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01 RE.GUARD
Optimum güvenlik sağlayan teknolojiye sahip akıllı 
kaçak tespit sistemi
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Tüm fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte EUR (KDV hariç) cinsinden belirtilmiş olup değişikliğe tabidir. Baskı hatası, değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

01.01 RE.GUARD kaçak tespit sistemi

RE.GUARD kaçak tespit cihazı

t

h1
h2

b
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Uygulama:
 ▪ Ana su hattına montaj için akıllı, ağ bağlantısı yapılabilir 

kaçak kontrol sistemi
 ▪ Boru patlamaları ve damla sızıntılarını algılama
 ▪ Su tüketimi, su basıncı ve su sıcaklığı izleme
 ▪ Don tehlikesinin yanı sıra yüksek su sıcaklıkları nedeniyle 

olası hijyen sorunlarını algılama
 ▪ Otomatik veya manuel kapatma fonksiyonu, doğrudan 

cihaz üzerinde yer alan ayarlar veya iOS ve Android için 
RE.GUARD uygulaması ile su kaçağı tahribatlarının 
minimum düzeye indirilmesi

Onaylar:
 ▪ Z-Wave
 ▪ CE etiketi
 ▪ DIN 3553 uyarınca DIN-DVGW

Özellikler:
 ▪ Bodrum kattaki odalardan güvenli cihaz iletişimi için 

sertifikalı Z-Wave radyo standardı
 ▪ Su debisinde hareketli bileşenler olmadan çok yüksek 

ölçüm hassasiyeti ile uzun süreli sabit veriler için ultra-
sonik sinyaller kullanarak debi ölçümü

 ▪ Olası basınç dalgalanması tehlikesini minimum düzeye 
indirmek için küresel vana aracılığıyla kapatma

 ▪ Soğuk su hattında yatay veya dikey montaj
 ▪ Elektrik kesintisi durumunda acil durum pilleri ile akti-

vasyon (4 x AA, teslimat kapsamında değildir)
 ▪ Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
 ▪ İşletim gerilimi: 12 V DC, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

elektrik fişi üzerinden dönüştürülür (kablo uzunluğu 
yakl. 1,25 m)

 ▪ Koruma türü: IP44
 ▪ Su kontrolü koruma sınıfı: III
 ▪ Elektrik fişi koruma sınıfı: II
 ▪ Bağlantılar: düz contalı dıştan vida dişi G 1“

İçerik:
 ▪ RE.GUARD kaçak tespit cihazı
 ▪ Elektrik fişi, kullanım kılavuzu

Malzeme:
 ▪ Gövde: ASA
 ▪ Valf gövdesi: kurşunsuz kızıl döküm RX+

Renk:
Düz beyaz (RAL 9003 benzeri)

Bilgi:
RE.HUB Gateway ayrı olarak sipariş edilmelidir

Malzeme no. Tanım l*1 b*2 h1 h2 t*3 SW*4 Ağırlık Paket 
miktarı

Fiyat

mm mm mm mm mm g/ad ad EUR/ad

457303-001 YENİ RE.GUARD Kaçak 
Tespit Cihazı 190 141 76 113 77 27 2200 1 599,00

*1  Uzunluk  *2  Genişlik  *3  Derinlik  *4  Anahtar boyu SW
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Tüm fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte EUR (KDV hariç) cinsinden belirtilmiş olup değişikliğe tabidir. Baskı hatası, değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

RE.GUARD kaçak sensörü
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Uygulama:
 ▪ Kompakt, ağ bağlantısı yapılabilir kaçak sensörü
 ▪ RE.GUARD kaçak tespit cihazı ve RE.HUB Gateway ile 

birlikte su kaçağının algılanması ve ana su hattının isteğe 
bağlı olarak kapatılması için kullanılır

Onaylar:
 ▪ Z-Wave
 ▪ CE etiketi

Özellikler:
 ▪ Bodrum kattaki odalardan güvenli cihaz iletişimi için 

sertifikalı Z-Wave radyo standardı
 ▪ Tüm Z-Wave Controller ağlarıyla uyumludur
 ▪ iOS ve Android için RE.GUARD uygulaması üzerinden 

kontrol
 ▪ Donmaya karşı uyarı 
 ▪ Ulaşılması zor yerler için sensörü uzatma imkanı
 ▪ Düz, iletken olmayan zemine yerleştirilmelidir
 ▪ Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
 ▪ Koruma türü: IPX3
 ▪ Koruma sınıfı: III
 ▪ Gerilim beslemesi: pil 1 x ER14250 (3,6 V), değiştirilebilir

İçerik:
 ▪ RE.GUARD kaçak sensörü, pil dahil
 ▪ Duvar braketi ve harici sensör uzatması
 ▪ Montaj malzemesi
 ▪ Kullanım kılavuzu

Malzeme:
Gövde: PC/ABS

Renk:
Düz beyaz (RAL 9003 benzeri)

Malzeme no. Tanım l*1 b*2 h1 h2 Ağırlık Paket 
miktarı

Fiyat

mm mm mm mm g/ad ad EUR/ad

457310-001 YENİ RE.GUARD Kaçak Sensörü 65 65 20 23 110 1 49,00

*1  Uzunluk
*2  Genişlik
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Tüm fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte EUR (KDV hariç) cinsinden belirtilmiş olup değişikliğe tabidir. Baskı hatası, değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

RE.HUB Gateway

a
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Uygulama:
 ▪ Z-Wave kablosuz sistemiyle donatılmış, kompakt IP 

Smart Home ağ geçidi
 ▪ RE.GUARD kaçak tespit cihazı ve RE.GUARD kaçak 

sensörünün akıllı telefon üzerinden RE.GUARD uygula-
masıyla, gövdeden yerel olarak veya yoldayken eksiksiz 
ve konforlu bir şekilde kontrolü

Onaylar:
 ▪ Z-Wave
 ▪ CE etiketi

Özellikler:
 ▪ Bağlantılar: 1 x Ethernet, 1 x USB portu, güç bağlantısı
 ▪ Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
 ▪ Bağlantı: WIFI b/g/n
 ▪ Bağlantı: Ethernet 10/100 MB
 ▪ İşletim gerilimi: 5 V DC, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

elektrik fişi üzerinden dönüştürülür (toplam kablo uzun-
luğu yakl. 1 m)

 ▪ Koruma türü: IP20
 ▪ Koruma sınıfı Gateway: III
 ▪ Elektrik fişi koruma sınıfı: II

İçerik:
 ▪ RE.HUB Gateway
 ▪ Elektrik fişi
 ▪ Elektrik kablosu
 ▪ CAT6 ağ kablosu
 ▪ Montaj malzemesi
 ▪ Kullanım kılavuzu

Malzeme:
Gövde: PC

Renk:
Trafik beyazı (RAL 9016 benzeri)

Malzeme no. Tanım l*1 b*2 h*3 Ağırlık Paket 
miktarı

Fiyat

mm mm mm g/ad ad EUR/ad

457312-001 YENİ RE.GUARD Re.hub Gateway 110 110 19 280 1 190,00

*1  Uzunluk
*2  Genişlik
*3  Yükseklik
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Tüm fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte EUR (KDV hariç) cinsinden belirtilmiş olup değişikliğe tabidir. Baskı hatası, değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.


