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JA SI TË PARANDALONI VJEDHJET NGA SOT
Sistemi REHAU Smart Guard Plus – Mbrojtja nga vjedhjet
DRITARE. SISTEM INOVATIV PËR NJË JETË MODERNE

DIMENSIONI I RI I DRITAREVE
për jetën e sotme.

Jeta po bëhet nga dita në ditë gjithnjë e më moderne, më inteligjente. Shumë prej gjërave që ishin të
ndërlikuara po bëhen gjithnjë e më të lehta në ditët e
sotme. Doni të merrni një film me qira në videotekë?
Me Streaming, sot mund shohim gjithçka që duam
- nga rehatia e divanit tonë. Doni të lexoni hartën rrugore për të gjetur rrugën më të shkurtër për të arritur
destinacionin e pushimeve? Hapni sot aplikacionin
Navi dhe kontrolloni edhe rrugët ku mund të kaloni pa
u përballur me trafikun.

Teknologjia moderne është një pjesë thelbësore e jetës sonë të përditshme.
Pse të mos jetë edhe për dritaret tona?

REHAU i ka vendosur vetës qëllimin për të zhvilluar dritare që janë po
aq moderne sa edhe jetët tona. Dritare që jo vetëm na shfaqin botën,
por gjithashtu na sigurojnë ajër të pastër, edhe kur janë të mbyllura.
Madje që trembin edhe hajdutët para se të ndodhë diçka.
Këto janë dritaret për të cilat kemi nevojë sot. Që ta kemi
mendjen të lirë për gjërat e rëndësishme në jetë.
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KA ARDHUR KOHA PËR DRITARE QË
JANË PO AQ MODERNE SA JETËT
TONA.

DRITARE. SISTEM INOVATIV PËR NJË JETË MODERNE

FAKTE RRETH VJEDHJEVE
NË DITËT E SOTME

3 Min.

Çdo 3 minuta ndodh një tentativë
vjedhjeje në Gjermani. Ndryshe
nga pritshmëritë, shumica e tyre
ndodhin gjatë ditës dhe jo gjatë
natës.

80 %

Në 80% të rasteve nga dritaret që nga dritarja e bodrumit te dera e
ballkonit. Një profesionisti nuk i
duhen më shumë se 10 sekonda për
të hapur me levë një dritare
standarde me siguri të ulët.

44 %

Në 44% të rasteve kjo hyrje me forcë
mbetet në tentativë - por shpesh
shkakton dëme masive. Ndryshimi i
dritareve dhe dyerve pas kësaj jo
vetëm që merr shumë kohë, por është
edhe e kushtueshme.

DIMENSIONI I RI I SIGURISË

Koncepti modern i parandalimit të vjedhjeve
Siguria ka qenë gjithmonë një nevojë thelbësore për ne. Atje ku më parë ngriheshin mure të larta, sot duhet të instalohen sistemet e alarmit për mbrojtjen
nga hajdutët. Problemi: Nëse ndizen sistemet e alarmit, zakonisht nënkupton
që dëmi është kryer. Përveç parave dhe sendeve me vlerë, në të njëjtë kohë
personave të prekur u vidhet ndjesia e sigurisë.

ZGJIDHJET
NË DITËT E SOTME
REHAU Smart Guard: E para në botë për mbrojtjen parandaluese ndaj vjedhjeve
Sensori inteligjent i zbulimit dikton hajdutët e mundshëm. Sinjalet
vizuale dhe zanore i tregojnë qartë fajtorit që as nuk mundet ta tentojë
vjedhjen. Ndalimi aktiv ndihmon në parandalimin e dëmtimit të
dritareve dhe dyerve.
Kështu, REHAU Smart Guard shkon përtej sistemeve tradicionale të
alarmit. Kjo pasi ato reagojnë vetëm kur hajduti ndodhet brenda
shtëpisë - pra dritarja ose dera janë tashmë të dëmtuara.
Mbrojtja inteligjente ndaj vjedhjeve e ndalon këtë të fundit para
se të kryhet dëmi.
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VENDOSNI
MBROJTJEN
AKTIVE

PARIM I THJESHTË, EFIKASITET I LARTË

Kjo është mënyra se si Smart Guard largon hajdutët para se të kryhet dëmi.
Përdorimi i ndalimit të synuar që nuk ndikon në pamjen e dritareve tuaja. Instaluar në një pozicion jo të
dukshëm në kornizën e dritareve dhe dyerve, Guard Smart garanton siguri parandaluese në mënyrë aktive. Sensori inteligjent i zbulimit regjistron hajdutët dhe më pas aktivizon në mënyrë të pavarur programin
mbrojtës.
Detektori i lëvizjeve:
Regjistron lëvizjet në një
zonë deri në 20 cm
përpara dritares.
Sensorët inteligjentë
reagojnë vetëm kur është
e rëndësishme.

Sinjalizuesi
Detektori i lëvizjeve
LED

Zona e parandalimit 20 cm
para dritares

Sensori inteligjent i
zbulimit regjistron
hajdutin.

Paralajmërimi vizual i
hajdutit me dritë LED.

Nëse hajduti nuk tërhiqet,
aktivizohet niveli tjetër i
shkallëzuar dhe ...

Sinjalizuesi:
Po ashtu, hajduti
ndalohet me anë të një
sinjali zanor.
L ED:
Sinjalizon që është
zbuluar hajduti me anë
të një drite.

... ndizet një paralajmërim
akustik nga gjeneratori i
sinjalit.

Mundësia krijon hajdutë
Një pjesë e madhe e vjedhjeve nuk kryhen nga profesionistë,
por janë thjesht vjedhje të rastit.
Në këtë rast, ndalimi i synuar është veçanërisht efektiv.
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PAKETIM I THJESHTË
Shijoni menjëherë sigurinë

Moduli REHAU Smart Guard është gati për tu
instaluar nga specialisti i dritareve në kornizën e
sipërme të sistemeve të dritareve SYNEGO ose
GENEO. Smart Guard funksionon me bateri. Nuk
ka nevojë për kabllo. Moduli është automatik. Një
sistem inteligjent për mbrojtje efektive!

Çelësi është instaluar pranë
montuesit të dritares.

Ndryshoni lehtë baterinë
nëpërmjet aksesit direkt në
kutinë e baterisë.

Mund të kryhet instalimi i mëvonshëm
i elementeve
REHAU Smart Guard mund të instalohet
më pas në sistemet e dritareve REHAU
GENEO dhe SYNEGO. Për këtë kujdeset
specialisti i dritareve-ju mund të relaksoheni dhe të shijoni ndjenjën e të qenit
plotësisht i sigurt.
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Pamje jo e dukshme
Moduli është i fshehur në
kornizën e dritares. Në anën e
jashtme, mbulimi në ngjyrë
qymyri, të bardhë, kafe ose
karamel garanton përputhshmëri të përsosur të ngjyrave.

JO I PËRPUTHSHËM,
POR EFEKTIV
Për dritaret, ballkonet dhe
dyert e oborrit.

VOLUM ME SIRENË

Sistemi Smart Guard plus garanton tërheqjen e vëmendjes në rast vjedhjeje
Garanton edhe më shumë siguri. Paralajmërimi vizual dhe zanor mund të plotësohen lehtësisht me një sirenë efektive në brendësi të ndërtesës, e cila ndez alarmin në rast urgjence.
Sirena e alarmit funksionon nëpërmjet radios, prandaj nuk ka nevojë të instalohen kabllo.
Kjo mund të trajtohet lehtë dhe në mënyre efektive.

Paralajmërim vizual dhe zanor
nga sensori i zbulimit
inteligjent.

Zbulimi i menjëhershëm
i vjedhjes nëpërmjet
sensorëve të dridhjeve.

Aktivizimi i sirenës së
brendshme-në rast të
ndonjë vjedhjeje.

Sirena e brendshme
- Pozicionim kompakt për
dizajn të përshtatshëm
- Alarm zanor i lartë 90
decibel - po aq i lartë sa
një sharrë

E PËRGATITUR PLOT
SIGURI PËR RASTE
EMERGJENCE
Aktivizohet me prekjen
e një butoni:
Sirena mund të aktivizohet dhe
çaktivizohet nëpërmjet një butoni
pa tel të instaluar në mënyrë të
përhershme.

Me mbrojtje ndaj çaktivizimeve:
Sirena është lidhur drejtpërdrejt me një prizë
kryesore të energjisë elektrike. Për shkak se
është e instaluar brenda shtëpisë, nuk
lejohen manipulimet.

I KUJDESSHËM,
I SIGURT DHE
INTELIGJENT.
DRITARE PËR
JETËN E SOTME.
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LAJME
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Informacione të tjera mund të gjeni në faqen www.rehau.al/siguriezgjua

Jeni të interesuar për REHAU Smart Guard? Ju këshillojmë me kënaqësi!
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