
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

1 l
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12 l
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O GROHE Sense Guard protege  
a sua casa ao monitorizar o 
consumo de água e ao detetar 
anomalias.

Monitoriza a 
utilização normal  
da água

Deteta o consumo 
anormal de água

Deteta fluxos de  
água anormais –  
por exemplo, devido  
a ruturas na tubagem

Defina o limite 
máximo de 
consumo de água

Proteção reforçada 
com o GROHE Sense

Gestão de consumos 
de água excecionais 
através do modo  
de aspersor de jardim

Deteta micro fugas

É um dispositivo inteligente 
em constante aprendizagem – 
quanto mais informações sobre 
água recolher, mais protegida 
estará a sua casa.

Ao ajustar-se às suas definições 
pessoais e à situação do agregado 
familiar, o GROHE Sense Guard 
fornece-lhe segurança personalizada, 
no que diz respeito à água.

GROHE Sense Guard: 7 funcionalidades para uma máxima segurança da sua casa
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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.
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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. 
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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. 
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O GROHE Sense Guard  
analisa a ausência  
de consumo de água,  
de modo a detetar 
anomalias – indicando 
potenciais problemas.

E sempre que não consiga  
abrir a válvula, pode desligar  
a ficha de alimentação para 
poder ter água à disposição.

Abaixo do limite de 50 l/min, o algoritmo 
do GROHE Sense Guard – AquaIQ – irá 
ajustar o seu comportamento para refletir 
com exatidão a situação do agregado 
familiar, cortando o abastecimento  
de água só quando detetar anomalias.

Durante um evento de água,  
o GROHE Sense Guard verifica 
se é atingido o limite de 50 l. 
Se isso for o caso, este corta 
o abastecimento de água.

O caudal máximo está definido  
em 50 l por minuto. Mesmo com  
múltiplos familiares a tomarem  
banho ou a utilizarem a sanita ao  
mesmo tempo, a utilização da água  
será inferior a esta quantidade.

Por isso, efetua 
registos sempre que  
é utilizada água …

… por exemplo, quando utiliza o duche, 
a sanita, a máquina de lavar ou qualquer 
outra fonte de água ou várias fontes em 
simultâneo. Uma descarga normal da sanita 
utiliza em média 5,9 l, uma banheira média 
requer 150 l.

A água total utilizada para 
uma ou mais atividades  
em simultâneo designamos  
por «ocorrência».

Durante um evento  
de água, são medidos 
o caudal e a duração.

Monitorizamos todos os eventos relacionados  
com água numa casa, através do caudal de água. 

Como é que o GROHE Sense Guard monitoriza o consumo normal de água? 1



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
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O GROHE Sense Guard monitoriza 
3 parâmetros importantes: caudal, 
pressão e temperatura da água.

A qualquer momento pode 
desligar a água a partir do seu 
smartphone ou no dispositivo.

Nesse caso, recebe um aviso no  
seu dispositivo móvel e, dependendo  
das suas definições, o abastecimento 
de água é cortado automaticamente 
para que possa atuar.

Se for detetada uma queda  
de pressão, tal poderá indicar  
uma torneira ou sanita com 
fugas ou a presença de eventuais  
fugas menores.

Como método adicional para detetar 
fugas menores, o GROHE Sense Guard 
corta temporariamente o abastecimento 
de água várias vezes por dia durante 
alguns segundos de cada vez e mede 
a pressão.

O GROHE Sense Guard monitoriza 
constantemente o consumo de  
água e compara-o com o perfil  
do agregado familiar.

Se o consumo de água se prolongar 
por um período de tempo anormal, 
tal pode indicar um problema.

A instalação de sensores 
GROHE Sense em locais 
críticos melhora a deteção 
de um possível problema.

Como é que o GROHE Sense Guard reconhece que a água está a fluir indevidamente?2

Detetamos um consumo anormal de água através do nosso algoritmo.
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Na realidade, o GROHE Sense 
Guard não deteta a fuga ou  
a sua localização, mas utiliza  
dois indicadores que indicam 
uma potencial fuga.

Mesmo quando o sinal Wi-Fi  
não está disponível, o dispositivo  
funciona offline. No caso de uma  
possível deteção de fuga de água,  
o GROHE Sense Guard irá cortar  
a água. A sua casa está protegida.

Atua imediatamente ao cortar 
automaticamente o abastecimento  
de água e envia-lhe um alerta.

… a rutura de  
um tubo de água.

O GROHE Sense Guard efetua 
um diagnóstico imediato: …

O limite superior determina o caudal 
máximo e pode ser ajustado entre 
100 l e 2000 l – dependendo das 
suas necessidades.

1. É libertada uma elevada quantidade 
de água de uma só vez (por exemplo, 
mais de 300 l numa única ocorrência  
de água)

2. Se o caudal é extremamente 
elevado, acima de 50 l/min.

Como é que uma rutura de tubo é detetada rapidamente?3

Através de um caudal elevado ou ao detetar  
que o fluxo máximo de água foi excedido.
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Sim, pode.

Mesmo se o limite máximo  
for definido para um valor  
extremamente elevado – por  
exemplo, 2000 l – o GROHE  
Sense Guard não espera pela  
saída de 2000 l. O GROHE  
Sense Guard consegue detetar  
um evento de água anormal  
e cortar a água mais cedo.

Um aspeto a considerar: o débito 
máximo funciona como proteção 
final. Se for detetado outro evento 
de água anormal, o GROHE Sense 
Guard avisa-o e opcionalmente 
corta o abastecimento de água.

… poderá definir o limite  
para um nível inferior de  
modo a obter um maior  
grau de segurança da água.

Por exemplo, se  
não tiver nenhuma 
banheira …

Defina o limite para  
um nível que seja  
adequado para o seu 
agregado familiar.

Integrámos uma definição  
«Volume máximo» para  
ocorrências de água.

A predefinição é 300 l –  
equivalente a 2 banheiras 
completamente cheias  
de água.

Se a quantidade total de água 
debitada durante um evento de 
água exceder o volume máximo 
definido, tal pode indicar um 
problema.

O GROHE Sense Guard  
corta automaticamente  
o abastecimento de água.

Posso definir a quantidade de água máxima, durante uma ocorrência?4

Utilize a aplicação para definir a utilização máxima de água e combine-a 
com o algoritmo de autoaprendizagem do GROHE Sense Guard.
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O primeiro passo a tomar 
é definir o limite de volume 
máximo como definição ideal.

Por fim, é crucial determinar a localização  
ideal do GROHE Sense na própria divisão  
da casa. Quanto mais próximo de uma zona  
de risco, mais depressa será detetada uma  
fuga e mais depressa o GROHE Sense Guard  
irá cortar a água.

Desta forma, a quantidade de água 
perdida pode ser sempre minimizada – 
mesmo se estiver de férias.

E claro, tal como em outras 
ocorrências significativas, será 
informado no seu smartphone  
através de uma notificação  
push e opcionalmente também  
por email.

Além disso, a instalação de sensores  
de água GROHE Sense em locais críticos  
acelera a deteção de possíveis problemas.

Se forem utilizados sensores GROHE 
Sense em combinação com o GROHE 
Sense Guard, e o GROHE Sense detetar 
uma inundação, o GROHE Sense Guard 
corta a água automaticamente.

Como posso minimizar o tempo necessário para detetar a rutura de um tubo?5

Através de uma combinação de definições e da instalação  
de um dispositivo GROHE Sense em zonas de alto risco.
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Se precisar de uma quantidade 
anormal de água – para encher 
uma piscina – ou uma quantidade 
inferior de água durante um  
longo período de tempo – para  
regar o jardim …

… o modo de «aspersor de jardim»  
permite-lhe anular a deteção automática  
de fugas de água.

Desta forma, o GROHE Sense Guard 
não irá cortar a água. Naturalmente, 
continuará a receber alertas no seu 
smartphone, se for detetada uma 
anomalia que levasse ao corte.

Ative o modo de «aspersor  
de jardim» e ajuste o período  
do dia em que deve ser  
ignorado o corte automático.

Posso continuar a encher a minha piscina, ou utilizar o meu aspersor de jardim, sem provocar um corte ou um alerta?6

Sim, pode anular a detecão através do modo de «aspersor de jardim».
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Sim. O GROHE Sense Guard 
consegue detetar essas pequenas 
fugas ao medir quedas de pressão.

Simplesmente interrompe  
a medição da queda de pressão, 
abre o abastecimento de água  
e tenta realizar o teste mais tarde.

Abrir a torneira ou a descarga 
da sanita durante a noite causam 
uma queda de pressão muito 
grande. O GROHE Sense Guard 
reconhece a diferença.

Aliás, se precisar de água 
enquanto estiver em curso  
uma queda de pressão –  
durante a noite para a deteção  
de microfugas ou durante  
o dia, para a deteção de fugas 
menores – isso não constitui 
nenhum problema.

A deteção de microfugas é restrita 
em alguns casos – dependendo 
normalmente do seu sistema  
de abastecimento de água ou dos 
dispositivos especiais instalados  
na sua casa. Consulte o seu 
instalador e verifique a nossa 
informação técnica do produto, 
para saber como é que a deteção 
funciona com maior eficácia, ou 
como adaptar a sua instalação 
sanitária.

Pode ser difícil encontrar microfugas, 
mas não são necessariamente um 
grande problema – mesmo por um 
longo período de tempo. Se encontrar 
a fuga, consulte o seu instalador ou 
uma empresa profissional de deteção 
de fugas para verificar a instalação 
em relação a anomalias, utilizando 
igualmente a nossa informação 
técnica do produto.

A cada 24 horas é realizado um teste exaustivo  
para detetar microfugas durante a noite, num  
período em que a água normalmente não é utilizada.  
Para este teste, o abastecimento de água é cortado  
por um breve período de tempo.

Se o GROHE Sense Guard registar  
uma queda de pressão durante vários  
dias seguidos, irá receber um alerta.

O GROHE Sense Guard consegue detetar mesmo a fuga de pequenas gotas?7

Sim, a medição da queda de pressão permite a deteção de microfugas.


