Varnost za vaš dom
REHAU Smart Guard, preventivna zaščita pred
vlomi za vaša okna – vključno s povezavo v
sistem Smart Home.
Na novo zasnovana okna. Za današnje življenje.
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Odslej vaša okna
skrbijo za hišo
Naše življenje postaja
čedaljesodobnejše, pametnejše.
Veliko stvari, ki so bile nekoč
povezane s trudom, je danes
lažjih. Ali listate po cestnih
zemljevidih, da najdete najhitrejšo
pot na dopust? To nalogo je danes
prevzela navigacija. Sodobna
tehnologija je sestavni del našega
vsakdanjega življenja. Zakaj ne bi
bila tudi v naših oknih?
Podjetje REHAU si prizadeva razviti okna, ki so tako sodobna kot naše
življenje. Okna, ki nam ne omogočajo le pogleda v svet, temveč
poskrbijo za svež zrak tudi, če so zaprta, in celo prestrašijo vlomilce,
še preden se kaj zgodi.

Odslej vaša okna skrbijo za hišo

Ko odpotujemo, želimo,
da so naši domovi varni.
Z zaščito Smart Guard se
bomo imeli dober občutek
tudi, ko zapustimo dom.
Na novo zasnovana okna.
Za današnje življenje.
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Ščiti tisto, kar
vam je pomembno
Naš dom je kraj, kamor se vedno
vračamo in ki ga zato želimo čim
bolje zaščititi. Težava z običajnimi
alarmnimi napravami je, da ko alarm
zazveni, je škoda večinoma že
nastala. Prizadetim niso odtujeni le
denar in dragocenosti, temveč tudi
občutek varnosti.

Vlomilce
prežene,
še preden nastane škoda.

REHAU Smart Guard: svetovna novost
za preventivno protivlomno zaščito
Pametni senzor za zaznavanje prepozna potencialne vlomilce. Optični
in zvočni signali storilca jasno opozorijo, naj sploh ne poskuša vlomiti.
Aktivno odvračanje pomaga preprečevati poškodbe oken in vrat.
Zato je REHAU Smart Guard veliko več kot le običajen alarmni sistem.
Ta se namreč odzove šele takrat, ko je vlomilec že v hiši, torej je vrata
ali okno že poškodoval.

Ščiti tisto, kar vam je pomembno

Dejstva o vlomih dandanes

5 Min.

80 %

45 %

V Nemčiji se vsakih pet minut zgodi
poskus vloma. V nasprotju s pričakovanji
se jih večina zgodi čez dan in ne ponoči.

V 80 % primerov vlamljajo skozi okna,
naj bodo to kletna okna ali pa balkonska
vrata. Izkušeni vlomilec potrebuje manj
kot 10 sekund, da vlomi slabo zavarovano standardno okno.

V 45 % primerov ostane pri poskusu –
vendar pogosto z veliko škode. Po tem
zamenjava oken in vrat ni le zamudna,
temveč tudi draga.

Viri: PKS 2018, omrežje »Varen dom«
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Aktivno
preprečevanje
vlomov

Inteligentno zaznava, ciljno odvrača

Inteligentno zaznava,
ciljno odvrača
Da se doma počutite varne, ne potrebujete ne visokih
zidov ne vidno nameščenih alarmnih naprav. Zaščita
Smart Guard je vgrajena v okenski okvir, kjer dejavno
skrbi za preventivno zaščito. Pametni senzor zazna
vlomilce in samodejno zažene obrambni program.

Sestavni deli sistema in načini delovanja
Pametni senzor za zaznavanje
Zazna premike v območju do 20 cm pred
oknom. Pametni sistem senzorjev se
odzove le, kadar je to potrebno.
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Vizualno opozorilo
Lučka vlomilcu sporoči, da je bil odkrit.
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Zvočno opozarjanje
Če se vlomilec ne umakne, ga zvočna
naprava dodatno prestraši. Integriran
senzor tresljajev skrbi za to, da se zvočno
opozorilo sproži takoj ob uporabi sile.

2

1

Detektor premikanja

2

LED-lučka
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Zvočna naprava

Priložnost naredi tatu
Večino vseh vlomov ne izvedejo profesionalci, temveč priložnostni vlomilci. V
takih primerih je ciljno odvračanje še
posebno učinkovito.
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Učinkovita zaščita,
ki ne izstopa
Vaš serviser za okna
vgradi modul REHAU
Smart Guard v okenske
sisteme SYNEGO ali
GENEO tako, da je takoj
pripravljen za uporabo.
Modul Smart Guard je vgrajen neposredno v okenski
okvir, ne da bi pri tem kvaril videz vašega okna, kljub
temu pa je izjemno učinkovit pri dejavnem preprečevanju vlomov. Na voljo so obloge antracitne, bele, rjave
ali karamelne barve, zato vas sistem ne bo prepričal le
zaradi varnosti, temveč tudi zaradi brezhibne barvne
integracije. To ne velja le za vaša okna, temveč tudi za
vaša balkonska in terasna vrata.
Modul deluje samostojno in se napaja z baterijami.
Kabli zato niso potrebni. Poleg tega je menjava baterij
zelo preprosta – tako lahko uživate maksimalno
varnost v maksimalnem udobju.

Možna naknadna namestitev
REHAU Smart Guard lahko v okenske sisteme
REHAU GENEO in SYNEGO namestite tudi
naknadno. Za to prav tako poskrbi vaš serviser za
okna – sprostite se in uživajte v občutku popolne
varnosti.

Glasnost
alarma:
90 dB,
podobno kot krožna žaga

Glasno odvračanje vlomilcev

Glasno odvračanje vlomilcev
S sistemom Smart Guard
System plus ste zaradi
dodatne glasne notranje
sirene opremljeni za resne
primere.
Ta sirena deluje prek brezžične povezave, zato kabli
niso potrebni. To je zaščita, ki je preprosta za uporabo
in učinkovita! Notranja sirena poleg tega zaradi
kompaktne oblike ustreza vsakemu konceptu prostora.

Sestavni deli sistema in načini delovanja
Pametni senzor za zaznavanje

Vizualno opozorilo

Zvočno opozarjanje

Dodatno pri sistemu Smart Guard System plus
Senzor tresljajev
Takojšnje zaznavanje nasilnega vdora
s senzorji tresljajev.

Notranja sirena
Aktiviranje notranje sirene v primeru
dejanskega vloma.

Praktično premišljena
S priključitvijo sirene neposredno v vtičnico v notranjosti hiše je onemogočena manipulacija. Poleg tega jo
lahko aktivirate in deaktivirate prek fiksno nameščenega brezžičnega stikala.
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Vaš pametni dom,
vaš alarmni program
Prek sistema Smart Guard System
connect lahko s povezavo s centralo
Smart Home sami konfigurirate program svojega alarma: lahko nastavite
spuščanje žaluzij, aktiviranje alarmne
sirene in celo pošiljanje potisnega
obvestila pametnemu telefonu.
To je pametna zaščita pred vlomi.
Sestavni deli sistema in načini delovanja
Pametni senzor za zaznavanje

Prilagodljiv
alarmni
program

Vizualno opozorilo

s pomočjo sistema
Smart-Home

Zvočno opozarjanje
Senzor tresljajev
Notranja sirena

Dodatno pri sistemu Smart Guard System connect
Smart Home
Individualno oblikovanje alarma prek
centrale mediola® Smart Home, npr.
nastavitev samodejnega vklopa luči ali
spuščanja žaluzij.

Vaš pametni dom, vaš alarmni program

Vaš vstop v Smart Home
Mediola® Box (REHAU Edition) je rešitev, ki vam omogoči
vstop v svet pametnega doma Smart Home. Odprta rešitev
služi kot osnova za povezovanje s številnimi aplikacijami
Smart Home.
Prilagodljiva in pripravljena na prihodnost
S centralo za pametni dom mediola® Box (REHAU Edition)
zavestno stavimo na odprt brezžični protokol, ki je združljiv s
številnimi znanimi proizvajalci. Mednje spadajo podjetja Abus,
Philips, Osram in Somfy.
Nameščeno za takojšnjo uporabo
Nameščena centrala Box je takoj pripravljena za uporabo,
sistem pa je ob prejemu že v celoti nastavljen.

Aplikacija za udobno upravljanje
S centralo mediola® Box (REHAU Edition) in pripadajočo aplikacijo so vse vaše rešitve Smart Home takoj na voljo – kadarkoli in vsepovsod.
Praktični dodatki
Za še več udobja lahko kot dodatno opremo prejmete priročen
obesek za ključe, ki je hkrati daljinski upravljalnik, s katerim
lahko sistem Smart Guard aktivirate ali deaktivirate s pritiskom na gumb, neodvisno od aplikacije. Okna, ki niso ogrožena, npr. v 1. nadstropju, lahko opremite z okenskimi kontakti.
V aplikaciji je prikazano, ali so vsa okna zaprta.
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Brezskrbno, varno in pametno.
Na novo zasnovana okna.
Za današnje življenje.

Brezskrbno, varno in pametno.
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Zadržana pravica do tehničnih sprememb.

Vas zanima REHAU Smart Guard? Z veseljem vam bomo svetovali!
Prosimo, upoštevajte ustrezne tehnične informacije,
ki si jih lahko ogledate na www.rehau.com/ti.
Več informacij na
www.rehau.si/pametnavarnost
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