Mbani nën kontroll
tubat e ujit
RE.GUARD: sistemi inteligjent i kontrollit të ujit
me teknologji me siguri të optimizuar.
#expectmore
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Me RE.GUARD keni një
problem më pak
Zgjidhjet REHAU e bëjnë jetën tuaj më të lehtë dhe më inteligjente. Prisni më shumë nga shtëpia juaj:
RE.GUARD mbron shtëpinë tuaj duke zvogëluar pasojat e dëmeve nga uji falë teknologjisë moderne.
Sepse sistemi ndërhyn në mënyrë të sigurt përpara se të ndodhë diçka e keqe. E vërtetë për moton tonë:
#expectmore

Siguri unike
Komponentët me cilësi të lartë dhe të sofistikuar ndihmojnë në zbulimin të plasaritjes së tubave, rrjedhjes së pikave dhe rrjedhjeve të pakontrolluara të ujit në shtëpinë tuaj.

Çdo gjë nën kontroll
Me aplikacionin RE.GUARD do të njoftoheni për çdo anomali dhe tubi i ujit do të
mbyllet automatikisht në mënyrë që të parandalohen dëmet e mëtejshme.

I shpejtë dhe i lehtë për tu instaluar
Sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD instalohet shpejt dhe me lehtësi nga instaluesi
specialist në tubin kryesor të ujit në bodrum, madje edhe para filtrit, edhe në
sistemet ekzistuese të tubave. Detektorët e ujit RE.GUARD mund të vendosen gjithashtu edhe në pika kritike në të gjithë shtëpinë.

Relaksohuni dhe kurseni para
RE.GUARD ju ndihmon të minimizoni rrezikun e dëmeve të mëdha nga uji.
Ajo që fitoni është sigurimi me zbritje kontributesh. Në çdo rast, me RE.GUARD ju
keni nën kontroll se sa ujë konsumoni dhe kështu mund të kurseni ujë. Kjo mbron
mjedisin dhe portofolin tuaj.

Për të gjithë
Pavarësisht nëse po bëni ndonjë ndërtim, rinovim ose shtesë të re: Falë modelit
kompakt Projektuar nga RE.GUARD për përdorim në shtëpi me një ose me dy
familje* e pajisur në mënyrë të përkryer. Të gjithë përbërësit janë pa plumb dhe
rrjedhimisht nuk përbëjnë rrezik për shëndetin. Kjo i sjell përfitime çdo pronari
shtëpie.

*RE.GUARD është projektuar për shtëpi me një deri në dy familje dhe nuk është i përshtatshëm për komplekse të mëdha
banimi me më shumë se dy njësi banimi.
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Dëmtimi nga uji dhe pasojat
e tij shkatërruese
Dëmtimi nga uji ndodh më shpesh sesa pritet, zorrën
për ujitjen e kopshtit e harrojmë hapur dhe kullon - jo
vetëm kur lavamani kthehet në një kënd lojërash.
Nuk është aspak çudi që ndodhin dëme nga uji 1 në
çdo 30 sekonda në Gjermani.

▪▪ Shpenzimet e këtyre dëmeve kushtojnë mesatarisht 2,400 €.1
▪▪ Përveç humbjeve materiale, shpesh
preken edhe kujtimet si për shembull
fotografi ose dokumente të rëndësishme, humbja e të cilave nuk mund
të paguhet me para.
▪▪ Për shkak të lagështisë depërtuese në
strukturën e ndërtesës, dëmi nga uji
mund të formojë myk të rrezikshëm
për shëndetin brenda
24 orëve, gjë që kërkon punime rinovimi, të cilat janë të kushtueshme.

▪▪ Zgjidhja e këtyre problemeve është e
bezdisshme dhe kërkon kohë. Shpesh,
është e paqartë se deri çfarë mase
fillon sigurimi i ndërtesës dhe shtëpisë për dëmet. Shpesh, zonat e
prekura dalin jashtë përdorimit për një
kohë të gjatë dhe duhet të rinovohen
- për të mos përmendur ndotjen
akustike të shkaktuar nga pajisjet e
tharjes.

1 https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080
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Dëmi nga uji mund të prekë këdo, sepse kjo ndodh nga shumë shkaqe:

Tubacionet
Korozioni, substancat gëlqerore dhe ngricat
shpërbëhen shpejt, veçanërisht në instalimet
ekzistuese më të vjetra, që paraqiten prej
dëmeve nga uji. Por edhe me tubacionet e reja,
katastrofat kanë ndodhur shumë shpejt - për
shembull kur ato janë shpuar kur keni varur
ndonjë raft.

Rrjedhjet e pikave dhe pajisjet që rrjedhin
Rrjedhjet e pikave nuk konsiderohen aspak të
padëmshme, pasi shpesh ato zbulohen vetëm
kur dëmi i shkaktuar është shumë i madh. Ato
janë veçanërisht të rrezikshme nëse shfaqen
menjëherë pa u vënë re. Edhe rubinetat dhe
sifonet që rrjedhin mund të bëhen një burim i
mundshëm rreziku për dëme të mëdha me
kalimin e kohës.

Lidhjet me defekt
Pajisjet ose rubinetët e lidhur gjithashtu mund
të jenë një shkak kryesor i këtyre dëmeve. Për
shembull, nga tubat e furnizimit me ujë ose nga
ndonjë defekt teknik i lavatriçes ose pjatalarëses.

2 https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/unter-druck-39356
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Sistemi RE.GUARD
me detaje
1

Sistem i kontrollit të ujit RE.GUARD
▪▪ ndihmon në identifikimin e plasaritjeve të tubave
dhe rrjedhjeve të pikave
▪▪ mbyll tubin e ujit në rast dëmi
▪▪ mat konsumin tuaj të ujit
▪▪ gjithashtu lejon shkëputjen dhe mbylljen manuale të
tubit të ujit
▪▪ Instalimi direkt pas matësit të ujit, përpara filtrit të
furnizimit të shtëpisë me ujë
2

Detektori i ujit RE.GUARD
▪▪ zbulon ujin që rrjedh në zona kritike
▪▪ detektori i ujit mund të vendoset me dëshirë në të
gjithë shtëpinë
▪▪ lidhet në mënyrë të sigurt me sistemin e kontrollit të
ujit RE.GUARD përmes standardit me valë Z-Wave
▪▪ duke përfshirë edhe kabllon zgjatuese për vende që
janë të vështira për tu arrirë

3

Modemi RE.HUB
▪▪ lidh pajisjet tuaja RE.GUARD me internetin
▪▪ mund të lidhet lehtësisht me ruterin tuaj

4

Aplikacioni RE.GUARD
▪▪ tregon të gjitha informacionet e rëndësishme në një
shikim të shpejtë
▪▪ ndihmon për të identifikuar mundësinë e kursimit të
qëndrueshëm të konsumit të ujit

4
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Z-Wave-Funksignal
Sinjali
me valë Z-Wave

1
Lidhje
me internetin ose
Internetanbindung
oder
lidhje
me WLAN
lokalelokale
WLAN-Verbindung

2

Lidhje
me LAN
LAN-Verbindung

Thjesht bindëse: parimi i RE.GUARD

RE.GUARD zbulon plasaritjet e tubave dhe rrjedhjet
e pikave dhe monitoron
dhomat me ndihmën e
detektorëve të ujit.

Në rast të anomalive
RE.GUARD mbyll,
orienton dhe njofton
nëpërmjet aplikacionit.

Dëmet e kushtueshme,
myku, humbjet e materialeve dhe problemet që ju
marrin kohë në lidhje me
sigurimin parandalohen
në mënyrë efektive.

Z-Wave
Z-Wave është një standard me valë i
çertifikuar i përshtatur për shtëpitë
inteligjente. Pajisjet Z-Wave komunikojnë vetëm me njëra-tjetrën dhe me
modemin dhe nuk janë të aksesueshme direkt nga interneti. Kjo gjithashtu rritë sigurinë. Funksionimi pa
internet apo Cloud është po ashtu i
mundur. Për më tepër, kohëzgjatja e
transmetimit të shkurtër dhe fuqia e
ulët e transmetimit sigurojnë një
ngarkesë më të vogël valësh në
krahasim me WLAN.
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Jeni kudo të sigurt
- edhe nëse jeni
duke udhëtuar
Më pak shqetësime, më shumë liri
Tani iku koha e ndjesisë së keqe që kishit kur urdhëtoni.
Po largoheni nga shtëpia! RE.GUARD funksionon totalisht në
mënyrë të pavarur.
Plasaritjet e tubave dhe rrjedhjet e pikave bëhen të përkryera
dhe zbulohen lehtë nga vetë pajisja.
Mbrojtje e sigurt në çdo kohë
Funksioni automatik i fikjes mund të ndërhyjë edhe pa një lidhje
funksionale me internetin dhe bllokon automatikisht linjën në
rast se prishen tubat. Falë baterive të emergjencës, RE.GUARD
punon edhe në rastet kur ndërpritet energjia elektrike. Standardi
i çertifikuar me valë Z-Wave, përmes të cilit sistemi i kontrollit të
ujit komunikon me detektorët e ujit, siguron mbrojtje të mëtejshme. Sepse sinjalet me valë janë më pak të ndjeshme ndaj ndërhyrjeve se sa lidhja WLAN dhe sinjali bëhet edhe më i fortë përtej
tavaneve dhe mureve masive të bodrumit.
Gjithmonë modaliteti i duhur
Në aplikacion mund të përcaktoni modalitete të ndryshme kur
ndodheni në shtëpi ose jashtë saj, kështu që mund të specifikoni
planin e duhur për çdo situatë.

Sistem i kontrollit të ujit RE.GUARD

Metodë inovative e matjes
Për të zbuluar plasaritjet e tubave, RE.GUARD përdor
teknologji inovative me ultra tinguj për matjen e
rrjedhës. Nuk kërkon pjesë lëvizëse prandaj është
gjithmonë jashtëzakonisht i qëndrueshëm dhe i
saktë. Për më tepër, shpërndahet me përbërësit në
zonën ku ka ujë. Pra, presioni i ujit praktikisht nuk
ndikohet dhe rehatia juaj ruhet p.sh. kur bëni dush.
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A po mbani shënim sa
palestër bëni? Pse jo edhe
për tubin tuaj të ujit?
Kur largohet treni tjetër periferik, si do të jetë moti nesër, sa hapa kemi bërë sot: Ne dimë gjithçka
për telefonat tanë inteligjent. Dhe tashmë me aplikacionin RE.GUARD mund të gjurmoni edhe
tubat e ujit.3
Çdo gjë e dukshme, çdo gjë nën kontroll
Me aplikacionin RE.GUARD, ju mund të shihni të gjithë
informacionet e rëndësishme për tubat tuaj të ujit me
një shikim. Kjo nuk ndihmon vetëm kur bëhet fjalë për
të parandaluar dëmet nga uji i rubinetit. Me aplikacionin, ju e dini gjithmonë se si janë instaluar linjat
tuaja. Nëse ka ndonjë anomali, ju do të njoftoheni nga
aplikacioni ndërsa RE.GUARD ndërhyn automatikisht
dhe mbyll linjën. Gjithashtu, nëpërmjet aplikacionit, ju
mund të mbyllni manualisht tubin e ujit njësoj siç bëni
kur udhëtoni për një kohë të gjatë.

Çdo gjë me një shikim
Falë kësaj panorame të përgjithshme, ju keni nën kontroll
statusin aktual të instalimit të
ujit të pijshëm. Ata janë të
informuar dhe mund të
ndjehen të sigurt se gjithçka
është në rregull në shtëpi.

Kurseni te sigurimi
Dëmi nga uji nga rubineti është
kostoja më e madhe4 për shoqëritë e
sigurimit të ndërtesave. Prandaj ju
përfitoni nga mbrojtja e brendshme
nga rrjedhjet tek disa sigurues me
çmime të ulura të primit të sigurimit. Thjesht pyesni përsigurimin
tuaj.

Gjithmonë i informuar
Nëse RE.GUARD ka zbuluar
një rrjedhje të mundshme, ju
do të informoheni me një
mesazh Push. Në varësi të
modalitetit të zgjedhur, ju
mund të vendosni për ta
mbyllur ose jo. Në rast se
është prishur ndonjë tub,
RE.GUARD mbyllet automatikisht në çdo rast.

3 Sigurohuni që interneti të jetë i lidhur me telefonin tuaj inteligjent.
4 https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/pdf/1/sp_1_2018_art1.pdf

Kurse ujë
Aplikacioni tregon me detaje
konsumin ditor. Ju mund të
shihni se sa ujë keni përdorur
në një orë të caktuar dhe
kështu mësoni sa ujë konsumoni, dhe nëse është e nevojshme, të kurseni.
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Gjithmonë atje,
ku është e nevojshme
Detektorët opsional të ujit RE.GUARD zbulojnë ujin që rrjedh në pika veçanërisht kritike dhe mund të vendosen në mënyrë
fleksibile kudo nëpër shtëpi.

Tualeti
Nga vaska e tejmbushur deri te tubat dhe
sifonet poshtë lavamanit: Në tualet, gjërat
mund të prishen shumë shpejt.

Kërkojnë më shumë? Ju përfitoni
më shumë!
Detektorët shtesë të ujit RE.GUARD
mund të porositen në çdo moment
nga instaluesi juaj ose nëpërmjet
www.rehau.com/al-sq/në-afërsinë-tuaj/1920636

Kati i sipërm: Dhomat e ndenjes dhe kuzhinat
Lidhjet e filetuara në mur që rrjedhin ose
pikojnë: Dëmi shpesh zbulohet vetëm kur është
prekur struktura e ndërtesës ose trarët.

Sonda e zgjatimit
Kabllo zgjatimi me sensor për
vendet shumë të vështira për tu arrirë. Një
sondë zgjatimi është e përfshirë bashkë me
detektorin e ujit brenda në kutinë e dorëzimit.
Lavatriçe
Edhe tubat ose valvulat e dëmtuara tek lavatriçet dhe pjatalarëset mund të përbëjnë problem. Një valvulë që bllokon ujin
mund të prishet dhe që tani dëmi është shumë i madh.
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I shpejtë dhe i lehtë për
mbrojtje të besueshme
Pavarësisht nëse po bëni ndonjë ndërtim, rinovim ose shtesë të re në një instalim ekzistues të ujit të pijshëm –
instalimi i RE.GUARD është i shpejtë dhe i thjeshtë. Dhe pajisja mund të instalohet vetëm me disa hapa të
thjeshtë. Kështu, ju mund të shijoni mbrojtje të besueshme sa hap e mbyll sytë. Falë një filetimi standard të
jashtëm, RE.GUARD mund të lidhet me çdo sistem tubash.

RE.GUARD: instalohet me 5 hapa të shpejtë

Shkarkoni aplikacionin Re.GUARD dhe
ndiqni udhëzimet hap pas hapi.

Lidhni modemin RE.HUB
me ruterin.

Skanoni dhe aktivizoni kodin QR në
pjesën e prapme të RE.HUB duke
përdorur aplikacionin.

Lidhni komponentët me njëri-tjetrin
vetëm duke shtypur butonin në sistemin
e kontrollit të ujit dhe më pas rregulloni
vlerat e kufijve në aplikacion.

Instaloni me një specialist sistemin e
kontrollit të ujit RE.GUARD pas matësit
të ujit dhe përpara filtrit të shtëpisë.
Përfundoi!

7,7 cm

18,9 cm

19 cm

Për ndërtim, rinovim ose shtese të re
Pavarësisht kërkesës suaj, falë
modelit të tij kompakt, sistemi i
kontrollit të ujit RE.GUARD është
gjithashtu i përshtatshëm për tu
përdorur në hapësira të mbyllura.
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Pyetje?
Përgjigje!
Cilat pjesë të sistemit RE.GUARD duhet ti mbroj në mënyrë optimale?
Përveç sistemit të kontrollit të ujit RE.GUARD, ju duhet RE.HUB për
të vendosur kufijtë specifikë të shtëpisë dhe kontrollin përmes aplikacionit. Detektori i ujit RE.GUARD është opsional dhe mbron zona
veçanërisht të ndjeshme.
A mund të përdor detektorë të ujit RE.GUARD veç e veç?
Jo. Për të siguruar një mbrojtje efektive, ju duhet të përdorni
RE.GUARD për të përdorur detektorët e ujit RE.GUARD
në rast emergjence për mbylljen e furnizimit me ujë.
A jam ende i mbrojtur në rast se ndërpritet energjia elektrike?
Sistemi i kontrolli të ujit RE.GUARD mund të pajiset me bateri emergjence që mund të mbajnë në funksion pajisjen në rast se ndërpritet
energjia elektrike maksimumi për 24 orë.
A mund ta hap sistemin e kontrollit të ujit RE.GUARD në mënyrë
manuale?
Në rast se hapja nëpërmjet aplikacionit ose në vetë pajisjen nuk është
më e mundur, ju mund të hiqni kapakun e sistemit të kontrollit të ujit
RE.GUARD dhe të hapni barrierën manualisht me dorë. Përshkrimi
ndodhet në pajisje.
A mund ta instaloj sistemin e kontrollit të ujit RE.GUARD vetë?
Instalimi i sistemit të kontrollit të ujit RE.GUARD duhet të kryhet
saktë vetëm nga një partner specialist i REHAU. Lista e e shoqërive të
specializuara mund të gjendet në rehau.al. Vlerat e kufijve janë të
renditura tek udhëzimet dhe mund të përshtaten nga instaluesi por
gjithashtu dhe nga vetë klienti. Ne rekomandojmë që vlerat fillestare
të vendosen nga instaluesi.
A mund ti vë vetë në funksion detektorët e ujit RE.GUARD?
Po, vënia në funksion është intuitive vetëm me disa hapa të thjeshtë.
Pra, ju mund ti vendosni më shume detektorë uji në të ardhmen. Ju
mund të porosisni detektorët e ujit RE.GUARD nga instaluesi juaj ose
në internet tek www.rehau.com/al-sq/në-afërsinë-tuaj/1920636.
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A mund të instalohet sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD me çdo
sistem tubash?
Po, falë lidhjes së filetuar, sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD mund
të lidhet me të gjitha sistemet e tubave. Për rrjedhojë, kontrolli i ujit
RE.GUARD është po aq i përshtatshëm për ndërtime të reja, rinovime
dhe shtesa.
A është sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD i përshtatshëm për t'u
instaluar në tubat e ujit të pijshëm, apo është testuar më vete?
Një çertefikatë DVGW ose DIN DVGW (DVGW = Shoqata Gjermane e
Gazit dhe Ujit) sqaron se ky produkt është i përshtatshëm për t'u
përdorur në sektorin e ujit të pijshëm dhe të instalohet në tubacione.
Pajisja është e çertifikuar sipas DIN 3553 DVGW.
Çertifikata vendoset në dispozicion sipas kërkesës.
A mund të instalohet sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD para filtrit
të ujit të shtëpisë?
Po. Metoda e matjes me ultra tinguj të RE.GUARD mbron nga grimca
të pista, p.sh. rëra nuk ndikohet negativisht. Kështu, filtri i ujit të
shtëpisë po ashtu mund të shihet si një shkak i mundshëm i shkaktimit të dëmeve.
A është i mundur instalimi në tubin e ujit të nxehtë?
Jo, instalimi është i mundur vetëm në tubat e ujit të ftohtë ose në
linjën e furnizimit me ujë të ftohtë për ngrohjen e ujit.
Unë jetoj në një godinë me shumë familje. A mund të instaloj
RE.GUARD në shtëpi?
Aktualisht, instalimi është i mundur vetëm në një apartament individual të godinës me apartamente me furnizim të decentralizuar me
ujë të nxehtë. Sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD nuk mund të
instalohet në tubin kryesor të ujit të pijshëm të një godine me apartamente, për shembull në bodrum pas matësit kryesor të ujit.
Për cilin sistem operativ është i disponueshëm aplikacioni
RE.GUARD?
Aplikacioni RE.GUARD është në dispozicion për Android 7.0+ dhe iOS
11+.
A është RE.GUARD i mbrojtur ndaj sulmeve kibernetike?
I gjithë sistemi kontrollohet rregullisht për çështje sigurie nga institucione të pavarura. Nëse është e nevojshme, përditësimet e firmuerit
sigurohen nëpërmjet aplikacionit. Nëse, pavarësisht të gjitha masave
të sigurisë, dikush arrin të hyjë në sistemin tuaj, RE.GUARD mund të
shkëpusë furnizimin me energji në çdo kohë dhe më pas të hapet
manualisht me dorë. Për më tepër, pajisjet Z-Wave janë veçanërisht
të sigurta për sa i përket sulmeve kibernetike, pasi ato komunikojnë
vetëm me njëra-tjetrën ose me modemin dhe kështu nuk janë të
aksesueshme direkt nga interneti.

A më nevojitet aplikacioni për të kontrolluar
RE.GUARD?
Sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD mund të përdoret
gjithashtu pa aplikacion vetëm në vetë pajisjen. Sidoqoftë, ky kontroll përmban vetëm funksione themelore,
Konfigurimet e përcaktuara nga përdoruesi bëhen
ekskluzivisht përmes aplikacionit RE.GUARD. Funksionin e mbrojtës mund t‘a përdorni gjithashtu pa
përdorur aplikacionin.
A mund ta përdor aplikacionin RE.GUARD pa Cloud?
Po, aplikacioni RE.GUARD mund të përdoret gjithashtu
pa lidhje me Cloud dhe vetëm në rrjetin lokal WLAN.
Sidoqoftë, disa elementë, siç është njoftimi i
anomalive, kontrolli ose ndjekja e përdorimit të ujit,
nuk janë të disponueshme kur jeni jashtë këtij rrjeti.
Çfarë ndodh me informacionin tim personal?
Të gjitha të dhënat, si p.sh. kredencialet, vlerat e
konsumit dhe konfigurimet e kufijve ruhen në serverat
në BE. Ky informacion përdoret vetëm për të siguruar
funksionimin e pajisjeve. Për më shumë informacion,
shihni politikën e privatësisë së aplikacionit.
A keni pyetje të mëtejshme në lidhje me RE.GUARD?
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni ekipin
tonë të shërbimit në prishtina@rehau.com.
Më shumë informacion mbi RE.GUARD mund të gjeni
në: rehau.al/re-guard
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