
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
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GROHE Sense Guard skyddar 
ditt hem genom att spåra 
vattenförbrukningen och  
identifiera avvikelser.

Spårar normal 
vattenförbrukning

Identifierar 
avvikande 
vattenförbrukning

Identifierar höga 
flöden, t.ex. på 
grund av spruckna 
rörledningar

Ställer in det 
maximala utflödet 
av vatten

Ökad säkerhet med 
GROHE Sense

Hanterar exceptionella 
vattenbehov med hjälp  
av vattenspridarläget

Upptäcker även  
de flesta fall av 
mikroläckage

Den är en intelligent och 
självlärande apparat – ju  
mer vattenrelaterad information 
den samlar in, desto bättre  
skydd får ditt hem.

Genom att den anpassar sig efter 
dina personliga inställningar och 
din hushållssituation kan GROHE 
Sense Guard förse dig med 
skräddarsydd vattensäkerhet.

GROHE Sense Guard: Sju vattenfunktioner för maximal vattensäkerhet
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As an additional method to 
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GROHE Sense Guard lär 
sig hur mycket vatten du 
brukar använda, så att den 
ska kunna identifiera ovanlig 
vattenförbrukning vilket kan 
tyda på potentiella problem.

Och om du någon gång inte kan 
öppna tappventilen, behöver du 
bara dra ur elkontakten för att få  
så mycket vatten du vill.

Under tröskelvärdet 50 l/min 
kommer GROHE Sense Guards 
självlärande algoritm, AquaIQ, att 
anpassa sitt beteende så att det 
överensstämmer med hushållets 
situation, och stänger endast 
av vattnet om den identifierar 
avvikelser.

I samband med en vattenhändelse 
kontrollerar GROHE Sense Guard 
om tröskelvärdet 50 l uppnås. 
Om så är fallet stänger den av 
vattentillförseln.

Det maximala genomflödet är 
inställt på 50 l per minut. Även om 
flera familjemedlemmar duschar 
eller använder WC samtidigt 
kommer vattenförbrukningen att 
understiga denna mängd.

Därför noterar 
den varje gång du 
använder vatten…

…t.ex. när du använder din dusch, WC, tvättmaskin 
eller någon annan vattenkälla, eller flera källor på 
samma gång. Vid en typisk WC-spolning används  
i genomsnitt 5,9 l vatten, och för ett genomsnittligt  
bad krävs 150 l.

Den totala vattenmängd som 
används för en eller flera 
parallella aktiviteter kallar vi  
för ”vattenhändelse”.

I samband med en 
vattenhändelse mäts  
både vattengenomflödet  
och tidsåtgången.

Vi spårar alla vattenhändelser i huset, samt vattenflödet.

Hur spårar GROHE Sense Guard normal vattenförbrukning?1
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max.          50 l /min
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150 l
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GROHE Sense Guard övervakar 
tre viktiga parametrar: vattenflöde, 
vattentryck och vatten-/
systemtemperatur.

Du kan förresten när som 
helst stänga av vattnet från din 
smartphone eller på enheten.

I sådant fall skickas en varning till 
din mobila enhet och beroende 
på dina inställningar stängs 
vattentillförseln av automatiskt så 
att du kan agera.

Om trycksänkning identifieras 
kan detta indikera att det finns en 
läckande kran eller WC eller något 
annat mindre läckage.

Som en extra metod för att 
identifiera mindre läckage 
stänger GROHE Sense Guard 
flera gånger per dag tillfälligtvis 
av vattentillförseln under några 
sekunder per gång och mäter 
samtidigt trycket.

GROHE Sense Guard övervakar 
vattenförbrukningen hela tiden 
och jämför den med den inlärda 
hushållsprofilen.

Om din vattenförbrukning ökar 
över en ovanligt lång tidsperiod, 
vilken överskrider det dynamiskt 
inlärda avgörande tröskelvärdet, 
kan detta indikera ett problem.

Om GROHE Sense installeras 
på avgörande platser ökar 
sannolikheten för att eventuella 
problem ska identifieras.

Hur kan GROHE Sense Guard känna av att det rinner vatten när det inte borde göra det?2

Vi identifierar avvikande vattenförbrukning med hjälp av vår algoritm.
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GROHE Sense Guard upptäcker 
faktiskt inte själva läckaget, och 
inte heller var rörledningen har 
spruckit, utan den använder två 
indikatorer som indikerar att en 
rörledning kan ha spruckit.

Algoritmen på enheten fungerar 
även om det inte finns tillgång 
till WLAN. Och om en sprucken 
rörledning identifieras, kommer 
GROHE Sense Guard att stänga av 
vattnet. Ditt hem är skyddat.

Den agerar direkt genom att 
automatiskt stänga av vattnet  
och skicka en varning till dig.

…en sprucken vattenledning. GROHE Sense Guard ställer 
genast diagnos…

Det övre tröskelvärdet bestämmer 
vilket maximalt utflöde som du kan 
justera mellan 100 l och 2 000 l, 
beroende på dina behov.

1. En stor mängd vatten frigörs  
på samma gång (t.ex. över 300 l 
vid ett och samma vattentillfälle)

2. Genomflödet är extremt  
högt, över 50 l/min.

Hur kan en sprucken rörledning upptäckas snabbt?3

Antingen genom högt genomflöde eller genom att det 
upptäcks att det maximala utflödet av vatten har överskridits.
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Ja, det kan du.

Även om det inställda tröskelvärdet är 
extremt högt, t.ex. 2 000 l, väntar inte 
GROHE Sense Guard tills 2 000 l har 
runnit ut. GROHE Sense Guard kan 
identifiera en avvikande vattenhändelse 
och stänga av vattnet i förtid.

Något att fundera på: det är det 
maximala utflödet som fungerar 
som det slutgiltiga skyddet. 
Om någon annan avvikande 
vattenhändelse identifieras, varnar 
GROHE Sense Guard dig och kan 
stänga av vattentillförseln om du vill.

…kan du ställa in tröskelvärdet på 
en lägre nivå för att uppnå en högre 
grad av vattensäkerhet.

Om du t.ex. inte har  
något badkar…

Ställ in tröskelvärdet på en 
nivå som är lämplig för ditt 
hushåll.

Vi har lagt till en inställning, 
”maximal volym”, för 
vattenhändelser.

Standardinställningen är 300 l, 
vilket motsvarar två fyllda badkar 
under en vattenhändelse.

Om det totala vattenflödet under 
en vattenhändelse överstiger den 
inställda maximala volymen, kan 
detta indikera ett problem.

GROHE Sense Guard stänger 
automatiskt av vattnet.

Kan jag ange hur mycket vatten som får användas vid en vattenhändelse?4

Använd appen för att ställa in den maximala vattenförbrukningen och kombinera  
denna inställning med GROHE Sense Guards självlärande algoritm.
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Först och främst ska tröskelvärdet 
för den maximala volymen ställas 
in på den mest fördelaktiga 
inställningen.

Slutligen är det av yttersta vikt att man fastställer vilken placering  
i utrymmet som är den mest fördelaktiga för GROHE Sense.  
Ju närmare apparaten befinner sig ett riskområde, desto snabbare  
kan ett läckage identifieras och desto snabbare kan GROHE Sense 
Guard stänga av vattnet.

På så vis kan den utläckta mängden 
vatten alltid hållas till ett minimum, 
även om du är bortrest.

Och precis som med alla betydande 
vattenhändelser informeras du naturligtvis 
på din smartphone via pushnotis och 
även via e-post om du vill.

Vidare ökar chansen att möjliga problem identifieras  
om GROHE Sense-vattensensorer installeras  
på avgörande platser.

Om GROHE Sense-sensorer används 
i kombination med GROHE Sense 
Guard, och GROHE Sense upptäcker 
översvämning, stänger GROHE Sense 
Guard av vattnet automatiskt.

Hur kan jag se till att den tid som det tar att upptäcka en sprucken rörledning hålls till ett minimum?5

Genom en kombination av inställningar och installation  
av GROHE Sense-enheten i högriskområden.
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Om du behöver använda en 
ovanligt stor mängd vatten för  
att fylla upp en swimmingpool  
eller en mindre mängd vatten  
under en längre stund för att  
vattna trädgården…

…kan du använda 
”vattenspridarläget”, vilket gör det 
möjligt att kringgå den automatiska 
avstängningsfunktionen.

Då kommer inte GROHE Sense 
Guard att stänga av vattnet. Du 
kommer naturligtvis fortfarande 
att få varningar skickade till din 
smartphone om en avvikelse som 
bör leda till avstängning identifieras.

Aktivera ”vattenspridarläget” och 
anpassa vilken tid på dagen som 
den automatisk avstängningen ska 
vara avaktiverad.

Kan jag fortfarande fylla upp min swimmingpool eller använda min vattenspridare utan att det leder till att vattnet stängs av eller att jag får en varning?6

Ja, du kan kringgå en avstängning genom att använda ”vattenspridarläget”.
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Ja, GROHE Sense Guard kan 
identifiera dessa pyttesmå 
läckage genom att den mäter 
trycksänkningar.

Den avbryter helt enkelt mätningen 
av trycksänkningen, aktiverar 
vattentillförseln och utför istället 
testet vid en senare tidpunkt.

Att vrida på kranen eller spola i WC 
på natten ger upphov till en extra 
stor trycksänkning. GROHE Sense 
Guard känner av skillnaden.

Förresten, om du skulle behöva 
vatten samtidigt som en 
trycksänkning körs, antingen 
på natten för att identifiera 
mikroläckage eller på dagen för att 
identifiera mindre läckage, så är 
inte det ett problem.

Identifieringen av mikroläckage 
kan ibland begränsas, i synnerhet 
beroende på vilken typ av system 
du har för vattentillförsel eller om 
du har särskilda enheter installerade 
i huset, t.ex. tryckstegringspump 
eller amerikanskt kylskåp. Fråga 
din installatör och kontrollera i vår 
tekniska produktinformation för 
att ta reda på hur identifieringen 
fungerar mest effektivt eller hur du 
ska anpassa din sanitetsinstallation.

Mikroläckage kan vara svåra 
att hitta, men de utgör inte 
nödvändigtvis stora problem,  
även om de pågår under lång tid. 
Om du inte kan hitta läckaget själv 
bör du anlita din installatör eller ett 
professionellt företag inriktat på 
identifiering av mikroläckage för  
en inspektion av installationen med 
avseende på avvikelser, där även 
vår tekniska produktinformation 
används.

Ett omfattande test med avseende på mikroläckage utförs 
en gång per dygn under natten, på en tidpunkt då vatten 
normalt sett inte används. I samband med detta test stängs 
vattentillförseln av under en kort stund.

Om GROHE Sense Guard registrerar trycksänkning under  
flera dagar i rad, kommer du att få en varning.

Kan GROHE Sense Guard även upptäcka pyttesmå droppläckage?7

Ja, tack vare att trycksänkningar mäts kan mikroläckage upptäckas.


