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WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES
REHAU Smart Guard System connect – preventivna zaščita pred vlomi
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NA NOVO ZASNOVANA OKNA
Za današnje življenje

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.  

To so okna, ki jih danes potrebujemo, da se lahko osredotočimo 
na pomembne stvari v življenju.

Naše življenje postaja čedalje sodobnejše, pamet-
nejše. Številne stvari, za katere je bil prej potreben 
trud, so danes veliko lažje izvedljive. Izposoja filma iz 
videoteke? S pretočnimi vsebinami si danes ogleda-
mo, kar si želimo, in to kar iz udobja svojega kavča. 
Iskanje najkrajše poti po zemljevidu do kraja počitni-
kovanja? Danes za to poskrbi navigacija, vključno 
z iskanjem obvoza v primeru zastoja.

 
Sodobna tehnologija je sestavni del našega 
vsakdanjega življenja. 
Zakaj ne bi bila tudi v naših oknih?



PRIŠEL JE ČAS ZA OKNA, KI SO PRAV 
TAKO SODOBNA KOT NAŠE ŽIVJENJE

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.



Vsake 3 minute se v Nemčiji 
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 skozi slabo zavarovano 
standardno okno.

V 44 % primerih ostane pri poskusu 
– vendar pogosto z veliko škode. Po 
tem zamenjava oken in vrat ni le 
zamudna, temveč tudi draga.

DEJSTVA O VLOMIH 
DANDANES

3 min. 44 %80 %
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NA NOVO ZASNOVANA VARNOST
Sodoben koncept preprečevanja vlomov

Varnost je že od nekdaj naša bistvena potreba. Nekoč so gradili visoka obzid-
ja, danes pa nas pred vlomilci varujejo alarmni sistemi. A obstaja težava: ko se 
alarmna naprava sproži, je škoda ponavadi že storjena. Prizadetim niso odtuje-
ni le denar in dragocenosti, temveč tudi občutek varnosti. 

REŠITEV  
DANAŠNJEGA ČASA

REHAU Smart Guard: Svetovna novost za preventivno  
zaščito pred vlomi 
 
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. 
REHAU Smart Guard je veliko več kot le običajni alarmni sistem. Ta se 
namreč odzove šele takrat, ko je vlomilec že v hiši, torej so vrata ali 
okna že poškodovana.

Pametna zaščita proti vlomu, ki vlomilca prestraši že pred 
nastankom škode.



STAVITE  
NA AKTIVNO 
PREPREČEVANJE
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ENOSTAVEN PRINCIP, VELIK UČINEK
Smart Guard vlomilce prežene, še preden nastane škoda

Stavite na ciljno odvračanje, ki ne vpliva na videz vaših oken. Smart Guard, ki je neopazno vgrajen v okvir 
vaših oken in vrat, aktivno zagotavlja preventivno varnost. Pametni senzor zazna vlomilce in samodejno 
zažene obrambni program. 

Pametni senzor zazna 
vlomilca.

Vizualno opozorilo 
vlomilcu s pomočjo 
LED-lučke.

Če se vlomilec ne 
umakne, se aktivira 
naslednja stopnja in ...

... oddajnik signala izda 
akustično opozorilo.

20-centimetrsko preventivno 
območje pred oknom

Oddajnik signala:
zvočni signal vlomilca 
dodatno prestraši.

 LED-lučka:
Lučka vlomilcu sporoči, 
da je bil odkrit.

Detektor premikanja:
zazna premike v območju 
do 20 cm pred oknom. 
Pametni sistem senzorjev 
reagira le, kadar je to 
potrebno.

Priložnost naredi tatu 
Večino vseh vlomov ne izvedejo profesionalci, temveč 
priložnostni vlomilci. V takih primerih je ciljno odvračanje še 
posebno učinkovito.

Oddajnik 
signala

Detektor premikanja

LED-lučka
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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.

Po vgradnji pripravljen za 
takojšnjo uporabo.

Preprosta zamenjava baterij 
z neposrednim dostopom do 
prostora za baterije.

PREPROSTO ZAPAKIRANO
Takoj uživajte v varnosti

Vaš serviser za okna vgradi modul REHAU Smart 
Guard v zgornji rob vaših okenskih sistemov  
SYNEGO ali GENEO tako, da je takoj pripravljen za 
uporabo. Smart Guard deluje na baterije. Kabli zato 
niso potrebni. Modul deluje samostojno. Pametni 
sistem za učinkovito zaščito!



NEVPADLJIV, 
VENDAR UČINKOVIT

Za okna ter balkonska 
in terasna vrata.

Nevpadljiv izgled
Modul je skrit v okviru  
okna. Za popolno barvno 
integracijo navzven poskrbijo 
pokrovi v  antracitni, beli, rjavi 
ali karamelni barvi.



Z GLASNO SIRENO
Smart Guard System plus poskrbi za pozornost v primeru vloma

Zagotovite še večjo varnost. Optično in akustično opozorilo lahko preprosto dopolnite 
z učinkovito sireno v notranjosti, ki se oglasi v primeru resnega dogodka. Alarmna sire-
na deluje brezžično, zato ni treba namestiti nobenih kablov. Je enostavna za uporabo in 
učinkovita.

Optično in akustično opozorilo 
prek pametnega senzorja za 
zaznavanje.

Takojšnje zaznavanje 
nasilnega vdora prek 
vibracijskih senzorjev.

Aktiviranje notranje  
sirene v primeru 
dejanskega vloma.



Aktiviranje s pritiskom 
na gumb:
Sireno lahko aktivirate in 
deaktivirate prek fiksno 
nameščenega brezžičnega 
stikala.

Varni pred sabotažo:
Sirena je vključena neposredno v omrežno 
vtičnico. Zaradi postavitve v notranjosti hiše 
manipulacija ni mogoča.

Notranja sirena
- Kompaktna izvedba za  

diskretno obliko
- Alarm z glasnostjo 

90 decibelov – glasen 
kot krožna žaga

ZAGOTOVLJENA 
VARNOST ZA RESNE 
PRIMERE
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PAMETNA ZAŠČITA PRED VLOMI, 
POPOLNOMA INTEGRIRANA
Smart Guard System connect – enostavno in 
varno v pametni hiši Smart Home

Tehnologija Smart Home ponuja veliko možnosti. Z njo ne povečate le svojega udobja, temveč tudi 
varnost v svojem domu. Povežite Smart Guard s centralo Smart Home in se zanesite na pametno zaš-
čito proti vlomu. Nastavitve pametnega programa alarma so skorajda neomejene. Možnosti so v celoti 
odvisne od vaših zamisli: od spuščanja žaluzij in aktiviranja alarmne sirene pa vse do pošiljanja potisnega 
sporočila na vaš pametni telefon.

Optično in akustično opozorilo 
prek pametnega senzorja za 
zaznavanje.

Takojšnje zaznavanje 
nasilnega vdora prek 
vibracijskih senzorjev.

Aktiviranje notranje sirene 
v primeru dejanskega 
vloma.

Vaš vstop v Smart Home 
Mediola® Box (REHAU Edition) je rešitev, ki vam 
omogoči vstop v svet pametne hiše Smart 
Home. Odprta rešitev služi kot osnova za 
povezovanje s številnimi aplikacijami Smart 
Home.

Nameščeno za takojšnjo 
uporabo
Nameščen Box je takoj 
pripravljen za uporabo, 
sistem pa je ob prejemu že 
v celoti nastavljen.

Prilagodljiva in pripravljena na prihodnost
Z mediola® Box (REHAU Edition) kot centralo Smart 
Home zavestno stavimo na odprt brezžični protokol, 
ki je združljiv s številnimi znanimi proizvajalci. 
Mednje spadajo podjetja Abus, Philips, Osram in 
Somfy.
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Individualno oblikovanje alarma 
prek centrale mediola® Smart 
Home, npr. nastavitev samodejnega 
vklopa luči ali spuščanja žaluzij.

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 priročni obesek za ključe, ki je 
hkrati daljinski upravljalnik, s katerim lahko Smart Guard s pritiskom na gumb 
aktivirate ali deaktivirate neodvisno od aplikacije. Okna, ki niso ogrožena, npr.  
v 1. nadstropju, lahko opremite z okenskimi kontakti. V aplikaciji je prikazano, če so 
vsa okna zaprta.

OBLIKOVANJE ALARMA PO 
VAŠIH ŽELJAH



BREZSKRBNO, 
VARNO IN 
PAMETNO. OKNA 
ZA DANAŠNJE 
ŽIVLJENJE.
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Vas zanima REHAU Smart Guard? Z veseljem vam bomo svetovali!

Več informacij najdete na www.rehau.si/pametnavarnost


