
Țineți conducta 
de apă sub 
control
RE.GUARD: controlul inteligent al apei cu 
tehnologie de siguranță optimizată.
 
#expectmore  



Sistemul de control al instalației de apă RE.GUARD folosește 
tehnologia modernă pentru a reduce consecințele pagubelor 
provocate de apă intervenind în mod fiabil înainte de a se 
întâmpla ceva mai grav. Fideli devizei noastre: #expectmore

Daunele provocate de apă sunt mai frecvente decât 
se crede, un furtun de grădină înfășurat este uitat rapid, 
scurgeri ușor înfundate sau conductele deteriorate  
de coroziune, calcar și îngheț. Nu este de mirare 
că există daune provocate de apă¹ la fiecare 30 de 
secunde în Germania.

Rapid și ușor de instalat
Designul compact permite insta-
larea ușoară de către o persoană 
calificată.

Z-Wave
Standard radio certificat pentru 
comunicare sigură.

Siguranță unică
Componente sofisticate și de 
înaltă calitate pentru detectare 
fiabilă.

Relaxați-vă și economisiți bani
Riscul de avarie majoră este 
redus la minimum.

Totul sub control
Oprire automată în cazul spar-
gerii și scurgerii conductelor.

Pentru oricine
Pentru toate casele cu o singură 
familie cât și cu două familii2, 
indiferent dacă sunt construcții 
noi, renovări sau amenajări.

2RE.GUARD este proiectat pentru case cu una până la două familii și nu este potrivit pentru complexe rezidențiale mari cu mai mult de două locuințe.

Cu RE.GUARD aveți 
mai puține griji

1 https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/wohngebaeude-24080



2RE.GUARD este proiectat pentru case cu una până la două familii și nu este potrivit pentru complexe rezidențiale mari cu mai mult de două locuințe.

Pur și simplu convingător:

RE.GUARD detectează spar-
gerea și scurgerea conductelor 
și monitorizează camerele cu 
ajutorul detectoarelor de apă 
plasate la libera alegere.

În caz de anomalii, RE.GUARD 
blochează conducta de apă și 
vă anunță prin intermediul 
aplicației.

Sunt prevenite eficient daunele 
costisitoare, mucegaiul pier-
derile nemateriale și dificultă-
țile care consumă timp cu 
asigurarea.



Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice. 

Vă rugăm să țineți cont de respectivele 
prospecte tehnice, care pot fi accesate online 
pe www.rehau.com/ti.
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Sistemul RE.GUARD 
în detaliu

Aplicația RE.GUARD
 ▪ arată toate informațiile importante
 ▪ ajută la identificarea potențialului 

de economisire a consumului de apă

RE.GUARD Detector de apă
 ▪ detectează scurgerea apei în  

zonele critice
 ▪ detectorul de apă poate fi plasat 

opțional în toată casa
 ▪ conectat în mod fiabil la sistemul 

de control al apei RE.GUARD prin 
intermediul standardului radio Z-Wave

 ▪ inclusiv cablul de extensie

RE.GUARD Controler pentru apă
 ▪ ajută la identificarea spargerilor și scurgerilor 

conductelor
 ▪ blochează conducta de apă în caz de avarie
 ▪ măsoară consumul de apă
 ▪ permite blocarea și deblocarea manuală a 

conductei de apă
 ▪ instalarea lângă contorul de apă, înainte de 

filtrul de apă al casei

Gateway RE.HUB
 ▪ conectează dispozitivele 

RE.GUARD la Internet

Mai multe informații despre RE.GUARD pot fi găsite la: 
rehau.ro/re-guard


