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PROČ
ELEKTRONIKA?
JEDNOZNAČNÝ VÍTĚZ V OBLASTI HYGIENY
Infračervené technologie GROHE se typicky nacházejí u umyvadlových
baterií, pisoárů a toalet ve veřejných sanitárních zařízeních. Důvod
je prostý – jejich bezdotykové ovládání úspěšně zabraňuje křížové
kontaminaci a šíření bakterií.
BEZDOTYKOVÝ KOMFORT
Společnost GROHE se zabývá výrobou infračervených baterií již mnoho
let, což zaručuje, že veškeré produkty této řady spouští a zastavují
proud vody spolehlivě a precizně. Výsledkem jsou komfortní produkty
s bezdotykovým ovládáním pro všechny věkové kategorie.
VESTAVĚNÁ EFEKTIVITA
Infračervené baterie GROHE představují velmi výhodnou investici.
I přes relativně nízké pořizovací náklady mají celou řadu funkcí, které
umožní snížit vaše výdaje za vodu a elektrickou energii na minimum.
Díky tomu jsou vhodné především do veřejných sanitárních zařízení.
Optimálním řešením jsou naše infračervené produkty se systémem
Powerbox, který se stane vaší malou, soukromou elektrárnou.
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PŘEDNOSTI ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ GROHE
JSOU JEDNOZNAČNÉ
BEZDOTYKOVÉ PRODUKTY S MNOHA JEDNOZNAČNÝMI VÝHODAMI
Speciální baterie GROHE s bezdotykovým ovládáním jsou k dispozici pro
umyvadla, sprchy, toalety a pisoáry.
Jejich primární funkce a nastavení lze ovládat bez jakýchkoliv přídavných
zařízení. Patří mezi ně:
• Automatické splachování jakožto forma prevence proti usazování nečistot
• Tepelná desinfekce
• Odstavení funkcí při čištění
Prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace lze upravit dílčí parametry
veškerých funkcí tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétních prostor.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE
Infračervené systémy GROHE jsou osvědčené a naprosto spolehlivé. Prošly již
více než 40 lety vývoje a úspěšného používání.
Napájecí systém GROHE Power Box navíc dokáže ušetřit elektrickou energii
u veřejných sanitárních zařízení. Turbína přeměňuje kinetickou energii tekoucí
vody na elektrickou energii pokaždé, když je baterie spuštěna. Pouhých 60 vteřin
tekoucí vody poté zajistí dostatečnou energii k napájení baterie po dobu 24 hodin.
DESIGN
Bezdotykové baterie GROHE jsou k dispozici v mnoha designových variantách,
přičemž pro každou z nich jsou typické moderní linie, elegantní a pečlivě
promyšlené detaily a snadná údržba. Nezávisle na typu vašeho příštího projektu
si můžete být jistí, že portfolio značky GROHE obsahuje bezdotykovou baterii,
která se do něj dokonale hodí.
SNADNÁ INSTALACE
Kromě mimořádně snadné instalace baterie je vysoce uživatelsky přívětivé
i nastavení elektroniky, jelikož z továrního nastavení je vše naprogramováno
tak, aby baterie vyhovovala všem běžným potřebám. Elektroniku baterie lze
napájet prostřednictvím transformátoru nebo akumulátoru, který disponuje
úžasnou sedmiletou životností (za předpokladu 150 použití denně).
Dvousměrný snímač lze nastavit ručně přímo na baterii, ale také pomocí
dálkového ovladače nebo mobilní aplikace. Ovladač slouží rovněž pro prohlížení
statistik používání.
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DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
Veškeré funkce a nastavení (viz strana 34) lze obsluhovat pomocí nového
dálkového ovladače GROHE. Jeho nabídky a ovládací prvky mají logickou
strukturu pro jednoduché použití. Ovladač tak představuje intuitivní
a přímočarou obsluhu baterie pro instalatéry, správce či údržbáře.
Obrazovka jasně zobrazuje všechna nastavení a možnosti – dokonce
i tepelnou dezinfekci lze jednoduše aktivovat stisknutím jediného tlačítka.
Ovladač navíc poskytuje přístup k nejrůznějším statistikám o používání.

Strana 8 | 9

SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY MOBILNÍ APLIKACE GROHE

MOBILNÍ
APLIKACE
Vybrané produkty GROHE obsahují komunikační rozhraní Bluetooth®, jehož
prostřednictvím se mohou připojit k chytrým telefonům a tabletům, které tak
lze spolu se speciální aplikací (zdarma k dispozici v Obchodu Play a Apple
App Store) použít k ovládání baterie. Velkou výhodou aplikace je, že umožňuje
připojení k více produktům v okolí přibližně 15 metrů současně. Jednotlivým
zařízením lze přiřadit jedinečné názvy a také je ochránit heslem, aby k nim
neměly přístup neautorizované osoby.
Aplikace nabízí statistiky používání a spotřeby vody za posledních 30 dnů,
zobrazuje počet automatických spláchnutí a čas posledního automatického
spláchnutí (viz strana 36). Dokáže také sledovat počet spuštění tepelné
desinfekce a čas posledního spuštění. Vše v reálném čase.
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novinka
GROHE
ESSENCE E

36 447 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), bez směšovacího zařízení,
rozpětí 182 mm

36 445 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V) se směšovacím zařízením,
Výška perlátoru 211 mm
36 444 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V)

36 446 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V), bez směšovacího zařízení,
Výška perlátoru 190 mm

36 264 001
Podomítková vestavbová souprava
pro studenou
nebo smíšenou
pro 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002
Podomítkový rám Rapid Sl
pro studenou nebo
smíšenou vodu
pro 36 442 000 / 36 447 000

65 807 000
Kruhová
kovová odtoková souprava
pro umyvadla s přetékacím
mechanismem

28 912 000
Kruhový
odtok

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor

GROHE
remote control
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

LongLife
Battery

SmartFix

Touchless

Design řady baterií Essence E, založený
na oblých tvarech, je jednoduchý, avšak
sofistikovaný zároveň. Moderní vzhled
a vysoká úroveň uživatelského komfortu
se spojují v podobě elegantní produktové
řady, která skvěle zapadne do veřejných
sanitárních zařízení v restauracích nebo
luxusních hotelech.
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novinka
GROHE
EUROCUBE E
Speciální baterie řady Eurocube E jsou založeny na elegantních,
ostrých liniích. Představují dokonalý doplněk minimalistických
prostor vyžadujících výrazné designové doplňky. V kombinaci
s našimi osvědčenými infračervenými technologiemi je tento
velmi populární kubistický klenot nyní vhodný také do kanceláří,
hotelů a dalších veřejných budov.

36 441 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V) se směšovacím zařízením,
výška 200 mm
36 440 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V)

36 442 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), bez směšovacího zařízení,
rozpětí 172 mm

36 264 001
Podomítková vestavbová souprava
pro studenou
nebo smíšenou vodu
pro 36 442 000 / 36 447 000

40 565 000
Čtvercová
kovová odtoková souprava
pro umyvadla s přetékacím
mechanismem

40 564 000
Čtvercový
odtok

38 748 002
Podomítkový rám Rapid Sl
pro studenou nebo
smíšenou vodu
pro 36 442 000 / 36 447 000

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

LongLife
Battery

SmartFix

Touchless
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GROHE
EUROPLUS E
36 207 001
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V) se směšovacím zařízením,
výška perlátoru 91 mm
36 236 001
se směšovacím zařízením
a odtokovou soupravou
36 208 001
bez směšovacího zařízení

36 015 001
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) se směšovacím zařízením
34 197 001
se směšovacím zařízením
pro nízkotlaké systémy
36 016 001
bez směšovacího zařízení

36 387 000
Infračervená umyvadlová baterie
s napájecím modulem
a směšovacím zařízením

36 240 001
Infračervená, termostatická
umyvadlová baterie (6 V),
nástěnná, rozpětí: 232 mm
36 239 001
rozpětí 264 mm

36 209 000
Skryté směšovací zařízení
Europlus E

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor

GROHE
remote control
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EcoJoy

GROHE
StarLight

GROHE
CoolTouch

GROHE
TurboStat

LongLife
Battery

Touchless

Baterie Europlus E od společnosti GROHE jsou založeny na nadčasovém
designu, který se stal tradičním doplňkem veřejných sanitárních zařízení
po celém světě. Provozovatelé letišť, sportovních zařízení a restaurací si cení
efektivity a univerzálního použití těchto baterií, jejichž technologie se mohou
pyšnit mnoha lety spolehlivého provozu.
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE
Řada Cosmopolitan E nabízí široký sortiment různých výšek a délek výpustí
a baterie s nebo bez směšovacího zařízení, které představují perfektní řešení
pro provozovatele veřejných sanitárních zařízení.

novinka
36 421 000
Velikost L
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) se směšovacím zařízením,
výška perlátoru 150 mm
36 422 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6V)

36 327 001
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V) se směšovacím zařízením,
výška perlátoru 106 mm
36 331 001
se směšovacím zařízením,
a odtokovou soupravou
36 330 001
se skrytým směšovacím zařízením,
Novinka: 36 439 000
bez směšovacího zařízení

36 325 001
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) se směšovacím zařízením
36 324 001
se směšovacím zařízením
pro nízkotlaké systémy

36 386 001
Infračervená umyvadlová baterie
s napájecím modulem a směšovacím
zařízením

36 274 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V), nástěnná, bez směšovacího
zařízení, rozpětí: 170 mm

36 333 000
Infračervená, termostatická
umyvadlová baterie (6 V), nástěnná,
rozpětí: 255 mm
36 332 000
rozpětí: 287 mm

36 271 000
Infračervená umyvadlová baterie
(6 V), bez směšovacího zařízení,
rozpětí 86 mm

36 269 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) bez směšovacího zařízení

36 384 000
Infračervená umyvadlová baterie
s napájecím modulem
bez směšovacího zařízení

Baterie Eurosmart CE je nakloněná o 7 stupňů pro snadnou manipulaci
a optimální ergonomii. Charakteristickým prvkem designu je využití oválných
tvarů, které lze spatřit i ve zpracování infračerveného čidla, a které je typické
pro kosmopolitní kolekci baterií GROHE. Minimalistická elegance těchto baterií
je podtržena hladkým tělem, které usnadňuje čistění.

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

GROHE
CoolTouch

GROHE
TurboStat

LongLife
Battery

Touchless
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE
36 335 SD0
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), nástěnná, rozpětí: 172 mm
36 334 SD0
Výpusť z měděného povrchu
Supersteel rozeta pro podomítkovou
vestavbovou soupravu 36 336 000
nebo 36 337 000,
rozpětí: 232 mm

36 315 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), nástěnná, se směšovacím
zařízením, rozpětí: 172 mm
36 376 000
Chromová výpusť a kování
pro podomítkovou vestavbovou
soupravu 36 339 000
rozpětí: 232 mm

36 336 000
Podomítková vestavbová souprava
s integrovanou termostatickou baterií
36 337 000
Podomítková vestavbová souprava
pro studenou nebo smíšenou vodu

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor

GROHE
remote control
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

SmartFix

Touchless

36 273 000
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), nástěnná, bez směšovacího
zařízení, Chromová výpusť a rozeta
pro podomítkovou vestavbovou
soupravu 36 336 000
nebo 36 337 000,
rozpětí: 172 mm

36 339 000
Podomítková vestavbová souprava
pro připojení ke směšovacímu zařízení

Řada baterií Cosmopolitan E nabízí řešení a řadu produktů
s volitelným způsobem dávkování vody – s uživatelsky
nastavitelnou teplotou, předem nastavenou teplotou nebo
pouze se studenou vodou. Jejich svěží, minimalistický
design se bude skvěle hodit do každého prostředí
a podomítkové řešení značně usnadňuje údržbu úžasně
vypadající baterie.
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TOALETY
TECTRON PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI

INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ
OVLÁDÁNÍ PRO WC A PISOÁRY
GROHE
38 698 SD1
Infračervené ovládání Tectron Skate
pro splachovací nádrž (230 V),
nerezová ocel
38 393 SD1
pro splachovací ventil (230 V)

Infračervená elektronická ovládání pro WC a pisoáry jsou skvělým doplňkem našich
speciálních baterií. Mají totiž uvnitř stejnou technologii, která zaručuje moderní
funkce pro dosažení maximálního komfortu a úrovně hygieny.

37 419 000
Infračervené ovládání Tectron Skate
pro splachovací nádrž (230 V)
s tlačítkem pro manuální splachováním
37 419 SD0
nerezová ocel

Infračervená technologie zaručuje, že toaleta bude vždy čistá pro dalšího uživatele,
a umožňuje nastavení automatického předspláchnutí nebo čisticího spláchnutí,
které zabraňuje usazování nečistot po uplynutí nastaveného času.

PISOÁRY
TECTRON PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI

37 324 001
Infračervené ovládání
Tectron Skate (6 V)
37 324 SD1
nerezová ocel
37 321 001
Infračervené ovládání
Tectron Skate (230 V)
37 321 SD1
nerezová ocel
37 321 SH1
alpská bílá

37 337 001
Infračervené ovládání
Tectron Surf (6 V)
37 336 001
Infračervené ovládání
Tectron Surf (230 V)

NÁSTĚNNÁ
INSTALACE

PŘESTAVBOVÉ
SETY

37 421 000
Infračervené ovládání
Tectron Rondo (6 V)

37 751 001
Přestavbový set Tectron
pro instalaci infračerveného systému
(6 V)

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor
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GROHE
remote control

GROHE
StarLight

LongLife
Battery

Touchless

38 699 001
Infračervené ovládání Tectron Surf
pro splachovací nádrž (230 V)

38 787 000
Podomítková vestavbová souprava
pro pisoár (6 V)
37 338 000
Podomítková vestavbová souprava
pro pisoár, 6 V nebo 230 V

37 427 000
Infračervené ovládání Tectron Rondo
pro 37 021 000 a její varianty (6 V)
37 428 000
pro 37 339 000 a její varianty (6 V)
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PRODUKTY UMOŽŇUJÍCÍ PŘIPOJENÍ
K CHYTRÉMU TELEFONU POMOCÍ
BLUETOOTH®
Vybrané produkty GROHE (230V) disponují rozhraním Bluetooth®* a nabízí
tak speciální funkci – dokáží komunikovat s chytrými telefony nebo tablety,
jejichž prostřednictvím lze spolu s naší bezplatnou aplikací jednoduše ovládat
veškeré funkce baterie nebo splachovacího systému.
Data ze všech připojených infračervených zařízení v dosahu lze navíc zachytit
najednou a ovládat nebo prohlížet statistiky z více produktů současně.
Jednotlivým speciálním bateriím nebo splachovacím systémům lze přiřadit
jedinečná jména pro snadnou a systematickou údržbu.

* N ápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Bluetooth® SIG, Inc.
a veškeré jejich použití ze strany společnosti Grohe AG
je na základě licence. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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BATERIE GROHE
S PODPOROU BLUETOOTH®*

36 411 000
Europlus E
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) se směšovací jednotkou,
ovládání aplikací

36 413 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) se směšovací jednotkou,
ovládání aplikací

36 409 000
Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) bez směšovací jednotky,
ovládání aplikací

36 415 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená sprchová baterie
(230 V), nástěnná, bez směšovací
jednotky, ovládání aplikací, pro
podomítkovou vestavbovou soupravu
36 416 000

36 416 000
Podomítková vestavbová souprava
s termostatickou baterií

36 414 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená, termostatická
umyvadlová baterie (230 V), nástěnná,
ovládání aplikací, délka: 287 mm
39 383 000
Montážní sada pro 36 414 000

36 410 000
Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V) bez směšovací jednotky,
ovládání aplikací, délka: 172 mm pro
podomítkovou vestavbovou soupravu
36 336 000 a 36 337 000

36 412 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená umyvadlová baterie
(230 V), nástěnná, se směšovací
jednotkou, ovládání aplikací,
délka: 172 mm pro podomítkovou
vestavbovou soupravu
36 339 000

37 504 000
Infračervené ovládání
Tectron Skate pro splachovací nádrž
(230 V) s tlačítkem pro manuální
spláchnutí, ovládání aplikací

37 505 SD0
Tectron Skate
Infračervené ovládání
pro WC
pro splachovací nádrž (230 V)
ovládání aplikací
nerezová ocel

36 336 000
Podomítková vestavbová souprava
s integrovanou termostatickou baterií

36 337 000
Podomítková vestavbová souprava
pro studenou nebo smíšenou vodu

36 339 000
Podomítková vestavbová souprava
pro připojení ke směšovací jednotce

37 503 000
Tectron Skate
Infračervené ovládání pro pisoár
ovládání aplikací

37 338 000
Podomítková vestavbová souprava
pisoáry, 6 V nebo 230 V

Nastavení prostřednictvím:

GROHE
sensor

GROHE
remote control
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GROHE
Bluetooth®

GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

GROHE
CoolTouch

GROHE
TurboStat

SmartFix

Touchless

* N ápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Bluetooth® SIG, Inc.
a veškeré jejich použití ze strany společnosti Grohe AG
je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

39 369 000
Teplotní snímač (230 V), ovládání aplikací
určeno pro použití s rámem Rapid SL
39 376 000

SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY PŘÍSLUŠENSTVÍ GROHE

grohe.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
GROHE
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36 276 000
Otočný zámek pro Eurosmart
Cosmopolitan E

36 133 000
Perlátor s klíčem proti krádeži
7,5–9,0 l/min při tlaku 3 bary

34 487 000
Termostatická baterie Grohtherm
Micro pod umyvadlo

47 533 000
Připojovací sada Grohtherm Micro
pro směšovací baterie
45 704 000
pro baterie bez směšování

38 896 000
Prodlužovací sada, 50 mm
pro 37 338 000 a 38 787 000

42 388 000
Přepínací zdroj napájení do standardní
zásuvky

36 338 000
Vypínač napájení pro připojení přímo
k elektrické síti

36 340 000
Prodlužovací kabel, 3 m
36 341 000
10 m

36 407 001
Dálkové ovládání pro
všechny infračervené
baterie, vč. demo
nastavení

SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY VÝHODY INFRAČERVENÉ TECHNOLOGIE

grohe.cz

INFRAČERVENÉ TECHNOLOGIE GROHE
VÝHODY PRO VÁS
VÝHODY PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ
Spolehlivá a odolná technologie s různými možnostmi pro uspokojení rozdílných
potřeb uživatelů
Dokonalý přehled o využívání speciálních baterií a splachovacích systémů,
který poskytuje možnost lépe přizpůsobit jejich nastavení
Snadná údržba
Zvýšená bezpečnost a hygiena díky jednoduchému nastavení automatického
splachování, tepelné dezinfekce a odstavení funkcí při čištění
Vyšší efektivita a poměr cena/výkon
Ekologičtější díky nižší spotřebě vody a elektrické energie

VÝHODY PRO INSTALATÉRY
Lepší přístup k nastavení a ovládání baterií a splachovacích systémů
Intuitivní aktivace a ovládání provozních časů, průtoku, detekčních zón
a dalších funkcí
Snadnější nastavení funkcí jako je automatické splachování, režim čištění
či tepelná dezinfekce
Rychlejší a současné nastavování celé řady sanitárních produktů
Vyšší kvalita služeb a snadnější plánování údržby

PĚTILETÁ ZÁRUKA
Vzhledem k tomu, že produkty GROHE jsou navrženy tak, aby měly výjimečně
dlouhou životnost a jsou předmětem intenzivního testování, jsme schopni
garantovat tuto záruku.

Let

OH
GR E

Záru ka
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SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY RUČNĚ OVLÁDANÉ FUNKCE A NASTAVENÍ

RUČNĚ OVLÁDANÉ
FUNKCE A NASTAVENÍ
MOŽNOSTI RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SNÍMAČŮ
7 přednastavených standardních programů pro základní funkce
Frekvence automatického splachování
(vypnuto, každých 24 nebo 72 hodin)
Délka trvání automatického spláchnutí (60, 300 nebo 600 vteřin)
Délka trvání tepelné dezinfekce (3, 5 a 11 minut nebo nepřetržitě)
nebo aktivace snímačem: Automatické zastavení při přiblížení rukou
Funkce zastavení čištění (vypnuto nebo po 180 vteřinách, snadná obsluha
pro pracovníky údržby)
Nastavení objemu spláchnutí pro WC a pisoár (WC 4 – 9 litrů, pisoár 1 – 7 litrů)
Indikátor zbývající kapacity baterie: Blikání = baterie je téměř vybitá; zobrazení
4 úrovní nabití: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
FUNKCE A NASTAVENÍ
NASTAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
(KONFIGURACE)
Nastavení detekční zóny v 1 – 19 krocích (7 – 20 cm)
Automatické splachování
Čas: nastavený čas nebo v krocích po 4 hodinách (4 – 80 hodin)
Délka trvání: flexibilní, v krocích po 30 vteřinách (30 – 600 vteřin)
Tepelná dezinfekce v krocích po 1 minutě (4 – 23 minut)
Spuštění tepelné dezinfekce stisknutím jediného tlačítka
Odstavení funkcí při čištění se třemi možnostmi nastavení (180, 320 a 560 vteřin)
Doba toku vody po aktivaci (6 – 420 vteřin)
Doba toku vody po opuštění detekční zóny je nastavitelná v krocích po 1 vteřině
(0 – 19 vteřin)

ÚDRŽBA PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Zobrazení, uložení a načtení produktového profilu (v závislosti na kategorii)
Indikátor zbývající kapacity baterie
Obnovení do továrního nastavení
Zobrazení verze softwaru produktu, sériového čísla a data výroby
Počet výpadků prouduZapnutí/vypnutí zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení

STATISTIKY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Měření spotřeby a průtoku
Počet spuštění tepelné dezinfekce
Celková doba provozu
Počet otevření a zavření elektromagnetického ventilu
Počet automatických spláchnutí
Resetování počítadla otevření a zavření elektromagnetického ventilu
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MOBILNÍ APLIKACE
FUNKCE A NASTAVENÍ
VYLEPŠENÉ FUNKCE PRO ÚDRŽBU
Hledání a připojení ke všem zařízením v dosahu
Zabezpečení přístupu k zařízení heslem
Jednoduchý výběr požadovaného zařízení
Přiřazování názvů jednotlivým připojeným zařízením
Statistiky průměrné spotřeby za posledních 30 dnů
Počet automatických spláchnutí a čas posledního automatického spláchnutí
Denní spotřeba, průměrná denní spotřeba za posledních 30 dnů
Počet aktivací tepelné dezinfekce, čas poslední tepelné dezinfekce
Celková doba provozu jednotlivých zařízení a počet otevření a zavření jejich
elektromagnetického ventilu
Spláchnutí v reálném čase

PRAKTICKÉ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ NASTAVENÍ FUNKCÍ
Nastavení detekční zóny v 1 – 19 krocích (7 – 20 cm)
Automatické splachování
Nastavený čas nebo v krocích po 4 hodinách (4 – 80 hodin)
Délka trvání: flexibilní, v krocích po 30 vteřinách (30 – 600 vteřin)
Přesné nastavení času
Tepelná dezinfekce v krocích po 1 minutě (4 – 23 minut)
Spuštění tepelné dezinfekce stisknutím jediného tlačítka
Funkce zastavení čištění se třemi možnostmi nastavení (180, 320 a 560 vteřin)
Doba toku vody po aktivaci (6 – 420 vteřin)
Doba toku vody po opuštění detekční zóny je nastavitelná v krocích po 1 vteřině
(0 – 19 vteřin)

VYLEPŠENÍ INFORMACE PRO ÚDRŽBU
Zobrazení, uložení a načtení produktového profilu (tři profily pro každou kategorii)
Obnovení výchozího nebo uživatelského nastavení
Zobrazení verze hardwaru a softwaru
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Systémové požadavky
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus,
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3,
operační systém: iOS 8.0 nebo
novější (32/64 bitů)
Android
4palcová obrazovka, verze 4.3.x–5.x
nebo novější
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Infrared
Remote nejsou součástí balení žádného
z produktů a je zapotřebí je pořídit zvlášť
u příslušných prodejců. Mobilní aplikace je
bezplatně ke stažení v Obchodu Play nebo
Apple App Store.
*A
 pple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone
a iTunes jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc. registrované ve Spojených státech
a dalších zemích. Společnost Apple není
odpovědná za funkcionalitu tohoto zařízení
nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy
a nařízeními.

SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY GROHE SMART

VÍTEJTE V PROGRAMU
GROHE SMART
Buďte SMART a staňte se členy největšího věrnostního programu pro instalatéry.
GROHE SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky
GROHE: jako partner GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů
SMART za každý zakoupený výrobek GROHE z celé nabídky a také větší výběr
atraktivních odměn.
Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART.
Mohou se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro
svou společnost.
JAKÉ VÝHODY GROHE SMART NABÍZÍ?
SBÍREJTE BODY SMART A VYBERTE SI ODMĚNY
Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků pro nástěnné i podomítkové instalace –
a vy můžete za všechny tyto výrobky sbírat body SMART a vyměňovat je za atraktivní
odměny! Zaregistrování výrobků, které jste zakoupili, je snadné. Jednoduše zadejte kód
UPI z balení GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace SMART dostupné v Apple
App Store a Google Play, a začněte tak sbírat hodnotné bonusové body.
Členství je bezplatné a flexibilní
Vaše členství v programu GROHE SMART je naprosto zdarma a je přizpůsobené vašim
konkrétním potřebám: získáte benefity, odměny a informace speciálně přizpůsobené
vašim osobním požadavkům. Čím více budete používat GROHE SMART, tím lépe vás
budeme moci podporovat.
BUĎTE NEUSTÁLE V OBRAZE
Díky GROHE SMART budete vždy dobře informováni. Budete první, kdo dostane
novinky o výrobcích. Budete dostávat pozvánky na produktová školení a novinky
o vašem oboru. Budete se moci účastnit bezplatných e-learningových programů
a dozvíte se o všech mimořádných nabídkách.
REGISTRUJTE SE NYNÍ NA ADRESE WWW.GROHESMART.COM
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Sledujte nás

Jednoduše naskenujte QR kódy níže
a stáhněte si naše katalogy ve formátu
PDF do mobilního telefonu nebo tabletu.

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
© 09/2017 – Copyright by GROHE

