
3   How can a burst pipe be rapidly detected?

1. A vast amount of water is 
released at once (e.g. over 300 l 
in one water event)

GROHE Sense Guard does not 
actually detect the burst itself, 
nor its location, but uses two 
indicators that indicate that a 
burst could have happened.

The upper threshold 
determines the maximum 

between 100 l and 2000 l – 
depending on your needs.

2.
high, above 50l/min.
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… a burst water pipe. GROHE Sense Guard makes 
an immediate diagnosis: …

It acts instantly by automatically 
shutting off the water and sending  
you an alert.

Even when no WLAN is available, 
the algorithm on the device works. 
And in case of a detected burst 
pipe, GROHE Sense Guard will 
shut off the water. Your home is 
protected.

2   How does GROHE Sense Guard recognise that water is running when it shouldn’t be?

We detect unusual water consumption through our algorithm. 

GROHE Sense Guard 
constantly monitors water 
usage and compares it to the 

In this case you receive a 
warning on your mobile device 
and depending on your 
settings, the water supply is 
automatically shut off allowing 
you to act.

GROHE Sense Guard monitors 
3 important parameters: water 

system temperature. 

If your use of water extends 
over an unusually long time, 
exceeding the dynamically 
learned critical threshold, this 
can indicate a problem.

If a pressure drop is detected, 
this could indicate a leaking tap 
or toilet or the presence of any 
other minor leak. 

Installing GROHE Sense 
sensors in critical locations 
accelerates detection of a 
possible problem.

By the way – at any time you 
have the option of shutting  
off the water from your smart- 
phone or on the device.

4

Use the app to set the maximum water usage and combine it  
with GROHE Sense Guard's self-learning algorithm.

… you could set the threshold 
at a lower level to achieve a 
higher degree of water security. 

Even if the maximum threshold is 
set extremely high – for example 
2000 l – GROHE Sense Guard 
doesn’t wait for 2000 l to run out. 
GROHE Sense Guard can detect an 
unusual water event and shut off 
water earlier.

Set the threshold at a  
level that is appropriate  
for your household. 

For example, if you  
don’t have a bathtub …

We have integrated a setting 
“Maximum Volume” for water 
events. 

Yes you can. The standard setting is 300 l – 

1 water event. 

If the total amount of water 

exceeds the maximum set 
volume, this can indicate a 
problem.

GROHE Sense Guard 
automatically shuts off  
the water.

5   How can I keep the time taken to detect a burst pipe to a minimum?

Further, installing GROHE Sense water sensors in critical 
locations accelerates detection of possible problems.

If GROHE Sense sensors  
are used in combination with 
GROHE Sense Guard, and 

GROHE Sense Guard shuts off 
the water automatically. 

 
the maximum volume threshold 
to the optimal setting.

And of course, as with all 
 

you are informed on your 
smartphone via push 

 
via email as well.

This way, the amount of 
escaping water can always be 
kept to a minimum – even if 
you’re on holiday.

Finally, determining the optimal location for GROHE Sense in 
the room itself is crucial. The closer to a risky area, the faster a 
leak will be detected and the faster GROHE Sense Guard shuts 
off the water. 

Yes. Because we track normal water use!

1   Can I still use water whenever I need it?

7   Can GROHE Sense Guard detect even tiny drips escaping? 

Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
during the night, at a time when water is normally not being 
used. For this test, the water supply is shut off for a short 
period of time.

It simply stops the pressure 
drop measurement, opens the 
water supply and tries the test 
at a later time. 

Yes. GROHE Sense Guard can 
detect these tiny leaks by 
measuring pressure drops.

If GROHE Sense Guard registers a pressure drop several  
days in a row, you will receive an alert. 

 
the toilet during the night 
causes an overlarge pressure 
drop. GROHE Sense Guard 
recognises the difference. 

a big problem – even over 
a long time. If you can’t 

consult your installer or a 
professional leak detection 
company to review the 
installation for anomalies, 
also using our technical 
product information. 

By the way, should you need 
water while a pressure drop  
is running – during the night 
for micro leak detection or 
during the day for minor leak 
detection – that’s no problem. 

Micro leak detection is restricted 
in some cases – typically 
depending on your water supply 
system or on special devices 
installed in your house like 
booster pumps or American 
fridges. Please ask your installer 
and check our technical product 

detection works most effectively 
or how to adapt your sanitary 
installation. 
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Through a combination of settings and the installation of a  
GROHE Sense device in high risk areas. 

That way GROHE Sense Guard 
will not shut-off the water. Of 
course you will still receive 
alerts on your smartphone if an 
anomaly is detected that 
should lead to shut-off.  

If you need an unusual large 

swimming pool – or a smaller 
amount of water for an extended 
period of time – to water the 
garden …

… the “Garden Sprinkler” mode 
allows you to override the 
automatic shut-off function. 

Activate the “Garden Sprinkler” 
mode and adjust the time  
of the day at which it should 
ignore automatic shut-off. 

6

Yes, you can override shut-off through the “Garden Sprinkler” mode. 

As an additional method to 
detect minor leaks, GROHE 
Sense Guard temporarily shuts 
off the water supply several 
times per day for a few seconds 
each time and measures the 
pressure. 

One thing to consider: 
 

another abnormal water event  
is detected, GROHE Sense 
Guard warns you and optionally 
shuts off the water supply. 

GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER

GROHE Sense Guard chroni  
Twój dom, śledząc zużycia  
wody i wykrywając anomalię.

Śledzi zużycie wody Wykrywa nietypowe 
zużycie wody

Wykrywa duży 
przepływ –  
na przykład  
w przypadku  
pęknięcia rur

Ustaw maksymalny 
wypływ wody

Zwiększenie  
ochrony dzięki 
GROHE Sense

Zarządzaj wyjątkowym 
zapotrzebowaniem  
na wodę poprzez tryb  
zraszacza ogrodowego

W większości 
wypadków 
wykrywa nawet 
małe przecieki.

Jest to inteligentne, samouczące 
się urządzenie – im więcej 
informacji związanych z wodą 
otrzyma, tym lepiej chroniony  
jest Twój dom.

GROHE Sense Guard oferuje 
ochronę przed zalaniem, 
dostosowując się do Twoich 
indywidualnych ustawień  
i sytuacji panującej w domu.

GROHE Sense Guard: 7 funkcji związanych z wodą dla maksymalnej ochrony przed zalaniem
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doesn’t wait for 2000 l to run out. 
GROHE Sense Guard can detect an 
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7   Can GROHE Sense Guard detect even tiny drips escaping? 

Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
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drop measurement, opens the 
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GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER

GROHE Sense Guard uczy się 
Twojego normalnego zużycia 
wody przez co może wykryć 
nietypowe zużycie wody – 
wskazując na potencjalny 
problem.

Za każdym razem, kiedy nie 
możesz odkręcić zaworu, 
wyciągnij wtyczkę zasilającą,  
aby móc swobodnie korzystać  
z wody.

Poniżej progu 50 l/min samouczący 
się algorytm GROHE Sense 
Guard – AquaIQ – dostosuje 
swoje zachowanie, aby dokładnie 
odzwierciedlić sytuację w domu, 
odcinając wodę tylko w przypadku 
wykrycia anomalii.

Podczas zdarzenia wody GROHE 
Sense Guard sprawdza, czy próg 
50 l zostanie osiągnięty. Jeśli tak 
się stanie, odcina doprowadzanie 
wody.

Maksymalny przepływ jest 
ustawiony na 50 l na minutę. 
Nawet gdy wielu członków rodziny 
korzysta z prysznica lub toalety 
jednocześnie, zużycie wody będzie 
mieściło się w tych granicach.

Odnotowuje  
każde Twoje  
zużycie wody …

… na przykład, kiedy korzystasz z prysznica, toalety, 
pralki czy któregokolwiek innego źródła wody lub 
wielu źródeł jednocześnie. Typowe spłukiwanie 
toalety wykorzystuje średnio 5,9 l, przeciętna kąpiel 
wykorzystuje 150 l wody.

Całkowitą ilość zużytej  
wody podczas jednej  
lub kilku jednoczesnych 
czynności nazywamy 
„zdarzeniem wody”.

Podczas zdarzenia wody, 
mierzony jest przepływ  
oraz czas trwania.

Urządzenie śledzi wszystkie wydarzenia związane z wodą w domu,  
a także natężenie przepływu wody.

W jaki sposób GROHE Sense Guard monitoruje zużycie wody?1
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GROHE Sense Guard monitoruje 
3 ważne parametry: przepływ, 
ciśnienie wody i temperaturę 
wody/systemu.

Ponadto masz możliwość odcięcia 
wody w każdej chwili przy użyciu 
smartfona lub na urządzeniu.

W takim przypadku otrzymasz 
ostrzeżenie na swoje urządzenie 
mobilne i w zależności od Twoich 
ustawień, doprowadzanie wody 
zostanie automatycznie odcięte, 
pozwalając Ci na interwencję.

Jeżeli wykryto spadek ciśnienia, 
może to oznaczać cieknący kran 
lub toaletę, czy też wystąpienie 
innego małego przecieku.

Jako dodatkowa metoda 
wykrywania małych przecieków, 
GROHE Sense Guard tymczasowo 
odcina doprowadzanie wody kilka 
razy dziennie na kilka sekund i 
mierzy ciśnienie.

GROHE Sense Guard nieustannie 
monitoruje zużycie wody i 
porównuje je do zapamiętanego 
profilu gospodarstwa domowego.

Jeżeli Twoje zużycie wody trwa 
niestandardowo długo, przekraczając 
cyklicznie zapamiętywany próg 
krytyczny, może to oznaczać 
wystąpienie problemu.

Zainstalowanie czujników 
GROHE Sense w miejscach 
szczególnie podatnych na 
awarię przyspiesza wykrycie 
potencjalnego problemu.

Skąd GROHE Sense Guard wie, kiedy woda jest zużywana w sposób niestandardowy?2

Urządzenie wykrywa nietypowe zużycie wody dzięki samouczącemu się algorytmowi.
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GROHE Sense Guard nie wykrywa 
samego pęknięcia rury ani jego 
lokalizacji, ale wykorzystuje dwa 
wskaźniki, które oznaczają, że 
pęknięcie mogło wystąpić.

Nawet kiedy nie ma dostępu do 
sieci WLAN, algorytm w urządzeniu 
działa. W przypadku wykrycia 
pękniętej rury GROHE Sense Guard 
zawsze odetnie wodę. Twój dom 
jest chroniony.

Reaguje, automatycznie odcinając 
wodę i wysyłając Ci ostrzeżenie.

… pęknięta rura. GROHE Sense Guard przeprowadza 
natychmiastową diagnozę: …

Górny próg określa maksymalny 
wypływ, który możesz ustawić 
pomiędzy 100 l a 2000 l, w 
zależności od potrzeb.

1. Duża ilość wody jest uwolniona 
jednocześnie (np. ponad 300 l 
podczas jednego zdarzenia wody)

2. Przepływ jest wyjątkowo duży, 
powyżej zapamiętanego progu – 
na przykład: 50 l/min.

W jaki sposób można szybko wykryć pęknięcie rury?3

Sygnałem wskazującym awarię jest wysoki przepływ 
lub przekroczenie maksymalnego wypływu wody.
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Tak, możesz.

Nawet jeśli maksymalny próg jest 
ustawiony na bardzo wysokim 
poziomie – na przykład 2000 l – 
GROHE Sense Guard nie czeka 
aż wypłynie 2000 l wody. GROHE 
Sense Guard może wykryć niezwykłe 
zdarzenie wody i odciąć wodę 
wcześniej.

Weź pod uwagę jedną kwestię: 
maksymalny wypływ wody służy 
jako ostateczne zabezpieczenie. 
W przypadku wykrycia innego 
niestandardowego zdarzenia wody, 
GROHE Sense Guard ostrzega Cię  
i opcjonalnie odcina doprowadzanie 
wody.

… możesz ustawić próg na niższym 
poziomie, aby osiągnąć większy 
stopień zabezpieczenia przed 
zalaniem.

Na przykład, jeżeli  
nie masz wanny …

Ustaw próg na poziomie 
odpowiednim dla Twojego 
domu.

Zintegrowaliśmy ustawienie 
„Maksymalna objętość” dla 
zdarzeń wody.

Standardowe ustawienie to 300 l – 
odpowiednik napełnienia 2 wanien 
w 1 zdarzeniu wody.

Jeżeli całkowita ilość wody 
płynącej podczas jednego 
zdarzenia wody przekracza 
ustawioną maksymalną objętość, 
może to oznaczać wystąpienie 
problemu.

GROHE Sense Guard 
automatycznie odcina wodę.

Czy mogę określić, ile wody może przepłynąć podczas jednego zdarzenia wody?4

Użyj aplikacji, aby ustawić maksymalne zużycie wody i połącz  
ją z samouczącym się algorytmem GROHE Sense Guard.
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Po pierwsze należy ustawić próg 
maksymalnej objętości  
na optymalnym poziomie.

Ponadto określenie optymalnego położenia w pomieszczeniu  
jest niezwykle istotne w przypadku GROHE Sense. Im bliżej  
do zagrożonego obszaru, tym szybciej wykryty będzie przeciek  
i tym szybciej GROHE Sense Guard odetnie wodę.

Dzięki temu ilość wyciekającej wody 
może zostać ograniczona do minimum, 
nawet kiedy jesteś na wakacjach.

Oczywiście, tak jak w przypadku 
wszystkich znaczących zdarzeń wody, 
system wysyła powiadomienie przez 
aplikację na smartfony oraz opcjonalnie 
również e-mailem.

Następnie, należy zainstalować czujniki wody GROHE 
Sense w  miejscach potencjalnej awarii przyspiesza 
wykrycie potencjalnych problemów.

Jeżeli czujniki GROHE Sense są 
używane w połączeniu z GROHE Sense 
Guard i GROHE Sense wykryje zalanie, 
GROHE Sense Guard automatycznie 
odetnie wodę.

W jaki sposób mogę ograniczyć czas potrzebny na wykrycie pękniętej rury do minimum?5

Należy zrobić to przez kombinację ustawień i instalację urządzenia  
GROHE Sense w obszarach zwiększonego ryzyka.
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Jeżeli potrzebujesz niestandardowo 
dużej ilości wody – aby napełnić 
basen – lub mniejszej ilości wody 
przez dłuższy czas – aby podlać 
ogród…

… tryb „Zraszacza ogrodowego” 
pozwoli Ci na wyłączenie 
automatycznej funkcji odcinania 
wody.

Dzięki temu GROHE Sense Guard 
nie odetnie wody. Oczywiście 
w dalszym ciągu będziesz 
otrzymywać powiadomienia 
na smartfona, jeżeli wykryta 
zostanie anomalia, która powinna 
doprowadzić do odcięcia wody.

Uruchom tryb „Zraszacza ogrodowego” 
i dostosuj porę dnia, kiedy automatyczne 
ocięcie wody powinno być zignorowane.

Czy nadal mogę napełnić basen lub skorzystać ze zraszacza ogrodowego nie powodując tym odcięcia wody lub alarmu?6

Tak, można wyłączyć funkcję odcinania wody, włączając tryb „Zraszacza ogrodowego”.



3
0

0
 l 3
0

0
 l

1
0

0
 l

2
0

0
0

 l

60 sec: 50 l

max.          50 l /min

5,9 l

1,5 l

52,9 l

172 l

52 l

150 l

16 l

Tak. GROHE Sense Guard może 
wykryć małe przecieki, mierząc  
pomiar spadku ciśnienia.

Po prostu zatrzymuje pomiar 
spadku ciśnienia, uruchamia 
doprowadzanie wody i wykonuje 
test później.

Uruchomienie baterii lub 
spłukanie toalety w nocy 
powoduje nadmierny spadek 
ciśnienia. GROHE Sense Guard 
widzi tę różnicę.

Warto wiedzieć, że jeżeli 
będziesz potrzebować wody 
podczas spadku ciśnienia –  
w nocy w celu wykrycia 
małych przecieków lub w 
trakcie dnia w celu wykrycia 
małych przecieków – nie ma 
problemu.

Wykrywanie małych przecieków 
jest ograniczone w pewnych 
przypadkach – zwykle w zależności 
od Twojej instalacji zasilającej 
lub od specjalnych urządzeń 
zainstalowanych w Twoim domu, 
takich jak pompy wspomagające 
lub amerykańskie lodówki. Zapytaj 
swojego instalatora i sprawdź 
informacje techniczne dot. 
produktu, aby dowiedzieć się, 
jak wykrywanie działa najbardziej 
wydajnie, lub aby dostosować 
swoją instalację sanitarną.

Małe przecieki mogą być trudne 
do wykrycia, ale nie muszą 
stanowić dużego problemu – 
nawet przez dłuższy czas. Jeżeli 
nie możesz zlokalizować przecieku 
samodzielnie, skonsultuj się z 
instalatorem lub profesjonalną 
firmą zajmującą się wykrywaniem 
przecieków w celu wykrycia 
anomalii w instalacji przy użyciu 
naszych informacji technicznych 
dot. produktu.

Obszerny test małych przecieków jest wykonywany raz  
na 24 godziny w nocy, gdy woda nie jest zwykle używana.  
W celu przeprowadzenia tego testu doprowadzanie wody  
jest na chwilę odcinane.

Jeżeli GROHE Sense Guard odnotuje spadek ciśnienia przez 
kilka kolejnych dni, otrzymasz powiadomienie.

Czy GROHE Sense Guard może wykryć nawet malutkie przeciekające krople?7

Tak, pomiar spadku ciśnienia pozwala na wykrywanie małych przecieków.


