cm

19 cm

Установка в новобудовах і старих
будинках
Завдяки компактній конструкції
система RE.GUARD також чудово
підходить для використання навіть
у дуже тісних умовах.
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Є запитання?
Є відповіді!
Які компоненти RE.GUARD необхідні для оптимального рівня
захисту?
Окрім системи контролю споживання води RE.GUARD потрібен
контролер RE.HUB для налаштування граничних значень відповідно до кількості мешканців і для керування через додаток. Опціональні датчики витоку води RE.GUARD можна розташувати в
найважливіших місцях.
Чи можна використовувати датчики витоку води RE.GUARD
окремо?
Ні. Щоб захист від витоків був справді ефективним, окрім датчиків
витоку RE.GUARD вам також потрібна система контролю споживання води RE.GUARD, яка в екстреній ситуації може перекрити
лінію подачі води.
Чи продовжить система працювати, якщо в мережі зникне
напруга?
У систему RE.GUARD можна вставити батарейки аварійного
живлення, які можуть підтримувати її роботу в автономному
режимі до 24 годин.
Чи можна відкрити подачу води через систему RE.GUARD вручну?
Якщо відкрити подачу води через додаток або за допомогою
елементів керування на пристрої не вдається, що дуже малоймовірно, ви можете зняти корпус системи RE.GUARD і перевести
запірну арматуру в інше положення. Інструкція є на самому
пристрої.
Чи зможу я встановити систему RE.GUARD самотужки?
Установка системи RE.GUARD повинна здійснюватися фахівцем
компанії-партнера REHAU. Список компаній-партнерів див. на
сайті rehau.ua. Приклади граничних значень є в інструкції. Змінити
граничні значення може майстер, який встановлює систему, або
сам клієнт. Ми радимо доручити початкове налаштування майстрові.
Чи можу я сам підготувати систему RE.GUARD до роботи?
Так, для підготовки до роботи необхідно виконати лише кілька дій.
Пізніше ви також зможете додати додаткові датчики витоку води.
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Система RE.GUARD сумісна з усіма трубопровідними системами?
Так, завдяки різьбовому з’єднанню систему RE.GUARD можна
приєднати до будь-якого трубопроводу. Тому система RE.GUARD
однаково добре підходить як для монтажу на етапі прокладання
труб у новобудовах, так і для додаткового встановлення в старих
будинках під час ремонту.
Чи дозволено взагалі встановлювати систему RE.GUARD на
трубопровід для питної води? Чи пройшла вона спеціальні випробування?
Сертифікат DVGW або DIN-DVGW (DVGW = Німецька асоціація
фахівців з газо- і водопостачання) підтверджує, що виріб підходить для використання з питною водою і встановлення на
трубопроводах. Пристрій сертифікований DVGW як такий, що
відповідає DIN 3553. Сертифікат можна отримати за запитом.
Чи можна встановити систему RE.GUARD перед фільтром на вході
в будинок?
Звісно. Частки твердих речовин, наприклад піску, не мають негативного впливу на метод ультразвукового вимірювання витрати,
який використовується в системі RE.GUARD. Окрім того, за такого
варіанту монтажу система також може фіксувати відхилення
витрати від норми, пов’язані з роботою фільтра.
Чи можливе встановлення на трубі для гарячої води?
Ні, установлення можливе лише на трубі для холодної води або на
лінії підводу холодної води до нагрівального приладу.
Я мешкаю в багатоквартирному будинку. Чи можна встановити в
нашому будинку систему RE.GUARD?
Наразі встановлення можливе лише в окремій квартирі багатоквартирного будинку, не підключеній до централізованої
системи постачання гарячої води. Систему RE.GUARD не можна
встановлювати на магістраль водопроводу в багатоквартирному
будинку, наприклад після лічильника в підвалі.
Для яких операційних систем доступний додаток RE.GUARD?
Додаток RE.GUARD доступний для Android 7.0 і iOS 11, а також для
новіших версій цих систем.
Чи захищена система RE.GUARD від кібератак?
Уся система регулярно перевіряється на предмет безпеки незалежними інститутами. У разі потреби здійснюється встановлення
оновлень мікропрограми через додаток. Якщо попри всі заходи
безпеки комусь вдасться отримати доступ до системи RE.GUARD,
її можна в будь-який час відключити від електромережі й відкрити
лінію подачі води вручну. Окрім того, пристрої стандарту Z-Wave
відрізняються підвищеним рівнем безпеки, коли йдеться про кібератаки, тому що обмінюються даними лише між собою і з контролером, тому не можна отримати доступ безпосередньо до них
через інтернет.

Чи потрібен мені додаток для керування системою
RE.GUARD?
Керувати системою RE.GUARD можна й без додатка,
за допомогою елементів керування на самому
пристрої. Однак тоді будуть доступні лише базові
функції. Для використання користувацьких параметрів обов’язково потрібен додаток RE.GUARD.
Функція виявлення витоків працює і без додатка.
Чи можна користуватися додатком RE.GUARD без
підключення до хмарного сервісу?
Так, додатком RE.GUARD можна користуватися без
підключення до хмарного сервісу, але лише в
локальній бездротовій мережі. У такому разі певні
функції, наприклад надсилання повідомлень про
відхилення від норми, керування чи відстеження
витрати води, поза цією мережею будуть недоступні.
Що відбувається з моїми персональними даними?
Усі дані, зокрема реєстраційні дані, показники
витрати й граничні значення, зберігаються на
серверах, розташованих на території ЄС. Ця інформація використовується лише для забезпечення
роботи пристроїв. Додаткові відомості див. у Політиці конфіденційності в додатку.
Є ще запитання щодо системи RE.GUARD?
Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся в
технічний відділ чи до менеждерів компанії REHAU.

Цей документ захищений Законом про авторське право.
Ми залишаємо за собою всі права, які належать нам за
цим законом, зокрема права на переклад, передрукування,
використання ілюстрацій, запис радіопередач, відтворення
інформації фотомеханічним чи іншим способом, а також
зберігання інформації в системах обробки даних.

Дотримуйтеся вказівок у буклетах із технічною інформацією,
з якими можна ознайомитися на нашому сайті за адресою
www.rehau.com/ti. Можливі технічні зміни.
www.rehau.ua
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