Mbani nën
kontroll tubat
e ujit
RE.GUARD: sistemi inteligjent i kontrollit
të ujit me teknologji me siguri të optimizuar.
#expectmore  

Dëmtimi nga uji ndodh më shpesh sesa pritet, zorrën për
ujitjen e kopshtit e harrojmë hapur dhe kullon lehtësisht,
ndërsa tubacionet shpesh dëmtohen nga erozioni, substancat gëlqerore dhe ngricat. Nuk është aspak çudi që
ndodhin dëmtime nga uji¹ në çdo 30 sekonda në Gjermani.

Me RE.GUARD keni
një problem më pak
Sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD përdor teknologji
moderne për të reduktuar pasojat e dëmtimeve nga uji,
duke ndërhyrë në mënyrë të besueshme përpara se të
ndodhë dëmi. E vërtetë për moton tonë: #expectmore

Siguri unike
Komponentë me cilësi të lartë
dhe të sofistikuar që ndihmojnë
në zbulimin e defekteve.

Relaksohuni dhe kurseni para
Kështu minimizohet rreziku nga
dëmtime madhore nga uji.

I shpejtë dhe i lehtë për tu
instaluar
Dizajni kompakt e bën instalimin
profesional edhe më të lehtë.

Për të gjithë
Për të gjitha shtëpitë me një deri
në dy familje 2, pavarësisht nëse
po bëni ndonjë ndërtim, rinovim
ose shtesë të re.

Çdo gjë nën kontroll
Ndërprerje automatike në rast
të plasaritjes apo rrjedhjes të
tubave.

Z-Wave
Standard i çertifikuar i lidhjes me
valë për një komunikim më të
sigurt.
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Thjesht bindëse:

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

Në rast anomalie, RE.GUARD
mbyll linjën dhe ju njofton me
anë të aplikacionit.

Dëmet e kushtueshme, myku,
humbjet e materialeve dhe
problemet që t'ju marrin kohë
në lidhje me sigurimin parandalohen në mënyrë efektive.

https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080

2RE.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.

Sistemi RE.GUARD
me detaje
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
Detektori i ujit RE.GUARD
▪▪ zbulon ujin që rrjedh në zona kritike
▪▪ mund të vendoset ku të dëshironi 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 kabullin zgjatues
Modemi RE.HUB
▪▪ lidh pajisjet tuaja RE.GUARD me
internetin

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

Më shumë informacion mbi RE.GUARD e gjeni në:
rehau.al/re-guard

Lutemi, vini re se informacionet përkatëse teknike
të produktit mund të gjenden në internet në faqen
www.rehau.com/ti. Rezervohet e drejta për ndryshime teknike.
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