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ΕΤΣΙ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
REHAU Smart Guard System connect – προληπτική αντιδιαρρηκτική προστασία



2

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ 
ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Για τις σύγχρονες συνθήκες ζωής

Η REHAU έχει βάλει στόχο να κατασκευάζει παράθυρα εξίσου 
εκσυγχρονισμένα με την ίδια μας τη ζωή. Παράθυρα που όχι μόνο μας 
δείχνουν τον κόσμο, αλλά φροντίζουν επίσης για καθαρό αέρα ενώ 
είναι κλειστά. Και τα οποία αποθαρρύνουν ακόμη και τους διαρρή-
κτες, προτού αυτοί αποπειραθούν να κάνουν κάτι.  

Αυτά είναι τα παράθυρα που χρειαζόμαστε σήμερα. Για να 
έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να ασχοληθούμε με τα σημαντι-
κά πράγματα στη ζωή μας.

Η ζωή μας εκσυγχρονίζεται διαρκώς με ολοένα και 
πιο έξυπνα συστήματα. Πολλά πράγματα τα οποία 
παλιότερα κόστιζαν ακριβά, σήμερα πλέον είναι πιο 
προσιτά. Έπρεπε να δανειστούμε μια ταινία από το 
video club; Σήμερα, με το streaming βλέπουμε ό, τι 
θέλουμε – από την άνεση του καναπέ μας. Έπρεπε να 
ξεδιπλώσουμε τον χάρτη για να βρούμε τον συντομότε-
ρο δρόμο στις διακοπές μας; Σήμερα, το αναλαμβάνει 
το σύστημα πλοήγησης, ακόμη και με παρακάμψεις για 
να αποφύγουμε την κίνηση.

 
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει ενταχθεί για τα 
καλά στην καθημερινότητά μας. 
Γιατί όχι και στα παράθυρά μας;



ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΟΣΟ Η ΖΩΗ ΜΑΣ.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.



Κάθε 3 λεπτά γίνεται στη Γερμανία 
μια απόπειρα διάρρηξης. Σε 
αντίθεση με τη γενική αντίληψη, οι 
περισσότερες απόπειρες γίνονται 
την ημέρα και όχι τη νύχτα.

Στο 80% των περιπτώσεων από τα 
παράθυρα – από το παράθυρο του 
υπογείου μέχρι την μπαλκονόπορτα. 
Ένας επαγγελματίας δεν χρειάζεται 
ούτε 10 δευτερόλεπτα, για να 
διαρρήξει ένα κοινό παράθυρο που 
δεν είναι σωστά κλειδωμένο.

Το 44% των περιπτώσεων είναι απλές 
απόπειρες – συχνά όμως με σημαντι-
κές ζημιές. Στη συνέχεια, η αντικατά-
σταση των παραθύρων και των πορτών 
δεν είναι μόνο χρονοβόρα, αλλά και 
δαπανηρή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

3 λεπτά. 44%80%
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η σύγχρονη έννοια της πρόληψης ενάντια στη διάρρηξη

Η ασφάλεια ήταν ανέκαθεν για εμάς μια επιτακτική ανάγκη. Εκεί όπου πριν 
υψώνονταν μεγάλοι τοίχοι, σήμερα έρχονται τα συστήματα συναγερμού, για να 
μας προστατέψουν από τους διαρρήκτες. Το πρόβλημα είναι το εξής: όταν το 
σύστημα συναγερμού χτυπήσει, τις περισσότερες φορές η ζημιά έχει ήδη γίνει. 
Μαζί με τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας, τα θύματα χάνουν ταυτόχρονα και  
το αίσθημα της ασφάλειας. 

Η ΛΥΣΗ  
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

REHAU Smart Guard: παγκόσμια καινοτομία για την προλη-
πτική αντιδιαρρηκτική προστασία 
 
Ο έξυπνος αισθητήρας αναγνώρισης εντοπίζει τους πιθανούς 
διαρρήκτες. Οπτικά και ηχητικά σήματα υποδεικνύουν στον δράστη 
ότι δεν χρειάζεται καν να επιχειρήσει τη διάρρηξη. Το ενεργητικό 
σύστημα εκφοβισμού βοηθάει στοχευμένα στην αποτροπή ζημιών σε 
πόρτες και παράθυρα. 
Συνεπώς, το REHAU Smart Guard είναι πολύ πιο προηγμένο σε σχέση 
με τα κοινά συστήματα συναγερμού, καθώς αυτά ενεργοποιούνται 
αφού ο διαρρήκτης έχει μπει ήδη μέσα στο σπίτι. Τότε, όμως, το 
παράθυρο ή η πόρτα έχει ήδη υποστεί ζημιές.

Έξυπνη αντιδιαρρηκτική προστασία που εκφοβίζει προτού 
γίνουν ζημιές.



ΕΠΙΛΕΞΤΕ  
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ
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ΑΠΛΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Smart Guard διώχνει τους διαρρήκτες, προτού γίνει η ζημιά

Επιλέξτε το στοχευμένο σύστημα εκφοβισμού που δεν επηρεάζει την όψη των παραθύρων σας. Το Smart 
Guard ενσωματώνεται διακριτικά στην κάσα των παραθύρων και των πορτών και είναι ένα ενεργητικό 
σύστημα προληπτικής ασφάλειας. Ο έξυπνος αισθητήρας αναγνώρισης ανιχνεύει τους διαρρήκτες και, στη 
συνέχεια, ξεκινά αυτόνομα το πρόγραμμα προστασίας. 

Ο έξυπνος αισθητήρας 
αναγνώρισης καταγρά-
φει τον διαρρήκτη.

Οπτική αρχική 
προειδοποίηση για 
τον διαρρήκτη μέσω 
της λυχνίας LED.

Αν ο διαρρήκτης δεν 
αποτραβηχτεί, θα ενεργοποι-
ηθεί το επόμενο επίπεδο 
κλιμάκωσης και...

...ο βομβητής θα 
εκπέμψει μια ηχητική 
προειδοποίηση .

Ζώνη πρόληψης 20 cm 
μπροστά από το παράθυρο

Βομβητής:
ένα ηχητικό σήμα 
αποθαρρύνει τον 
διαρρήκτη ακόμη 
περισσότερο.

 LED:
ανάβοντας, επισημαίνει 
στον διαρρήκτη ότι έχει 
εντοπιστεί.

Ανιχνευτής κίνησης:
καταγράφει κινήσεις σε 
περιοχή έως 20 cm 
μπροστά από το παράθυ-
ρο. Το εξυπνότερο 
σύστημα αισθητήρων 
ενεργοποιείται όταν 
χρειαστεί.

Η ευκαιρία προκαλεί τον κλέφτη 
Οι περισσότερες διαρρήξεις δεν γίνονται από επαγγελματίες, 
αλλά είναι ευκαιριακές. Στο πλαίσιο αυτό, ο στοχευμένος 
εκφοβισμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Βομβητής

Ανιχνευτής κίνησης

LED
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Δυνατότητα μεταγενέστερης 
τοποθέτησης
Το REHAU Smart Guard μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί εκ των υστέρων στα συστήμα-
τα κουφωμάτων GENEO και SYNEGO της 
REHAU. Αυτό θα το φροντίσει επίσης η 
εταιρεία κουφωμάτων με την οποία 
συνεργάζεστε – μπορείτε να νιώσετε 
χαλαροί και να απολαύσετε την αίσθηση 
της ασφάλειας γύρω σας.

Τοποθετείται από τον 
μονταδόρο των κουφωμάτων 
σας και είναι αμέσως έτοιμο 
για χρήση.

Απλή αντικατάσταση 
μπαταρίας με άμεση 
πρόσβαση στην 
υποδοχή της.

ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Νιώστε αμέσως ασφαλείς

Η μονάδα REHAU Smart Guard ενσωματώνεται 
εξαρχής από το συνεργείο στο πάνω μέρος της κά-
σας των κουφωμάτων SYNEGO ή GENEO. Το Smart 
Guard λειτουργεί με μπαταρίες. Συνεπώς, δεν χρειά-
ζονται καλώδια. Η μονάδα λειτουργεί αυτόνομα. Ένα 
έξυπνο σύστημα για αποτελεσματική προστασία!



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Για παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες.

Διακριτική εμφάνιση
Η μονάδα κρύβεται μέσα στην 
κάσα του παραθύρου. Προς τα 
έξω, χρησιμοποιούνται καπάκια 
σε ανθρακί, λευκό, σκούρο ή 
ανοιχτό καφέ για τέλεια 
χρωματική αρμονία.



ΔΥΝΑΤΟΣ ΗΧΟΣ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΑ
Το σύστημα Smart Guard System plus φροντίζει να προσελκύει την 
προσοχή σε περίπτωση διάρρηξης

Φροντίστε για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Η οπτική και ηχητική αρχική προειδοποίηση 
μπορεί πολύ εύκολα να συμπληρωθεί με μια αποτελεσματική σειρήνα στον εσωτερικό χώρο, 
η οποία ενεργοποιείται και ηχεί σε δυνατή ένταση σε περίπτωση ανάγκης. Η σειρήνα 
συναγερμού λειτουργεί ασύρματα και δεν απαιτείται καμία καλωδιακή εγκατάσταση. Το 
σύστημα είναι εύκολο στον χειρισμό και δρα αποτελεσματικά.

Οπτική και ηχητική αρχική 
προειδοποίηση με έξυπνο 
αισθητήρα αναγνώρισης.

Άμεσος εντοπισμός 
δυνατής κρούσης μέσω 
αισθητήρων κραδασμών.

Ενεργοποίηση της 
εσωτερικής σειρήνας 
στην περίπτωση 
πραγματικής διάρρηξης.



Ενεργοποίηση με το πάτημα 
ενός κουμπιού:
Η σειρήνα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να 
απενεργοποιηθεί μέσω ενός 
σταθερού ασύρματου διακόπτη.

Προστασία από παραβίαση:
Η σειρήνα μπαίνει απευθείας μέσα σε μια 
ηλεκτρική πρίζα. Δεδομένου ότι τοποθετείται στο 
εσωτερικό του σπιτιού, αποκλείεται οποιαδήποτε 
παρέμβαση.

Η εσωτερική σειρήνα
- Συμπαγής κατασκευή για 

λεπτό σχεδιασμό
- Δυνατός συναγερμός με 

ένταση 90 ντεσιμπέλ –  
τόσο δυνατός όσο ένα 
δισκοπρίονο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΝΑΓΚΗΣ
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ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Smart Guard System connect-εύκολα και με ασφάλεια για το Smart Home 
του μέλλοντος

Η τεχνολογία του έξυπνου σπιτιού προσφέρει πολλές δυνατότητες. Με αυτήν μπορείτε όχι μόνο να αυξήσε-
τε την άνεση, αλλά και την ασφάλεια του σπιτιού σας. Συνδυάστε το Smart Guard με ένα κεντρικό σύστημα 
Smart Home και επιλέξτε έτσι την έξυπνη αντιδιαρρηκτική προστασία. Πλέον η διαμόρφωση του έξυπνου 
προγράμματος συναγερμού δεν θα γνωρίζει σχεδόν κανένα όριο. Οι δυνατότητες ευθυγραμμίζονται με ό, τι 
έχετε φανταστεί: από το κλείσιμο των περσίδων όταν ενεργοποιηθεί μια σειρήνα συναγερμού μέχρι μια ειδο-
ποίηση push στο smartphone σας.

Οπτική και ηχητική αρχική 
προειδοποίηση με έξυπνο 
αισθητήρα αναγνώρισης.

Άμεσος εντοπισμός 
δυνατής κρούσης μέσω 
αισθητήρων κραδασμών.

Ενεργοποίηση της 
εσωτερικής σειρήνας 
στην περίπτωση 
πραγματικής διάρρηξης.

Η πρόσβασή σας στο έξυπνο σπίτι 
Με το mediola® box (έκδοση REHAU) έχετε μια 
λύση που σας δίνει πρόσβαση στον κόσμο του 
έξυπνου σπιτιού. Μια εφαρμογή χωρίς 
περιορισμούς που αποτελεί βάση για διασύνδε-
ση με πολυάριθμες εφαρμογές Smart Home.

Έτοιμο για χρήση
Το box εγκαθίσταται από τον 
προγραμματιστή έτοιμο για 
χρήση και το σύστημα είναι 
ήδη ρυθμισμένο κατά την 
παράδοσή του σε εσάς.

Ευέλικτο και ασφαλές για το μέλλον
Χρησιμοποιώντας το mediola® box (έκδοση REHAU) 
ως κεντρικό σύστημα Smart Home, επιλέγουμε 
σκοπίμως ένα ανοιχτό πρωτόκολλο ασύρματης 
επικοινωνίας, το οποίο είναι συμβατό με πολυάριθ-
μους γνωστούς κατασκευαστές. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται οι Abus, Philips, Osram και 
Somfy.
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Εξατομικευμένη διαμόρφωση 
συναγερμού μέσω του κεντρικού 
συστήματος mediola® Smart 
Home: για παράδειγμα, αυτόματο 
άναμμα του φωτισμού ή κλείσιμο 
των περσίδων.

Μια εφαρμογή για άνετο έλεγχο
Με το mediola® box (έκδοση REHAU) και 
την αντίστοιχη εφαρμογή έχετε πρόσβαση 
σε όλες τις λύσεις έξυπνου σπιτιού άνετα 
και μία ματιά – ανά πάσα στιγμή και 
παντού.

Πρακτικές προσθήκες
Για ακόμη περισσότερη άνεση, μπορείτε να πάρετε προαιρετικά ένα εύχρηστο 
τηλεχειριστήριο για την κλειδοθήκη σας, με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και 
να απενεργοποιείτε το Smart Guard ανεξάρτητα από την εφαρμογή με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Στα παράθυρα που δεν ενέχουν κίνδυνο παραβίασης, π.χ. στον 1ο 
όροφο, μπορείτε να τοποθετήσετε επαφές παραθύρου. Τότε, η εφαρμογή θα σας 
δείχνει αν όλα τα παράθυρα είναι κλειστά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΑΣ



ΧΩΡΙΣ ΕΓΝΟΙΕΣ, 
ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΝΑ. ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΖΩΗ.
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Σας ενδιαφέρει το REHAU Smart Guard; Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.rehau.gr/exipni-asfalia


