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HIRSIZLIKLARI ÖNLEMEDE EN MODERN ÇÖZÜM
REHAU Smart Guard sistemi: Hırsızlara karşı güvenilir korumanız



2

PENCERELER YENİDEN  
KEŞFEDİLİYOR
Günümüz dünyasıyla mükemmel uyum

REHAU, günümüzün modern yaşantısına mükemmel uyum sağlayacak 
pencereler geliştirmeyi kendisine görev edindi. Bize sadece dışarıda 
olanları göstermekle kalmayan, kapalıyken de bize temiz hava 
sağlayan ve hırsızların evimize girmesini daha teşebbüs etmeden 
önleyen pencereler artık hayatımıza giriyor.  

Bu pencereler modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
Böylelikle gönül rahatlığıyla hayatımızdaki asıl önemli olan 
şeylere konsantre olabiliyoruz. Böylece içimiz rahat eder ve  
biz de hayatımızdaki asıl önemli şeylerle ilgilenebiliriz.

Yaşantımıza modern ve akıllı çözümler her geçen 
gün daha fazla girmeye başladı. Önceleri bizi 
çok uğraştıran şeyleri artık çok daha kolayca 
yapabiliyoruz. Video dükkanından film kiralamak 
mı dediniz? Dijital yayın akışları sayesinde artık 
ne istersek evimizin rahat ortamında keyifle 
izleyebiliyoruz. Gideceğiniz yeri en kısa yolu kocaman 
haritalarla bulmak mı kaldı? Artık trafik sıkışıklıklarını 
bile atlatmanızı sağlayan navigasyon sistemleri var.

 
Modern teknolojiler artık günlük yaşantımızın 
vazgeçilmez birer parçası. 
Bu neden pencerelerimiz için de geçerli 
olmasın?



HAYAT TARZIMIZ KADAR MODERN 
PENCERELERE SAHİP OLMANIN 
ZAMANI ARTIK GELDİ.
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Almanya'da her 3 dakikada bir 
hırsızlık girişimi yaşanıyor. 
Herkesin aklına gelenin tersine, 
bunların büyük bölümü gece 
değil gündüz gerçekleşiyor.

Hırsızlık olaylarının %80'i kiler 
penceresinden balkon penceresine 
kadar birbirinden farklı pencerelerden 
girilerek gerçekleşiyor. Emniyeti zayıf 
standart bir pencereyi açmak 
profesyonel biri için sadece 10 saniye 
sürüyor.

Hırsızlık olaylarının %44'ü sadece 
teşebbüs aşamasında kalıyor ancak 
geride büyük de hasar bırakıyor. 
Sonrasında pencere ve kapı 
değiştirmek ise hem zaman alıyor  
hem de pahalıya mal oluyor.

GÜNÜMÜZDEKİ TİPİK 
HIRSIZLIK OLAYLARI:

3 dakika. %44%80
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GÜVENLİK YENİDEN KEŞFEDİLİYOR
Hırsızlığa karşı modern koruma sistemi

Kendimizi güvende hissetmek her zaman çok önemli bir ihtiyaç olmuştur. 
Önceleri yüksek duvarlar örülürken, günümüzde hırsızlığa karşı artık alarm 
sistemleriyle koruma sağlanıyor. Sorun şu: Genellikle alarm sistemleri devreye 
girinceye kadar zaten büyük bir hasar verilmiş oluyor. Bu nedenle hırsızlar 
sadece para ve değerli eşyaları çalmak bir kenara, ev sahiplerinin kendi 
yuvalarında güvensiz hissetmelerine sebep oluyorlar. 
 

MODERN  
BİR ÇÖZÜM: 

REHAU Smart Guard: Hırsızlığa karşı koruma  
için dünyada bir ilk 
 
Akıllı algılama sensörü sayesinde potansiyel hırsızlık girişimleri  
tespit edilir. Görsel ve sesli sinyaller, hırsıza içeri girmeye çalışmayı  
hiç denememesi gerektiği yönünde işaretler verir. Aktif caydırma 
sistemi, özellikle pencerelere ve kapılara hasar verilmesini önlemeye 
yardımcı olur. 
REHAU Smart Guard, bu özellikleriyle diğer klasik alarm 
sistemlerinden çok daha üstündür. Klasik alarm sistemleri sadece 
hırsız evin içine girdiğinde çalışır, bu da pencerelerin ve kapıların 
çoktan hasar görmüş olacağı anlamına gelir.

REHAU Smart Guard, hırsızı evde hasar oluşmadan caydırmayı 
başıran akıllı koruma sistemidir.



EVİNİZİ EN ETKİLİ  
ŞEKİLDE KORUYUN
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BASİT BİR PRENSİP, BÜYÜK BİR ETKİ
Smart Guard sistemi, eve zarar gelmeden hırsızları caydırmayı başarır

Pencerelerinizin görünümünde hiçbir değişikliğe neden olmayan etkili bir caydırma sistemine sahip 
olun. Pencerelerinize ve kapılarınıza hiç dikkat çekmeyecek şekilde monte edilen Smart Guard sistemi, 
hırsızlara karşı aktif bir koruma sağlar. Akıllı algılama sensörü eve girmeye çalışan hırsızları tespit eder ve 
sonrasında caydırma programını otomatik olarak başlatır. 

Akıllı algılama sensörü 
hırsızı tespit eder.

LED lamba ile hırsıza 
görsel bir ön uyarı 
verilir.

Hırsız geri çekilmezse bir 
sonraki kademe devreye girer 
ve...

...sinyal verici ile sesli bir 
uyarı sinyali verilir.

Pencere önündeki  
20 cm koruma bölgesi

Sinyal verici:
Hırsızı caydırmak için 
ayrıca sesli bir uyarı 
sinyali de verilir.

 LED:
Hırsızın üzerine ışık 
tutarak fark edildiğini 
anlamasını sağlar.

Hareket dedektörü:
Pencerenin önündeki  
20 cm'lik alana kadar 
olan hareketleri algılar. 
Akıllı sensör sistemi 
sadece pencereye 
yaklaşıldığında devreye 
girer.

Fırsat verirseniz hırsızlık olur 
Soygunların büyük bölümü profesyoneller tarafından değil, 
fırsat kollayan hırsızlar tarafından gerçekleştirilir.  
Bu nedenle hırsızı hedef alan bir caydırma sisteminin 
olması son derece etkilidir.

Sinyal verici

Hareket dedektörü

LED
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Sonradan eklenebilir
REHAU Smart Guard, GENEO ve SYNEGO 
model REHAU pencere sistemlerine 
sonradan da eklenebilir. Pencere ustanız 
bununla ilgilenir – siz sadece rahatlayın ve 
tümüyle güvende olmanın keyfini sürün.

Pencere ustanız tarafından 
kullanıma hazır şekilde 
monte edilir.

Pil bölmesine kolay erişim 
sayesinde kolay pil değişimi.

KOLAYCA TAKILIR
Güvende hissetmenin keyfini  
yaşamaya hemen başlayın

REHAU Smart Guard Modülü, pencere ustanız 
tarafından SYNEGO veya GENEO pencere 
sistemlerinizin üst pervazına kullanıma hazır şekilde 
kolayca monte edilir. Smart Guard pille çalışır. 
Bu sayede kabloya da gerek olmaz. Modül kendi 
başına çalışır. Etkili bir koruma için akıllı bir sistem!



BASİT  
AMA ETKİLİ

Pencerelerde, balkon  
ve teras kapılarında.

Dikkat çekmeyen görünüm
Modül, pencere pervazının içine 
gizlenir. Pencerenizin rengine 
dışarıdan mükemmel uyum 
sağlaması için  antrasit, beyaz, 
kahverengi veya karamel renkte 
kapaklı modeller mevcuttur.



GÜÇLÜ SİREN SESİ
Smart Guard System plus, hırsızlık olayına dikkat çekilmesini sağlar

Daha da güvende olun. Görsel ve sesli ön uyarı sistemine, acil bir durumda iç mekanda 
alarm çalışmasını sağlayacak olan etkili sirenler son derece kolay bir şekilde eklenebilir. 
Alarm sireni telsiz bağlantısı üzerinden çalışır, kablo kurulumuna gerek yoktur. Kullanımı kolay 
ve etkisi çok yüksektir.

Akıllı algılama sensörü ile 
görsel ve sesli ön uyarı.

Titreşim sensörleri 
sayesinde zorlama 
teşebbüslerini anında 
algılama.

Gerçek bir hırsızlık  
durumunda devreye giren 
iç mekan sinyali.



Düğmeye basılarak devreye 
sokulur:
Siren, sabit montajlı bir telsiz 
şalter üzerinden devreye sokulur 
ve devre dışı bırakılır.

Sabotaj korumalı:
Siren doğrudan bir elektrik prizine takılır.  
Evin içine yerleştirilmesi sayesinde  
manipüle edilmesi de mümkün olmaz.

İç mekan sinyali
- Zarif tasarım için kompakt  

yapı şekli
- 90 desibel alarm sesi  

seviyesi – elektrikli testere  
kadar yüksek ses

ACİL DURUMLAR  
İÇİN EMNİYETLİ 
DONANIM
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AKILLI KORUMA, MÜKEMMEL ENTEGRASYON
Smart Guard - Akıllı ev özelliklerine kolay ve güvenli uyum

Akıllı ev teknolojisi size birçok olanak sunar. Bu teknoloji sayesinde sadece daha konforlu değil aynı 
zamanda daha güvenli bir evde yaşayabilirsiniz. Smart Guard sistemini bir akıllı ev merkez kumandasına 
bağlayın ve hırsızlığa karşı akıllı koruma sistemini kullanmaya başlayın. Akıllı alarm programının sunduğu 
olanaklar neredeyse sınırsızdır. Bu sistem tamamen sizin isteklerinize özeldir: Jaluzileri indirin, alarm 
sirenini devreye sokun veya akıllı telefonunuza mesaj gönderilmesini sağlayın.

Akıllı algılama sensörü ile 
görsel ve sesli ön uyarı.

Titreşim sensörleri 
sayesinde zorlama 
teşebbüslerini anında 
algılama.

Gerçek bir hırsızlık 
durumunda devreye giren 
iç mekan sinyali.

Smart Home sistemine ilk adımınız 
mediola® Box (REHAU Edition) ile, Akıllı ev 
dünyasına ilk adımınızı atmanızı sağlayacak bir 
çözüme sahip olacaksınız. Bu çözüm, sayısız 
akıllı ev uygulamasının bağlanması için bir 
temel niteliğindedir.

Kullanıma hazır kurulum
Kutu, imalatçı tarafından 
kullanıma hazır şekilde 
anahtar teslim kurulur ve 
size sistem konfigürasyonu 
yapılmış olarak teslim edilir.

Esnek ve gelecekle uyumlu
Akıllı ev merkezi ünitesi olarak kullandığımız 
mediola® Box (REHAU Edition) birçok üreticinin 
kablosuz protokolüyle uyumlu olarak çalışır. Bunlar 
arasında Abus, Philips, Osram veya Somfy gibi 
üreticileri sayabiliriz.
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mediola® Smart Home merkezi 
ünitesi ile size özel alarm tasarımı: 
Örneğin otomatik olarak ışıkları 
yakma veya jaluzileri kapatma.

Uygulama ile kolay kumanda
mediola® Box (REHAU Edition) ve 
kendisine ait uygulama ile, tüm akıllı ev 
çözümleriniz gözünüzün önünde – her 
zaman ve her yerde elinizin altında.

Pratik eklemeler
Daha konforlu kullanım için isterseniz anahtarlığınıza takabileceğiniz pratik bir uzaktan 
kumanda alabilir, bu sayede Smart Guard'ı uygulamadan bağımsız olarak düğmeye 
basarak  da devreye sokabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hırsızlık tehlikesi olmayan 
üst kat pencereleri de dahil olmak üzere pencelerle bağlantıya geçebilirsiniz. 
 Bu durumda tüm pencerelerin kapalı olup olmadığı uygulamada gösterilir.

İSTEKLERİNİZE EN UYGUN 
ALARM TASARIMI



SORUNSUZ, 
GÜVENLİ VE AKILLI. 
GÜNÜMÜZÜN 
PENCERESİ.
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