Κρατήστε τις
σωληνώσεις της
ύδρευσης υπό
έλεγχο
RE.GUARD: το έξυπνο σύστημα ελέγχου του
νερού με την τελευταία τεχνολογία σε θέματα
ασφάλειας.
#expectmore
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Με το RE.GUARD έχετε μια
έγνοια λιγότερο
Οι λύσεις της REHAU κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη και πιο έξυπνη. Μπορείτε να περιμένετε περισσότερα από το
σπιτικό σας: Το RE.GUARD προστατεύει το σπίτι σας, καθώς περιορίζει τις συνέπειες των ζημιών λόγω του νερού
χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία του. Το σύστημα επεμβαίνει με αξιοπιστία, προτού συμβεί κάτι χειρότερο. Ακριβώς
σύμφωνα με το μότο μας: #expectmore

Απαράμιλλη ασφάλεια
Υψηλή ποιότητα και προηγμένα εξαρτήματα συμβάλλουν στην ανίχνευση θραύσεων
στους σωλήνες, μικροδιαρροών και ανεξέλεγκτης ροής νερού στο σπίτι σας.

Όλα υπό έλεγχο
Σε περίπτωση προβλημάτων, ενημερώνεστε με την εφαρμογή RE.GUARD και η
παροχή της ύδρευσης κλείνει αυτόματα, ώστε να αποτρέπονται περαιτέρω ζημιές.

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
Ο ειδικευμένος τεχνικός σας θα εγκαταστήσει το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD
γρήγορα και εύκολα στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στο υπόγειό σας, πιο μπροστά
από το φίλτρο – ακόμη και σε υφιστάμενα συστήματα σωλήνων. Μπορείτε να τοποθετήσετε επίσης τους αισθητήρες νερού RE.GUARD σε κρίσιμα σημεία ολόκληρης
της κατοικίας.

Ξεγνοιασιά και εξοικονόμηση χρημάτων
Το RE.GUARD σάς βοηθάει να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μεγαλύτερων ζημιών
εξαιτίας του νερού. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες το λαμβάνουν υπόψη τους και
προσφέρουν εκπτώσεις στα ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση, με το RE.GUARD
μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας και να εξοικονομείτε νερό. Έτσι,
προστατεύετε το περιβάλλον, αλλά και το πορτοφόλι σας.

Για όλους
Ανεξάρτητα αν πρόκειται για καινούργιες κατασκευές, ανακαινίσεις ή μεταγενέστερες
αναβαθμίσεις: Χάρη στη συμπαγή κατασκευή του, το RE.GUARD ενδείκνυται
απολύτως για χρήση σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες*. Κανένα εξάρτημα δεν
περιέχει μόλυβδο και, συνεπώς, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Έτσι, επωφελείται
κάθε ιδιοκτήτης.

*Το RE.GUARD έχει σχεδιαστεί για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και όχι για μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα με περισσότερες από δύο κατοικίες.
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Ζημιές λόγω του νερού και οι
καταστροφικές συνέπειές τους
Οι ζημιές από το νερό είναι συχνότερες απ’ό,τι
νομίζουμε, ξεχνάμε γρήγορα ένα τσακισμένο λάστιχο
στον κήπο και οι αποχετεύσεις βουλώνουν εξίσου
εύκολα – όχι μόνο όταν ο νιπτήρας αρχίζει να
χρησιμοποιείται για παιχνίδι. Δεν προκαλεί λοιπόν καμία
έκπληξη το γεγονός ότι στη Γερμανία προκαλείται μια
ζημιά λόγω του νερού1 κάθε 30 δευτερόλεπτα.

▪▪ Οι ζημιές κοστίζουν κατά μέσο όρο
2.400 €.1
▪▪ Εκτός από τις υλικές απώλειες,
χάνουμε συχνά και μνήμες, όπως
φωτογραφίες ή σημαντικά έγγραφα, η
αξία των οποίων δεν μπορεί να υποκατασταθεί με χρήματα.
▪▪ Εξαιτίας της υγρασίας που εισχωρεί
στα δομικά στοιχεία του κτηρίου, οι
ζημιές από το νερό μπορούν να
προκαλέσουν εντός 24 ωρών τον
σχηματισμό μούχλας η οποία είναι

απειλητική για την υγεία και απαιτεί
δαπανηρές εργασίες αποκατάστασης.
▪▪ Η διαχείριση της ζημιάς προκαλεί
εκνευρισμό και είναι χρονοβόρα.
Συχνά, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό
η ασφάλεια του κτηρίου ή της κατοικίας καλύπτει τις ζημιές. Οι χώροι που
επηρεάζονται παραμένουν συχνά σε
αχρηστία για πολύ καιρό και πρέπει να
ανακαινιστούν – καλύτερα ας μη μιλήσουμε καθόλου για τον ενοχλητικό
θόρυβο των αφυγραντήρων.

1 https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080
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Οι ζημιές λόγω του νερού μπορεί να συμβούν στον οποιονδήποτε, αφού έχουν ποικίλα αίτια:

Δίκτυα σωληνώσεων
Η διάβρωση, τα άλατα και ο παγετός προκαλούν
ιδίως στις παλαιότερες εγκαταστάσεις2 γρήγορα
ζημιές λόγω του νερού. Αλλά ακόμη και στις
καινούργιες σωληνώσεις μπορεί γρήγορα να
συμβεί μια ατυχία – ίσως να τρυπηθούν όταν
πάτε να κρεμάσετε ένα ράφι.

Μικροδιαρροές και μη στεγανές μπαταρίες
Οι μικροδιαρροές δεν είναι σε καμία περίπτωση
ακίνδυνες, αφού συνήθως εντοπίζονται μόνο,
όταν πλέον η ζημιά που προκαλείται είναι ήδη
μεγάλη. Είναι ιδιαίτερα ύπουλες, όταν προσβάλλουν τον σοβά χωρίς να γίνονται αντιληπτές.
Ακόμη και οι μη στεγανές μπαταρίες και τα
σιφώνια μπορούν με τον καιρό να αποτελέσουν
πιθανή εστία κινδύνων για μεγαλύτερες ζημιές.

Ελαττωματικές συνδέσεις
Οι συνδεδεμένες συσκευές ή οι μπαταρίες
μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντική
αιτία ζημιάς. Ίσως λόγω ενός σπασμένου
λάστιχου παροχής ή ενός τεχνικού ελαττώματος
στο πλυντήριο ρούχων ή πιάτων.

2 https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/unter-druck-39356
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Το σύστημα RE.GUARD
αναλυτικά
1

Το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD
▪▪ βοηθά στην ανίχνευση θραύσεων στους σωλήνες και
μικροδιαρροών
▪▪ απομονώνει τις σωληνώσεις της ύδρευσης σε περίπτωση βλάβης
▪▪ μετρά την κατανάλωση νερού
▪▪ επιτρέπει επίσης το χειροκίνητο κλείσιμο και άνοιγμα
του νερού
▪▪ εγκαθίσταται ακριβώς μετά το ρολόι του νερού, αλλά
πριν το οικιακό φίλτρο νερού

2

Ο αισθητήρας νερού RE.GUARD
▪▪ εντοπίζει τη διαρροή νερού σε κρίσιμα σημεία
▪▪ αισθητήρες νερού μπορούν να τοποθετούνται προαιρετικά σε όλο το σπίτι
▪▪ συνδέεται αξιόπιστα μέσω του προτύπου ασύρματης
επικοινωνίας Z-Wave με το σύστημα ελέγχου νερού
RE.GUARD
▪▪ συμπεριλαμβάνονται καλώδια προέκτασης για σημεία
με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση
3

Το RE.HUB Gateway
▪▪ συνδέει τις συσκευές RE.GUARD του σπιτιού σας με
το διαδίκτυο
▪▪ μπορεί να συνδεθεί εύκολα στο ρούτερ σας
4

Η εφαρμογή RE.GUARD
▪▪ σας παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια
ματιά
▪▪ σας βοηθά να αναγνωρίσετε μακροπρόθεσμες δυνατότητες εξοικονόμησης σε σχέση με την κατανάλωση
νερού

4
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Z-Wave-Funksignal
Ασύρματο
δίκτυο Ζ-Wave

1
Internetanbindung
oder
Δίκτυο
Internet ή Σύνδεση
τοπικού
δικτύου WLAN
lokale WLAN-Verbindung

2

Σύνδεση
LAN
LAN-Verbindung

Απλά πειστικό: η αρχή του RE.GUARD

Το RE.GUARD ανιχνεύει
θραύσεις των σωλήνων
καθώς και μικροδιαρροές
στη σωλήνωση και παρακολουθεί τους χώρους με
τους αισθητήρες νερού.

Στην περίπτωση προβλημάτων το RE.GUARD
απομονώνει τη σωλήνωση
και σας ενημερώνει μέσω
της εφαρμογής.

Οι δαπανηρές ζημιές, η
μούχλα, οι άυλες απώλειες
και η χρονοβόρα ταλαιπωρία με την ασφαλιστική
εταιρεία αποτρέπονται
αποτελεσματικά.

Z-Wave
Το Z-Wave είναι ένα πιστοποιημένο
πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας,
βελτιστοποιημένο για το Smart
Home. Οι συσκευές Z-Wave επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους και με το
gateway και δεν είναι απευθείας
προσβάσιμες από το διαδίκτυο. Με
τον τρόπο αυτόν, αυξάνεται και η
ασφάλεια. Η λειτουργία χωρίς
πρόσβαση στο διαδίκτυο ή το cloud
είναι εφικτή. Επιπλέον, η σύντομη
διάρκεια και η μικρή ισχύς εκπομπής
περιορίζουν κατά πολύ την ακτινοβολία σε σχέση με το WLAN.
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Μόνιμο αίσθημα
ασφάλειας –
ακόμη κι όταν
βρίσκεστε εκτός
σπιτιού
Λιγότερες έγνοιες, περισσότερη ελευθερία
Τέλος τα αισθήματα ανασφάλειας, όταν φεύγετε από το σπίτι! Το
RE.GUARD λειτουργεί τελείως αυτόνομα. Οι θραύσεις στους
σωλήνες και οι μικροδιαρροές εντοπίζονται πλήρως από την ίδια
τη συσκευή χάρη στην ανεξαρτησία του συστήματος.
Αξιόπιστη προστασία ανά πάσα στιγμή
Το αυτόματο σύστημα αποσύνδεσης επεμβαίνει ακόμη και όταν η
σύνδεση στο διαδίκτυο δεν λειτουργεί και απομονώνει αυτόματα
τη σωλήνωση σε περίπτωση θραύσης. Χάρη στις μπαταρίες έκτακτης ανάγκης, το RE.GUARD λειτουργεί ακόμη και στην περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Το πιστοποιημένο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας Z-Wave, μέσω του οποίου το σύστημα
ελέγχου επικοινωνεί με τους αισθητήρες νερού, φροντίζει για
πρόσθετη προστασία. Τα ασύρματα σήματα δημιουργούν πολύ
λιγότερες παρεμβολές σε σχέση με μια σύνδεση WLAN και
περνούν καλύτερα από την συμπαγή οροφή του υπογείου και τους
τοίχους.
Πάντα η σωστή κατάσταση λειτουργίας
Στην εφαρμογή μπορείτε να ορίζετε διαφορετικές καταστάσεις
λειτουργίας όταν είστε στο σπίτι ή όταν απουσιάζετε κι έτσι
μπορείτε να προκαθορίζετε για κάθε κατάσταση το ανάλογο
σενάριο.

Σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD

Καινοτομική μέθοδος καταμέτρησης
Για τον εντοπισμό θραύσης στους σωλήνες, το
RE.GUARD χρησιμοποιεί την καινοτομική τεχνολογία
υπερήχων για τη μέτρηση της παροχής. Δεν υπάρχουν
κινητά εξαρτήματα και, για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι
μονίμως ακριβές. Εκτός αυτού, δεν υπάρχουν εξαρτήματα στα μέρη από τα οποία περνάει το νερό. Συνεπώς,
η πίεση του νερού σας δεν επηρεάζεται στην πράξη και
απολαμβάνετε την ίδια άνεση όταν κάνετε ντους.
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Παρακολουθείτε τη φυσική
σας κατάσταση; Γιατί όχι και
τις σωληνώσεις ύδρευσης;
Πότε φεύγει ο επόμενος συρμός του μετρό, πώς θα είναι ο καιρός αύριο, πόσα βήματα έχουμε
κάνει: με τα smartphone μας γνωρίζουμε τα πάντα. Και με την εφαρμογή RE.GUARD, τώρα γνωρίζουμε και για τις σωληνώσεις του νερού.3
Όλα υπό παρακολούθηση, όλα κοντά σας
Με την εφαρμογή RE.GUARD βλέπετε με μια ματιά
όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις σωληνώσεις του νερού. Αυτό δεν σας βοηθάει μόνο να
αποφύγετε μεγαλύτερες ζημιές εξαιτίας του νερού στις
σωληνώσεις. Με την εφαρμογή γνωρίζετε πάντοτε τι
συμβαίνει στις σωληνώσεις σας. Αν προκύψουν
προβλήματα, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής,
ενώ το RE.GUARD θα παρέμβει αυτόματα και θα
κλείσει την παροχή. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε
επίσης να κλείσετε άνετα την παροχή χειροκίνητα –
λόγου χάρη, όταν ταξιδεύετε για πολύ καιρό.

Όλα με μια ματιά
Χάρη στην επισκόπηση,
μπορείτε να παρακολουθείτε
την τρέχουσα κατάσταση της
εγκατάστασης πόσιμου νερού.
Ενημερώνεστε και μπορείτε
να απολαμβάνετε μια αίσθηση
ασφάλειας εφόσον όλα στο
σπίτι σας είναι εντάξει.

Εξοικονόμηση στα ασφάλιστρα
Οι ζημιές από το νερό στις σωληνώσεις συντελούν τη μεγαλύτερη κοστολογική επιβάρυνση4 για τις ασφαλιστικές εταιρείες κατοικίας. Για τον
λόγο αυτόν επωφελήστε από ευνοϊκότερα ασφάλιστρα σε ορισμένες
ασφαλιστικές εταιρείες, όταν έχετε
ενσωματώσει ένα σύστημα προστασίας από διαρροές. Ρωτήστε απλώς
την ασφαλιστική εταιρεία σας.

Είστε πάντα ενήμεροι
Αν το RE.GUARD εντοπίσει μια
πιθανή διαρροή, θα ενημερωθείτε με ειδοποίηση push.
Ανάλογα με την επιλεγμένη
κατάσταση λειτουργίας,
μπορείτε να αποφασίσετε, αν
θα κλείσετε την παροχή ή όχι.
Σε κάθε περίπτωση, όταν
υπάρχει θραύση σωλήνα, το
RE.GUARD απομονώνει την
παροχή αυτόματα.

3 Με την προϋπόθεση ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
4 https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/pdf/1/sp_1_2018_art1.pdf

Εξοικονόμηση νερού
Η εφαρμογή εμφανίζει την
ημερήσια κατανάλωση αναλυτικά. Βλέπετε περίπου πόσο
νερό καταναλώσατε σε ποια
ώρα και μπορείτε έτσι να
ανακαλύψετε πότε η κατανάλωσή σας είναι μεγάλη και να
την μειώσετε κατά περίσταση.
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Πάντα εκεί όπου χρειάζεται
Οι προαιρετικοί αισθητήρες νερού RE.GUARD εντοπίζουν τη διαρροή νερού σε ιδιαιτέρως κρίσιμα σημεία και μπορούν να τοποθετούνται ευέλικτα οπουδήποτε μέσα στο σπίτι.

Μπάνιο
Από την υπερχείλιση της μπανιέρας μέχρι
ένα σπασμένο σπιράλ μπαταρίας ή σιφώνι κάτω
από τον νιπτήρα: στο μπάνιο μπορεί γρήγορα
κάτι να πάει στραβά.

Θέλετε περισσότερα; Παίρνετε
περισσότερα!
Μπορείτε να προμηθευτείτε
πρόσθετους αισθητήρες νερού
RE.GUARD ανά πάσα στιγμή από τον
ειδικευμένο τεχνικό σας ή από το
rehau.com/webshop

Πάνω: Σαλόνι και κουζίνα
Αποχετεύσεις που δεν είναι στεγανές ή βιδωτές
συνδέσεις στους τοίχους που στάζουν: συχνά, οι
ζημιές εντοπίζονται όταν το πρόβλημα έχει ήδη
πλήξει τα δομικά στοιχεία του κτηρίου ή τον
εξοπλισμό.

Αισθητήρας προέκτασης
Καλώδιο προέκτασης με αισθητήρα για
σημεία με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση. Ένας
αισθητήρας προέκτασης περιλαμβάνεται στη
συσκευασία μαζί με τον αισθητήρα νερού.
Πλυντήρια ρούχων
Τα ελαττωματικά λάστιχα ή οι τσιμούχες μπορούν επίσης να
προκαλέσουν προβλήματα στα πλυντήρια ρούχων και πιάτων.
Ένα ελαττωματικό aquastop και η ζημιά έχει ήδη πάρει διαστάσεις.
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Γρήγορα και εύκολα για
αξιόπιστη προστασία
Είτε πρόκειται για καινούργιες κατασκευές, ανακαινίσεις ή μεταγενέστερη αναβάθμιση ενός υφιστάμενου συστήματος πόσιμου νερού – η εγκατάσταση του RE.GUARD είναι γρήγορη και απλή. Ακόμη και η ρύθμιση γίνεται με
λίγες μόνο κινήσεις. Έτσι, απολαμβάνετε αμέσως αξιόπιστη προστασία. Χάρη στο στάνταρ εξωτερικό σπείρωμα, το
RE.GUARD μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σύστημα σωλήνων.

RE.GUARD: εγκατάσταση σε 5 γρήγορα βήματα

Εκτελέστε λήψη της εφαρμογής RE.
GUARD και ακολουθήστε τις αναλυτικές
οδηγίες βήμα προς βήμα.

Σύνδεση του RE.HUB Gateway με το
ρούτερ.

Συνδέστε τα στοιχεία μεταξύ τους στο
σύστημα ελέγχου νερού με το πάτημα
ενός κουμπιού και, στη συνέχεια, ρυθμίστε
τις οριακές τιμές στην εφαρμογή.

Ζητήστε από τον υδραυλικό να συνδέσει
το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD
μετά το ρολόι του νερού και πριν από το
οικιακό φίλτρο. Έτοιμοι!

Σαρώστε τον κωδικό QR στην πίσω όψη
του RE.HUB με την εφαρμογή και ενεργοποιήστε το.

7,7 cm

18,9 cm

19 cm

Για καινούργιες κατασκευές, ανακαινίσεις και μεταγενέστερες αναβαθμίσεις
Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας,
χάρη στη συμπαγή κατασκευή του,
το σύστημα ελέγχου νερού RE.
GUARD ενδείκνυται επίσης για
χρήση σε συνθήκες περιορισμένου
χώρου.
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Έχετε ερωτήσεις;
Δίνουμε
απαντήσεις!
Ποια μέρη του συστήματος RE.GUARD μού είναι απαραίτητα για να
απολαμβάνω ιδανικά επίπεδα προστασίας;
Εκτός από το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD, χρειάζεστε το
RE.HUB, για να ρυθμίσετε συγκεκριμένες οριακές τιμές για το νοικοκυριό σας, και το πρόγραμμα ελέγχου μέσω εφαρμογής. Ο αισθητήρας νερού RE.GUARD είναι προαιρετικός και προσφέρει προστασία
για ιδιαιτέρως ευαίσθητα σημεία.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον αισθητήρα νερού RE.GUARD
ξεχωριστά;
Όχι. Προκειμένου να απολαμβάνετε εγγυημένα αποτελεσματική
προστασία, χρειάζεστε για τη χρήση των αισθητήρων νερού RE.
GUARD και το σύστημα ελέγχου RE.GUARD, το οποίο φροντίζει σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την απομόνωση της παροχής νερού.
Συνεχίζω να είμαι προστατευμένος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;
Το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD μπορεί να εξοπλιστεί με
μπαταρίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την
καλή λειτουργία του σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος έως και 24
ώρες το πολύ.
Μπορώ να ανοίξω και χειροκίνητα το σύστημα ελέγχου νερού
RE.GUARD;
Στην απίθανη περίπτωση που το άνοιγμα μέσω εφαρμογής ή από την
ίδια τη συσκευή δεν είναι πλέον εφικτό, μπορείτε να αφαιρέσετε το
περίβλημα του συστήματος ελέγχου νερού RE.GUARD και να κλείσετε
τον διακόπτη απομόνωσης χειροκίνητα. Θα βρείτε μια σχετική περιγραφή στη συσκευή.
Μπορώ να εγκαταστήσω μόνος μου το σύστημα ελέγχου νερού
RE.GUARD;
Η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου νερού RE.GUARD πρέπει να
γίνει από ειδικευμένο τεχνικό μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη της
REHAU. Θα βρείτε έναν κατάλογο με τις συνεργαζόμενες εταιρείες
στο rehau.gr. Οι οριακές τιμές αναφέρονται στις οδηγίες και μπορούν
να ρυθμίζονται από τον ειδικευμένο τεχνικό, αλλά και από τον πελάτη.
Συνιστούμε ο τεχνικός να ρυθμίσει τις αρχικές τιμές.
Μπορώ να θέσω σε λειτουργία μόνος μου τον αισθητήρα νερού
RE.GUARD;
Ναι, η έναρξη λειτουργίας εκτελείται διαισθητικά μόνο με λιγοστές
κινήσεις. Έτσι, μπορείτε να προσθέσετε αργότερα και άλλους αισθητήρες νερού. Μπορείτε να παραγγείλετε αισθητήρες νερού RE.
GUARD είτε από τον ειδικευμένο τεχνικό σας είτε online στη διεύθυνση rehau.com/webshop.
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Μπορεί το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD να χρησιμοποιηθεί με
όλα τα συστήματα σωλήνων;
Ναι, το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD μπορεί να συνδεθεί σε όλα
τα συστήματα σωλήνων χάρη στη βιδωτή σύνδεση. Για τον λόγο αυτό,
το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD ενδείκνυται τόσο για καινούργιες κατασκευές, όσο και για ανακαινίσεις και μεταγενέστερες αναβαθμίσεις.
Είναι το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD πραγματικά κατάλληλο
για εγκατάσταση στη σωλήνωση πόσιμου νερού, έχει δηλαδή
υποβληθεί σε ειδικές δοκιμές;
Ένα πιστοποιητικό DVGW ή DIN DVGW (DVGW = Γερμανική ένωση
αερίου και ύδρευσης) αποδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι κατάλληλο για
χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και τοποθέτηση στις σωληνώσεις. Η συσκευή είναι πιστοποιημένη κατά το DIN 3553 DVGW.
Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.
Μπορεί το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD να εγκατασταθεί πριν
από το οικιακό φίλτρο;
Ναι. Η διαδικασία μέτρησης με υπερήχους του RE.GUARD δεν επηρεάζεται αρνητικά από σωματίδια ρύπων, όπως π.χ. η άμμος. Έτσι,
προστατεύεται και το οικιακό φίλτρο ώστε να μην γίνει πιθανή αιτία
για κάποια ζημιά.

Χρειάζομαι την εφαρμογή για τον έλεγχο του
RE.GUARD;
Ο έλεγχος του συστήματος ελέγχου νερού RE.GUARD
είναι επίσης εφικτός χωρίς την εφαρμογή, αλλά μόνο από
την ίδια τη συσκευή. Αυτό το είδος ελέγχου περιλαμβάνει
όμως μόνο βασικές λειτουργίες, αφού οι καθορισμένες
ρυθμίσεις χρήστη εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της
εφαρμογής RE.GUARD. Η λειτουργία προστασίας παρέχεται επίσης χωρίς χρήση της εφαρμογής.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή RE.GUARD
και χωρίς cloud;
Ναι, η εφαρμογή RE.GUARD μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση σε cloud, αποκλειστικά και
μόνο στο δικό σας τοπικό δίκτυο WLAN. Ωστόσο,
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως π.χ. μηνύματα για
περιστατικά, ο έλεγχος ή η παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, δεν είναι διαθέσιμες, όταν βρίσκεστε
εκτός αυτού του δικτύου.

Τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα μου;
Όλα τα δεδομένα, όπως π.χ. στοιχεία σύνδεσης, τιμές
κατανάλωσης και ρυθμίσεις οριακών τιμών, αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται
Είναι δυνατή η εγκατάσταση στο κύκλωμα ζεστού νερού;
αποκλειστικά για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα
Όχι, η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο στις σωληνώσεις κρύου νερού
και/ή στον σωλήνα παροχής κρύου νερού για την προετοιμασία ζεστού των συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε
στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εφαρμογής.
νερού.
Μένω σε πολυκατοικία. Μπορώ να εγκαταστήσω το RE.GUARD στο
διαμέρισμά μου;
Αυτήν τη στιγμή, η εγκατάσταση σε ένα μεμονωμένο διαμέρισμα μιας
πολυκατοικίας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν υπάρχει κεντρική
παροχή νερού. Το σύστημα ελέγχου νερού RE.GUARD δεν μπορεί να
εγκατασταθεί στην κεντρική σωλήνωση πόσιμου νερού μιας πολυκατοικίας, π.χ. στο υπόγειο μετά το κεντρικό ρολόι νερού.
Για ποια λειτουργικά συστήματα διατίθεται η εφαρμογή RE.GUARD;
Η εφαρμογή RE.GUARD είναι διαθέσιμη για Android 7.0+ και iOS 11+.
Προστατεύεται το RE.GUARD από κυβερνοεπιθέσεις;
Ολόκληρο το σύστημα υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους ασφαλείας
από ανεξάρτητους φορείς. Εφόσον χρειαστεί, διατίθενται ενημερώσεις
firmware μέσω της εφαρμογής. Αν παρ’ όλα τα μέτρα ασφαλείας
κάποιος δεχθεί επίθεση στο σύστημά του, το RE.GUARD μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και να ανοιχθεί
χειροκίνητα με το χέρι. Επίσης, οι συσκευές Z-Wave είναι ιδιαιτέρως
ασφαλείς σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς επικοινωνούν
μόνο μεταξύ τους και/ή με το gateway και, για τον λόγο αυτό, δεν είναι
προσβάσιμες απευθείας από το διαδίκτυο.

Έχετε άλλες ερωτήσεις για το RE.GUARD;
Η ομάδα εξυπηρέτησης της εταιρείας θα απαντήσει
ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση
support.de@rehau.com.
Περισσότερες πληροφορίες για το RE.GUARD θα
βρείτε επίσης στη διεύθυνση: rehau.gr/re-guard

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων
της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της παραλαβής εικόνων,
των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή
άλλους παρόμοιους τρόπους και της αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Προσέχετε τις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες προϊόντων, τις
οποίες μπορείτε να δείτε online στη σελίδα www.rehau.com/ti.
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. ρίες.
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