
ЗАЩИТЕТЕ
ДОМЪТ СИ СЕГА С 
GROHE SENSE!

ПРЕДИ ТЕЧЪТ  
ДА СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ  
В НАВОДНЕНИЕ
НОВАТА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА  
ОТ НАВОДНЕНИЯ GROHE SENSE

GROHE SENSE КОМПЛЕКТ:  
ALWAYS WITH YOU ON THE JOB!

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Пълен комплект за защита на дома ви от наводнения! 1 х GROHE Sense Guard, 3 x GROHE Sense с арт. номер 22 502 LN0 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?
•  разгледайте видеото за монтаж на youtube.com/GROHEcom

• за повече информация grohesenseguard.grohe.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО
Може да поръчате комплекта за монтаж към 

стената с арт. номер 22 501 000 - 211 лв. с ДДС

grohe.bg

Последвайте ни 
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GROHE Bulgaria

Бул. България 81В
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ПРЕВЪРНЕТЕ ПРОБЛЕМА 
В РЕШЕНИЕ:
ЗАЩИТЕТЕ ДОМЪТ СИ

Поправката на щети от наводнения е част от работата на инсталаторите. Но може

би, не най-приятната. Често се случва да те потърсят в различни части на деня  

и да се наложи да оставиш всичко останало, за да свършиш неотложната работа.

Повредите, които може да предизвика едно наводнение са неприятни не само  

за собствениците на жилището.

Какво ще кажете, за възможноста да  предложите на вашите клиенти 

система за предупреждение от наводнение, като допълнение към 

ремонтните услуги?

54 %

65 %

€ 2 297

 1.1 млн.

24 ЧАСА

54 % от домакинствата са претърпявали 

щети, свързани с водопроводната система 

в дома си1

65 % от всички случаи са свързани с тръбите2

В Европа средния разход за поправка на щета 

от теч е €2 297*4.28 % от застрахованите 

дори изобщо не получават обезщетения.А в 

останалите случаи обезщетението покрива 

едва 61 %1 от общите разходи.

През 2015 г. само в Германия 

са регистрирани 1,1 млн. 

случаи на щети, причинени  

от вода, в частни домове5

Само след 24 часа под 

влияние на влагата 

започва да се образува 

мухъл, който причинява 

респираторни проблеми, 

астма и алергии593 %

ВАЖНИ ФАКТИ
СВЪРЗАНИ С ПОВРЕДИ  
ОТ НАВОДНЕНИЯ:
ТОВА Е ПРОБЛЕМ НОМЕР  
1 ПРИ ДОМАКИНСТВАТА

1 The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe
2 The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe
3  ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-

Services-Study-Identifies-Type 
4  by German insurers: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/

wohngebaeudeversicherung
5  https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_

Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

Щетите, причинени от вода, могат да  

се предотвратят в 93 % от случаите3



КОГАТО ВОДАТА  
ИЗЛЕЗЕ ОТ КОНТРОЛ, 
ПОВЕЧЕТО ДОМОВЕ  
СА БЕЗЗАЩИТНИ

По всяко време, навсъкъде. Течове могат да се появят навсякъде в дома 

ви - и по всяко време. Те могат да бъдат резултат от спукана тръба или 

дефектни уреди, като по този начин банята или мазето могат да бъдат 

сериозно засегнати.

Състезание с времето. Когато възникнат щети от наводнение, почти 

винаги са засегнати и стените.И в 83% от тези случаи мухъл прониква 

през стените, поради високата влажност. Като се има предвид, че мухъл 

се развива бързо и се образува в рамките само на 24 часа, има спешна 

необходимост да се реагира незабавно.

¹  The ConsumerView, May 2016, Quantitative End-user Assessment Germany 
² http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf
³ The ConsumerView, January 2016, Water Security Research

Капещото кранче, което пуска по капка в секунда, може да изхаби 

повече от 11 000 литра вода за година. С това количество вода може  

да се изкъпете 180 пъти!

Течащата тръба, заедно с течащите кранчета, душове или тоалетни, 

причиняват 28 % от щетите, свързани с вода. Често тези минимални 

протечки могат да продължат с години, като с времето стените или  

подът напълно прогизват и възникват огромни щети.

Замръзналата тръба в резултат на продължителни периоди на 

заскрежаване, особено в стаи или къщи, които не са често обитаеми. 

Спукана тръба е причина за 65 % от щетите в Германия – и носи след 

себе си огромни разходи.



ЛЕСНО МОЖЕ ДА ОТГОВОРИТЕ  
НА СПЕШНО ОБАЖДАНЕ
И СТЕ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА
ДА ПРЕПОРЪЧАТЕ ИНСТАЛИРАНЕТО НА 
ПЪЛНА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЕ

КОМПЛЕКТА 
GROHE SENSE
ВИ ГАРАНТИРА

ПЪЛНА ЗАЩИТА 



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ GROHE SENSE  
И GROHE SENSE GUARD:
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ПАЗИТЕЛ  
НА ВАШИЯ ДОМ

ЗАСИЧА ТЕЧОВЕ 
ПО ПОДА

СЛЕДИ 
ТЕМПЕРАТУРАТА  
И ЗАСИЧА РИСК  
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

УСЕЩА НИВОТО 
НА ВЛАЖНОСТ

*   GROHE регистрира проблем с тръбите, който може да бъде голяма дупка или лек процеп. Проблема в тръбите може да предизвика силно изхвърляне на вода с близък  
до максималния дебит. Откриването на спуканата тръба, зависи от общия профил, което може да удължи времето за откриване на проблема. През това време, може да  
се получи наводнение. Поставяйки GROHE Sense на критични места, лесно може да се локализира проблема.

**   Тест за протичане се извършва на всеки 24 часа. Вида и материала на тръбите и систеата също може да окаже влиение на резултата. В повечете случаи, локализирането  
на микро течове е ограничено само до такива със студена вода. Комбинирайте с GROHE Sense, за да следите промяна във влажността на въздуха..

СЛЕДИ РАЗХОДА 
НА ВОДА

СПЕДИ ЗА РИСК 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ 
И МАЛКИ 
ТЕЧОВЕ**

ЗАСИЧА СПУКАНИ 
ТРЪБИ* И 
АВТОМАТИЧНО  
СПИРА 
ВОДОПОДАВАНЕТО

СЛЕДИ 
НАЛЯГАНЕТО 
НА ВОДАТА, 
ТЕМПЕРАТУРАТА  
И  ДЕБИТА. 



GROHE Sense следи температурата и влажността 

на въздуха и ви предупреждава, ако нивата станат 

много високи или твърде ниски, в сравнение с 

предварително въведените нива.

Когато водата докосне сензора, в следствие на теч  

или наводнение, GROHE Sense ви сигнализира.

... по този начин, вие имате време да реагирате.

GROHE SENSE 
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ВОДЕН 
СЕНЗОР, КОЙТО СЛЕДИ ЗА 
НАВОДНЕНИЯ В ДОМА ВИ

... GROHE Sense Guard спира автоматично 

водоподаването и изпраща сигнал на вашия  

смарт телефон, който е свързан с интернет.

GROHE Sense Guard измерва дебита на водата, 

налягането и температурата.

Когато тръбата се спука*,...

*   Откриването на спуканата тръба, зависи от общия профил, което 
може да удължи времето за откриване на проблема. През това 
време, може да се получи наводнение. Поставяйки GROHE Sense 
на критични места, лесно може да се локализира проблема. 

GROHE SENSE GUARD:  
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ВОДЕН РЕГУЛАТОР,  
КОЙТО ЗАСИЧА ТЕЧОВЕ* И АВТОМАТИЧНО 
СПИРА ВОДОПОДАВАНЕТО 



For Android 4.3+ and Apple iOS 9+

Приложението GROHE Ondus 

Инсталирайки приложението GROHE Ondus, 

на вашия телефон, винаги може да знаете  

и да контролирате, както се случва у дома.

GROHE SENSE И 
GROHE SENSE GUARD  
ЗАЩИТАВА ДОМА ВИ 24/7 
ЗАСИЧА, АЛАРМИРА И СПИРА!

GROHE Sense представлява система за засичане на вода, която се инсталира лесно и е свързана към 

безжична интернет връзка.

Но преди всичко: GROHE Sense Guard следи разхода на вода, засича течове и в случай на спукана 

тръба, спира водоподаването. Автоматично!



ВСЕКИ 
МОЖЕ ДА 
ИНСТАЛИРА  
GROHE SENSE

GROHE Sense e първата стъпка за защита  

на вашия дом. Лесно може да го поръчате и да  

го инсталирате. След като разберете ползите  

от системата GROHE Sense и приложението  

GROHE Ondus, ще пожелаете да закупите и  

пълния пакет, за пълна защита.

И тогава, вие инсталаторите може да помогнете.

НОВО!
МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ 
ИНСТАЛАТОРИ НА:
FIND-INSTALLER.GROHE.COM

САМО ВИЕ 
МОЖЕ ДА 
ИНСТАЛИРАТЕ 
GROHE SENSE GUARD

За монтажа на GROHE Sense Guard, трябва да се обърнете 

към професионален инсталатор, за да бъдете сигурни в 

коректния монтаж на продукта.  
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