Saugumas Jūsų
namams
„REHAU Smart Guard“, prevencinė apsauga nuo
įsilaužimo Jūsų langams – įskaitant sąsają su
„Smart Home“.
Naujai atrasti langai. Moderniam gyvenimui.
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Nuo šiol Jūsų namais
rūpinsis langai
Mūsų gyvenimas tampa vis
modernesnis ir išmanesnis.
Kas anksčiau reikalaudavo daug
pastangų, šiandien yra žymiai
paprasčiau. Vartyti žemėlapį
ieškant geriausio maršruto
atostogų metu? Šiandien tai už
Jus daro navigacija. Moderniosios
technologijos tapo neatsiejama
mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.
Ar langas taip pat gali būti
išmanus?
REHAU iškėlė tikslą – sukurti langus, kurie būtų tokie pat modernūs,
kaip ir mūsų gyvenimas. Langus, kurie ne tik atvers mums pasaulį,
bet ir aprūpins šviežiu oru net tada, kai yra uždaryti. Kurie išgąsdins
įsibrovėlį, šiam dar nespėjus padaryti žalos.

Nuo šiol Jūsų namais rūpinsis langai

Iškeliaudami norime
būti užtikrinti dėl savo
namų saugumo. Su
„Smart Guard“ paliksite
savo namus ramūs.
Naujai atrasti langai.
Moderniam gyvenimui.
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Saugo tai,
kas Jums svarbu
Namai yra mūsų prieglobstis, kurį
norime kuo geriau apsaugoti.
Įprastinių signalizacijų bėda: kai jos
įsijungia, žala paprastai jau būna
padaryta. Nukentėjusieji praranda ne
tik pinigus ir kitus vertingus daiktus,
bet ir saugumo jausmą.

Atgraso
įsilaužėlius,
kol dar nepadaroma žala

„REHAU Smart Guard“: pasaulinė naujiena,
kuri padės apsisaugoti nuo įsilaužimo
Išmanusis atpažinimo jutiklis atpažins galimus įsibrovėlius. Optiniai ir
akustiniai signalai perspės, kad jie gali net nemėginti. Aktyvus įspėjimas padeda apsaugoti langus ir duris nuo žalos.
„REHAU Smart Guard“ kur kas patikimesnė už įprastas pavojaus
signalų sistemas. Nes ji suveikia tik įsibrovėliui patekus į vidų –
paprastai langas arba durys jau būna sugadinti.

Saugo tai, kas Jums svarbu

Šių dienų įsilaužimų statistika

5 Min.
Kas 5 minutės Vokietijoje įvykdomas
įsilaužimas. Neįtikėtina, bet dalis jų
įvyksta dienos metu, o ne naktį.

Šaltiniai: PKS 2018, tinklas „Saugūs namai“

80 %
80 % apiplėšimų įvykdoma per langą –
nuo rūsio langelio iki balkono durų.
Patyręs įsibrovėlis neužtruks nė
10 sekundžių, kol atidarys netinkamai
apsaugotus įprastus langus.

45 %
45 % atvejų tai ir lieka tik bandymas –
dažnai su didžiuliais nuostoliais.
O paskui keisti langus ir duris – kainuoja
daug laiko ir pinigų.
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Aktyvi
prevencija
nuo įsilaužimų

Išmaniai atpažįsta, tikslingai atgraso.

Išmaniai atpažįsta,
tikslingai atgraso.
Nereikalingos nei aukštos sienos, nei aiškiai matomos
signalizacijos sistemos, kad saugiai jaustumėtės savo
namuose. Lango rėme sumontuotas „Smart Guard“
užtikrins efektyvią apsaugą. Pažangus atpažinimo
jutiklis užfiksuoja įsibrovėlį ir savarankiškai įjungia
apsaugos programą.

Sistemos komponentai ir veikimo būdas
Išmanusis atpažinimo jutiklis
užfiksuoja judesius 20 cm atstumu
iki lango. Sumani jutiklių sistema
sureaguos tik kai tai iš tiesų bus būtina.
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Vizualinis pirminis įspėjimas
užsidega ir įspėja įsibrovėlį, kad šis yra
pastebėtas.
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Garso įspėjimas
Jeigu įsilaužėlis neatsitraukia, signalo
daviklis jį papildomai atgraso.
Integruotas supurtymo jutiklis, kad
panaudojus jėgą iš karto suveiktų
garsinis įspėjimas.
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Judesio jutiklis

2

Šviesos diodai

3

Signalizatorius

Neigiamos aplinkybės gali sutrukdyti
įvykdyti vagystę
Didžiąją dalį įsilaužimų įvykdo ne profesionalai, bet atsitiktiniai įsibrovėliai.
Tokioje situacijoje tikslingas įbauginimas
yra ypač veiksmingas.
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Veiksminga
apsauga, kuri
nekrenta į akis
Specializuota langų
gamybos įmonė įrengs
„REHAU Smart Guard“
modulį viršutiniame Jūsų
SYNEGO arba GENEO
lango rėme.
Jis integruotas tiesiogiai į rėmą nekenkiant Jūsų langų
išvaizdai – nepaisant to, „Smart Guard“ itin veiksmingai
užtikrina prevenciją. Antracito, baltos, rudos arba karamelės spalvos danga padengtas modulis ne tik suteiks
saugumą, bet ir puikiai integruosis savo spalva. Ir ne
tik Jūsų langams, bet ir balkonų bei terasų durims.
Modulis veikia automatiškai, varomas baterijomis.
Nereikia kabelio. Be to, baterijas galėsite lengvai
pakeisti – taip galėsite mėgautis maksimaliu saugumu
ir patogumu.

Galima įrengti ir vėliau
„REHAU Smart Guard“ galima papildomai įrengti
REHAU langų sistemose GENEO ir SYNEGO. Tuo
pasirūpins Jums langus montavusi įmonė – o Jūs
galėsite atsipalaiduoti ir mėgautis visišku saugumo
jausmu.

90 dB
garsesnė
signalizacija
kaip diskinis pjūklas

Garsinis atgrasymas

Garsinis
atgrasymas
Su „Smart Guard System
plus“ būsite apsišarvavę
papildoma garsiai veikiančia
vidine signalizacija rimtiems
atvejams.
Ji veikia radijo ryšiu, todėl kabelis nereikalingas.
Paprasta naudoti ir ypač veiksminga apsauga! Be to,
dėl kompaktiškos konstrukcijos ši vidinė sirena nesunkiai tilps bet kokiose patalpose.

Sistemos komponentai ir veikimo būdas
Išmanusis atpažinimo jutiklis

Vizualinis pirminis įspėjimas

Garso įspėjimas

Papildomai „Smart Guard System plus“ atveju
Vibracijų jutiklis
Smūgio jutikliai iš karto atpažįsta
panaudotą jėgą.

Vidaus patalpų sirena
Vidaus patalpų sirenos įsijungia įsilaužimo metu.

Gerai apgalvoti praktiniai aspektai
Kadangi sistema tiesiogiai jungiama į tinklo kištuką
namų viduje, išvengiama bet kokių galimų manipuliacijų. Ją galima įjungti arba išjungti įrengtu nuotolinio
valdymo jungikliu.
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Jūsų „Smart Home“, Jūsų
signalizacijos programa
Su „Smart Guard System connect“
galite patys konfigūruoti savo
signalizacijos programą, susiedami ją
su savo „Smart Home“ centrine
valdymo sistema: nuo signalizacijos
aktyvinimo nuleidus žaliuzes, iki „Push“
pranešimo Jūsų mobiliajame telefone.
Tai išmani apsauga nuo įsilaužimo.
Sistemos komponentai ir veikimo būdas
Išmanusis atpažinimo jutiklis

Vizualinis pirminis įspėjimas

Garso įspėjimas
Vibracijų jutiklis
Vidaus patalpų sirena

papildomai „Smart Guard System connect“ atveju
„Smart Home“
Per „Mediola® Smart Home“ centrinį
įrenginį galima individualiai nustatyti
įspėjimo signalą, pvz., automatiškai
uždegti šviesas arba nuleisti žaliuzes.

Lanksti
signalizacijos
sistema
dėl „Smart Home“

Jūsų „Smart Home“, Jūsų signalizacijos programa

Sveiki atvykę į „Smart Home“
„Mediola® Box“ (REHAU leidimas) – tai Jūsų raktas
į „Smart Home“ pasaulį. Susieję prietaisus, galėsite
pasinaudoti plačiomis „Smart Home“ galimybėmis.

Programėlė patogiam valdymui
Su „Mediola® Box“ (REHAU leidimas) ir su ja susieta
programėle galėsite patogiai kontroliuoti visus „Smart Home“
sprendimus – bet kada ir iš bet kurios vietos.

Lankstus, orientuotas į ateities tendencijas
„Mediola® Box“ (REHAU leidimas), kaip „Smart Home“
centrinis valdymo įtaisas, suteikia prieigą, kurią galima
derinti su daugeliu žinomų gamintojų. pvz., „Abus“,
„Philips“, „Osram“ arba „Somfy“.

Praktiškos detalės
Dar didesniam patogumui, papildomai pridėsime patogų
nuotolinio valdymo pultą, segamą prie raktų ryšulio, kuriuo
galėsite vienu mygtuko paspaudimu įjungti arba išjungti
„Smart Guard". Languose, kurie yra apsaugoti nuo įsilaužimo,
pvz., 1 aukšte, galima įrengti langų kontaktus. Programėlėje
galėsite patikrinti, ar visi langai yra uždaryti.

Visiškai įrengta
Montuotojas pasirūpina visapusišku dėžutės
įrengimu ir perduoda pilnai sukonfigūruotą sistemą.
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Be rūpesčių, saugiai ir išmaniai.
Naujai atrasti langai.
Moderniam gyvenimui.

Be rūpesčių, saugiai ir išmaniai.
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Techniniai pakeitimai saugomi.

Susidomėjote „REHAU Smart Guard“? Mielai Jums patarsime!

Atkreipkite dėmesį į atitinkamą techninę gaminio informaciją,
kurią galima peržiūrėti www.rehau.com/ti.
Daugiau informacijos rasite
www.rehau.lt/ismani-apsauga
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