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ТАКА СЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ КРАЖБИТЕ ДНЕС
REHAU Smart Guard connect - система за превантивна защита
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ДА ПРЕОТКРИЕМ ПРОЗОРЦИТЕ
За съвременния начин на живот

REHAU си постави за задача да разработи прозорци, които да 
са толкова модерни, колкото и животът ни. Прозорци, които не 
само ни откриват света, но и осигуряват свеж въздух, докато 
са затворени. Такива, които прогонват крадците, преди нещо 
да се случи.  

Това са прозорците, от които се нуждаем днес. За да 
освободим мислите си за важните неща в живота.

Животът ни става все по-модерен, по-интелиген-
тен. Много неща, които преди бяха свързани с 
разходи и усилия, днес вече са по-лесно пости-
жими. Да наемеш филм от видеотеката? Чрез 
стрийминг услугите днес гледаме това, което 
искаме – съвсем удобно от дивана. Да прелист-
ваш пътната карта, за да намериш най-бързия път 
за мястото, където отиваш на почивка? Днес с 
това се справя навигацията, като дори можеш да 
избегнеш и задръстванията.

 
Модерните технологии са неразделна част 
от ежедневието ни. 
Защо да не важи също и за нашите 
прозорци?



НАСТЪПИ МОМЕНТЪТ ЗА ПРОЗОРЦИ, 
КОИТО СА ТОЧНО ТОЛКОВА МОДЕРНИ, 
КОЛКОТО И ЖИВОТЪТ НИ.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.



На всеки 3 минути се 
извършва кражба. Обратно на 
очакванията по-голямата 
част от кражбите се случват 
през деня, а не през нощта.

В 80% от случаите това се случва 
през прозорците – от прозореца 
на мазето до балконската врата. 
На професионалиста са му 
необходими не повече от 10 
секунди, за да отвори незащитен 
стандартен прозорец.

В 44% от случаите остава само 
опит – често обаче със значителни 
щети. Последващата подмяна на 
прозорци и врати отнема не само 
време, но и значителни средства.

ФАКТИ ЗА ВЛИЗАНЕТО С 
ВЗЛОМ В ДНЕШНО ВРЕМЕ

3 мин. 44 %80%
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ДА ПРЕОТКРИЕМ СИГУРНОСТТА
Модерната превантивна концепция срещу влизане с взлом

От край време сигурността е основна потребност. Там, където преди 
имаше високи огради, днес алармени инсталации трябва да защитават 
от крадци. Проблемът: Когато се задействат алармените инсталации, 
проблемът в повечето случаи вече е на лице. Освен пари и ценни пред-
мети на засегнатия едновременно с това се отнема и чувството за 
спокойствие и сигурност. 

СЪВРЕМЕННОТО  
РЕШЕНИЕ

REHAU Smart Guard: Световна новост за превантивна  
защита от влизане с взлом 
 
С интелигентния сензор се разпознават потенциалните крадци. 
Оптични и звукови сигнали показват ясно на извършителя, че 
той изобщо не трябва да прави опити. Активното възпиране на 
извършителя помага за избягване на щети по прозорци и 
врати. 
С това REHAU Smart Guard значително превъзхожда обичайните 
алармени системи. Защото те реагират едва когато крадецът е 
в къщата – прозорецът или вратата вече са повредени.

По-интелигентна защита от влизане с взлом, която 
възпира, преди да са възникнали щети.



ЗАЛОЖЕТЕ НА  
АКТИВНАТА 
ПРЕВЕНЦИЯ



7

ЕЛЕМЕНТАРЕН ПРИНЦИП, ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ
Smart Guard прогонва крадците, преди да възникне щета

Заложете на активно възпиране, което не променя визията на прозорците ви. Монтиран 
незабележимо в касата на Вашите прозорци и врати, Smart Guard активно се грижи за 
превантивна сигурност. Интелигентният сензор за разпознаване регистрира крадците и стартира 
самостоятелно програмата за защита. 

Интелигентният 
сензор за 
разпознаване 
регистрира крадецът.

Визуално 
предупреждение 
към крадеца чрез 
LED-светлини.

Ако крадецът не се 
оттегли, се активира 
следващата степен на 
ескалация и...

...следва звуково 
предупреждение чрез 
акустичния 
излъчвател.

20 см. зона за превантивна 
защита пред прозореца

Акустичен 
излъчвател:
Звуков сигнал 
допълнително 
възпира крадците.

 LED:
Сигнализира на 
крадеца с едно 
светване, че е 
разкрит.

Датчик за движение:
Регистрира движения 
в зона до 20 см. пред 
прозореца. По-интели-
гентните сензори 
реагират само тогава, 
когато е необходимо.

Крадците действат при удобна възможност 
Голяма част от всички кражби с взлом не се 
извършват от професионалисти, а са случайни. Тук 
активното възпиране е особено ефективно.

Акустичен 
излъчвател:Датчик за 

движение

LED
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Възможен е монтаж на по-късен етап
REHAU Smart Guard може да бъде 
допълнително монтиран на прозорци от 
системите GENEO и SYNEGO на REHAU. 
За това също ще се погрижи Вашата 
специализирана фирма за дограма 
– можете спокойно да се наслаждавате 
на чувството, че сте защитени напълно.

Монтиран в завършен вид 
от Вашия монтажник на 
дограма.

Лесна смяна на батериите 
чрез директен достъп до 
отделението за батерии.

ЛЕСНА УПОТРЕБА
Веднага се наслаждавате на сигурността

Модулът REHAU Smart Guard се монтира готов 
за използване от Вашата фирма за дограма 
в горната част на касата на прозорците Ви от 
системата SYNEGO или GENEO. Smart Guard 
работи с батерии. Затова не са необходими 
кабели. Модулът функционира напълно 
самостоятелно. Една умна система за 
ефективна защита!



НЕЗАБЕЛЕЖИМО, 
НО ЕФЕКТИВНО

За прозорци, както и за 
врати на балкони и тераси.

Незабележима визия
Модулът е скрит в касата  
на прозореца. Добрия 
външен вид и перфектното 
цветово съответствие се 
гарантира от капачки в цвят 
антрацит, бяло, кафяво 
или карамел.



СИГНАЛИЗИРАНЕ ЧРЕЗ СИРЕНА
Системата Smart Guard plus се грижи да предизвика 
внимание в случай на влизане с взлом

Погрижете се за още по-голяма сигурност. Визуалното и звуково предупреждение 
може съвсем лесно да бъде допълнено с една ефективна сирена, която в случай 
на взлом активира силна аларма. Сирената функционира чрез радиовълни, така че 
не е необходимо да се монтират кабели. Лесна е за изпълнение и ефективна като 
действие.

Визуално и звуково 
предварително 
предупреждение чрез 
интелигентен сензор за 
разпознаване.

Незабавно 
разпознаване на 
употребата на сила 
чрез шоков датчик.

Активиране на 
вътрешната сирена в 
случай на действително 
разбиване.



Активиране с натискане на 
едно копче:
Сирената може да бъде 
активирана и деактивирана 
чрез стационарно монтиран 
ключ с предавател.

Защитена от саботаж:
Сирената се включва директно в 
електрически контакт. Поради разполагането 
ѝ във вътрешността на къщата е изключена 
възможност за манипулация.

Вътрешната сирена
- Компактна форма за 

дискретен дизайн
- Аларма със сила на 

звука от 90 децибела –  
шумно колкото 
циркуляр

СИГУРНО 
ОБОРУДВАНИ  
ЗА ИЗВЪНРЕДНИ 
СЛУЧАИ
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ИНТЕЛИГЕНТНА ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМ, 
ПЕРФЕКТНО ИНТЕГРИРАНА
Smart Guard System connect – лесна и модерна сигурност в умните къщи

Технологията Smart Home предлага много възможности. С нея можете да повишите не само 
комфорта си, но и сигурността на Вашия дом. Свържете Smart Guard със Smart Home централа 
и заложете на интелигентна защита от взлом. Няма граници за определяне на интелигентната 
алармена програма. Възможностите се настройват изцяло според Вашите представи от 
спускането на външните щори през активирането на алармената сирена до Push известие към 
Вашия смартфон.

Визуално и звуково 
предварително 
предупреждение чрез 
интелигентен сензор за 
разпознаване.

Незабавно 
разпознаване на 
употребата на сила 
чрез шоков датчик.

Активиране на 
вътрешната сирена в 
случай на действително 
влизане с взлом.

Вашият старт със Smart Home 
С mediola® Box (REHAU Edition) получавате 
решение, което Ви дава възможност да 
навлезете в света на Smart Home. 
Отвореното решение служи като база за 
свързване с многобройни Smart Home 
- приложения.

Завършен вид
Кутията се монтира от 
изпълнителя в завършен 
вид и системата е вече 
напълно конфигурирана, 
когато ви се предостави.

Гъвкава и модерна сигурност
С mediola® Box (REHAU Edition) като Smart Home 
централа ние съзнателно залагаме на отворен 
радио протокол, който е съвместим с 
множество известни производители. Между 
тях са Abus, Philips, Osram и Somfy.
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Индивидуално конфигуриране 
на алармата чрез Smart Home 
централата mediola®, например 
за автоматично включване на 
осветлeнието или спускане на 
щорите.

App за удобно управление
С mediola® Box (REHAU Edition) и 
съответното приложение държите 
всички Ваши Smart Home решения 
удобно под контрол – по всяко време 
и навсякъде.

Практични допълнения
За още по-голям комфорт получавате като опция удобно дистанционно 
управление за ключодържателя, с което можете да активирате или 
деактивирате Smart Guard независимо от App-a с едно натискане на копчето. 
Прозорци, за които няма риск от взлом, например на 2-ри етаж, можете да 
оборудвате с контакти за прозореца. Тогава в App-a можете да проверите 
дали всички прозорци са затворени.

КОНФИГУРИРАНЕ НА 
АЛАРМАТА ИЗЦЯЛО 
СПОРЕД ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ



БЕЗ ГРИЖИ, 
СИГУРНО И 
ИНТЕЛИГЕНТНО. 
ПРОЗОРЦИ ЗА 
СЪВРЕМЕННИЯ 
ЖИВОТ.
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Интересувате се от REHAU Smart Guard? С удоволствие ще ви помогнем със съвет!

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.rehau.bg/inteligentnasigurnost


